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 ARDUINOتا اػسفادُ اص  (HACRA) ػاخر ستاذ ؿثیِ ػاص حشکر تاصٍی اًؼاى

 

 حبهذ پَرهحوذی اهبهیِ
 ,12الریسب خذادادی ثبشجالغ، 1

 داًشجَ ، گرٍُ هکبترًٍیک، ٍاحذ تجریس، داًشگبُ آزاد اسالهی، تجریس، ایراى -1

  د اسالهی، تجریس، ایراىاستبدیبر، ّیئت علوی، گرٍُ هکبترًٍیک، ٍاحذ تجریس، داًشگبُ آزا -2

 چکیده

 

. در طراحی ٍ پیبدُ سبزی شذُ استرثبت شجیِ سبز ثرای حرکت ثبزٍی اًسبى ثَسیلِ آردٍیٌَ  هقبلِدر ایي      

زًذگی رٍزهرُ ارتجبط ثیي اًسبى ٍ رثبت در زهیٌِ ّبی هختلفی ثَسیلِ جَی استیک یب کٌترلرّبی خبص اًجبم 

بر در هحیط ّبی خطرًبک هبًٌذ هحیط ّبی شیویبیی یب سرکبر داشتي ثب هَاد هی شَد ٍ ّوچٌیي ثرای اًسبى ک

ّذف ایي است کِ از حبلت ثبزٍی اًسبى ثرای کٌترل  هقبلِهٌفجرُ سخت است. ثرای حل چٌیي هشکلی در ایي 

در ثبزٍی رثبت استفبدُ شَد چراکِ حبلت ثذى طجیعی تریي راُ ثرای ثرقراری ارتجبط ثیي اًسبى ٍ کبهپیَتر 

 16ثرای پردازش استفبدُ شذُ است کِ  دارای  2562از ثرد آردٍیٌَ هگب  هقبلِسیستن ّبی ٍاقعی است. در ایي 

ثبزٍی رثبت سبختِ شذُ ثخبطر  دقتسرٍ هَتَر را کٌترل کٌذ.  46ٍرٍدی آًبلَگ هی ثبشذ ٍ هی تَاًذ ّوسهبى 

ری کِ ثبزٍی اًسبى را شجیِ سبزی هی کٌذ هی ثبشذ. ّوچٌیي در سبختب ثبالسرٍهَتَر ثسیبر  7استفبدُ از 

 ٍ ثرای دٍیٌَ اًتقبل دٌّذآرپتبًسیَهترّبیی ًظت شذُ تب زاٍیِ آًْب را شٌبسبیی کٌٌذ ٍ ثرای پردازش ثِ ثرد 

سیستن کِ ثر رٍی دست کبرثر ًظت هی شَد استفبدُ شذُ است.  IMU رهچ ّن از سٌسَ تشخیض زاٍیِ

ب دستَر طبدر شذُ را ًذارد ٍ ثظَرت ّوسهبى ثب دستَرات کبرثر، خرٍجی طراحی شذُ ّیچ گًَِ تبخیر زهبًی ث

 هطلَة را هی دّذ ٍ خَد را ثب حرکبت ثبزٍی کبرثر کبهال ٍفق هی دّذ.
 . 
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  مقدمه  .1

ای ٍ ستازیك ًیض خیـشفر  حَصُ ؾلَم سایاًِ دس  ّا داًؾ تـش اص ػاخساس ؾلثی ٍ ػاصٍکاس هغض، خظٍّؾافضایؾ  ّوگام تا       

ـ  ّای ؾلوی فقط دس داػساى ّای هغض اًؼاى تا زَاًایی ؿایذ دیگش ایذُ ػاخر ستازی ٍ تا ایي حؼاب چـوگیشی کشدُ اػر

ؼاى تایذ تشًاهِ سیضی ؿًَذ ٍ تشای دسک هحیط خیشاهَى خَد ستاذ ّا تشای اًجام کاسّای هَسد ًیاص اً .هحذٍد ًثاؿذ زخیلی

ّوچٌیي تاصٍ ّای ستازیکی  اص ػٌؼَسّای هخسلفی هاًٌذ طیشٍػکَج ّا ، ؿساب ػٌج ّا ، اًکَدسّا ٍ .... اػسفادُ هی کٌٌذ .

ر تش حؼة ًیاص هی ؿًَذ ٍ تشًاهِ سیضی ًوی ؿًَذ ٍ دس ّش هَقؿی کِ کاستشدّای خاكی داسًذ اکثشا تلَسذ دػسی کٌسشل

ستاذ ّایی کِ دس هحیط ّای خطشًاک کاس هی کٌٌذ کِ تشای اًؼاى هی زَاى تِ هی ؿًَذ. تشای هثال  تَػیلِ اًؼاى ّذایر

ستاذ ّایی کِ تَػیلِ کاستش کٌسشل هَاصی چٌذ ستاذ ٍ اًجام کاسّای اص ساُ دٍس، اؿاسُ کشد. قاتل زحول ًیؼر ٍ یا تشای 

کِ   کِ دس دػر کاستش اػر دػسَساذ الصم سا دسیافر هی کٌٌذ 1ِ یك کٌسشلش یا جَی اػسیكؿًَذ ؾوذزا تَػیل کٌسشل هی

ایي سٍؽ هـکالزی سا دس تشداسد کِ تِ ؾٌَاى اكلی زشیي هـکل هی زَاى تِ ایي هَسد اؿاسُ کشد کِ اگش زؿذاد هَزَسّا یا 

ِ تاؾث ػخر ؿذى کٌسشل تاصٍ سیاس کاستش قشاس گیشد کّواى هفاكل تاصٍی ستازیك صیاد تاؿذ تایذ تِ زؿذاد آًْا کٌسشلش دس اخ

ى تسَاًذ تِ تاصٍ فشها هی ؿَد. اص ایٌشٍ اگش کٌسشل ستاذ تِ گًَِ ای تاؿذ زا کاستش تا ػادُ زشیي سٍؽ ٍ دس ؾیي حال دقیق

ل ّشچِ چالؾ ّا دس ایي صهیٌِ ، کٌسش ؿذ یکی اص اكلی زشیي ّواًطَس کِ اؿاسُ .دّذ ایي هـکل تضسگ حل خَاّذ ؿذ

کاستشخؼٌذ کشدى آى اػر ٍ کاستشخؼٌذزشیي سٍؽ کٌسشل تشای اًؼاى، اػسفادُ اص حالر ّای  اًؿطاف خزیش زش تاصٍی ستاذ ٍ

فشهاى دادى تِ تاصٍ ّای ستازیکی تِ كَسذ ّای هخسلفی اًجام هی   .تذى خَد تشای كادس کشدى فشهاى تِ ػیؼسن اػر. 

تشای ّذایر تاصٍی ستازیك اػسفادُ هی  2لش ّای دػسی  یا ّواى جَی اػسیكؿَد. دس تشخی اص ایي ػیؼسن ّا اص کٌسش

کِ دس ایي سٍؽ ّن اگش زؿذاد دسجِ آصادی ػیؼسن تاالزش اص دٍ دسجِ تاؿذ ، هـکالزی اص ًػش ّذایر  [8]ٍ  [7]ؿَد

کاذ کاستش ،دػسَساذ الصم ّوضهاى لیٌك ّا تَجَد هی آیذ . دس ًَؼ دیگش اص دٍستیي اػسفادُ هی ؿَد کِ تَػیلِ خشداصؽ حش

دس  .کِ ًیاص تِ کذًَیؼی داسد  [3]. خشداصؽ زلَیش ّن اکثشا تا ًشم افضاس هسلة اًجام هی ؿَد  [5]سا تِ تاصٍ كادس هی کٌذ 

  . [6]جایگضیي دٍستیي ؿذُ اػر کِ آى ّن ًیاصهٌذ تشًاهِ ًَیؼی اػر3 ػیؼسن ّایی ّن کیٌکر

کِ ؾالٍُ تش ًیاص تِ تشًاهِ ًَیؼی  کشدُ اًذاػسفادُ  4اسًذ اغلة اص دٍستیي یا کیٌکرػیؼسن ّایی کِ دس ایي صهیٌِ ٍجَد د

خیچیذُ ، ّضیٌِ تاالیی داسًذ ٍ دس ضوي ًیاصهٌذ هحیط خاف تا ؿشایط جَی خاف)هثل ًَس ، سًگ ٍ ...( ّؼسٌذ. ًَؼ دیگش 

5ایي ػیؼسن ّا اص زکٌَلَطی ّای خَؿیذًی
حؼگشّایی تش سٍی خَد ّؼسٌذ کِ فشهاى کِ ؿاهل [10][1]اػسفادُ هی کٌٌذ 

هی کٌٌذ ٍ دس ؾیي حال اص قیور تاالیی تشخَسداسًذ چَى ػٌؼَسّای اػسفادُ ؿذُ دس آًْا حؼاع  ّای الصم سا كادس

 هـاّذُ هی کٌیذ. 1ًوًَِ ای اص ایي سٍؽ سا دس ؿکل  ّؼسٌذ.

 
 سٌسَرّبی خوشی استفبدُ شذُ در دست کبرثر - 1شکل 
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ای خَؿیذًی اص ػٌؼَسّای هخسلفی اػسفادُ هی ؿَد کِ هی زَاى تِ هقاٍهر ّای خوـی، طیشٍػکَج ٍ دس زکٌَلَطی ّ 

اص ػٌؼَسّای تیَلَطیکی تشای زـخیق حشکر اػسفادُ  2دس ؿکل  .[11]اؿاسُ کشد 1ؿساب ػٌج، ػٌؼَسّای تیَلَطیکی

 ؿذُ اػر.

 
 استفبدُ از سٌسَرّبی ثیَلَشیکی - 2شکل 

 

هی زَاى تِ ایي هَسد اؿاسُ کشد کِ تشای ّش ًـاى دادُ ؿذُ  1کِ دس ؿکل َلَطی ّای خَؿیذًی زکٌاص جولِ هـکالذ  

ایٌکِ دس زلفیق تِ دلیل  [2]ّوچٌیي اػسفادُ اص ؿساب ػٌج ٍ طیشٍػکَج .ؿخق تایذ هسٌاػة تا ػایض ٍی طشاحی ؿًَذ

کل هی کٌذ ٍ ّن تا خطاّایی د خشٍجی خَد دادُ ّا اص فیلسشّای هخسلفی اػسفادُ هی ؿَد، ّن کاس تشًاهِ ًَیؼی سا هـ

کِ ّوشاُ اػر. دس ایي ػیؼسن هْن زشیي چالؾ اًسخاب ػٌؼَس تشای زـخیق صٍایای قشاسگیشی تاصٍ یا دػر کاستش اػر 

دس لزا تشای تشطشف کشدى ایي هـکالذ ّواًطَس کِ اؿاسُ ؿذ ّشکذام اص سٍؽ ّای اًسخاب ؿذُ تاال داسای هؿایثی ّؼسٌذ. 

دس ایي هقالِ اص ػٌؼَسّای هقاٍهسی تشای زـخیق صٍایای قشاس گیشی تاصٍی کاستش اػسفادُ ؿذُ کِ  شاحی ؿذُطػیؼسن 

. ّوچٌیي دس ایي تاصٍ تیر هیسَاًذ خشداصؽ ؿَد 11ؾالٍُ تش اسصاى قیور تَدى، دقیق ًیض ّؼسٌذ ٍ خشٍجی آًْا ًیض تا دقر 

کاستش ًلة هی تَػیلِ یك ػٌؼَس قطة ًوا کِ تش سٍی دػر یك دسجِ آصادی تشای هچ ّن دس ًػش گشفسِ ؿذُ اػر ٍ 

. هضیر اػسفادُ اص قطة ًوا تِ جای طیشٍػکَج ٍ ؿَد، هیضاى چشخؾ هچ ٍی سا تش حؼة دسجِ تِ تاصٍ هٌسقل هی کٌذ

 ؿساب ػٌج تشای زـخیق صاٍیِ ایي اػر کِ خشٍجی قطة ًوا ًیاص تِ فیلسش ٍ زلفیق تا دادُ ّای ػٌؼَس دیگشی ًذاسد ٍ

تضسگسشیي هضیر ایي ػیؼسن ًؼثر تِ ػیؼسن ّای هـاتِ ًذاؿسي  ّوچٌیي حجن تشًاهِ ًَؿسِ ؿذُ سا صیاد ًوی کٌذ.

زاخیش دس اجشای دػسَساذ اػر. دس ػیؼسن ّای خشداصؽ زلَیش ّوَاسُ کوی زاخیش دس دػسَس كادس ؿذُ ٍ اجشای آى ٍجَد 

یض ایي زاخیش قاتل هـاّذُ اػر اها دس ػیؼسن خیـٌْادی ایي داسد ّوچٌیي دس هَاسدی کِ اص طیشٍػکَج اػسفادُ ؿذُ ً

HACRAایي هقالِ اص چْاس قؼور زـکیل ؿذُ اػر کِ ؾثاسزٌذ اص : اجضا ستاذ، ػاخساس ستاذ  زاخیش اص تیي سفسِ اػر.
2  ،

 سٍؽ کٌسشل تاصٍ ٍ ًسیجِ گیشی. 
 

 

 اجسا ربات  .2

قؼور هکاًیکی ؿاهل  تاصٍی لکسشیکی ٍ ًشم افضاسی اػر. ػیؼسن طشاحی ؿذُ دس کل داسای ػِ قؼور هکاًیکی، ا

فشهاى دٌّذُ، تاصٍی اكلی ٍ گشیدش اػر. قؼور الکسشیکی ؿاهل ػشٍهَزَسّا، تشد کٌسشلش اكلی ٍ ػٌؼَسّا اػر ٍ قؼور 

 ًشم افضاسی ؿاهل تشًاهِ ًَؿسِ ؿذُ اػر. 
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زا اص لحاظ ػاخساس تیـسشیي ى داسای هفلل اػر ل تاصٍی اًؼاتاصٍی فشهاى دٌّذُ طَسی طشاحی ؿذُ کِ تِ زؿذاد هفاك

هـاّذُ هی ؿَد دس ّش هفلل یِ هقاٍهر هسغیش قشاس دادُ  3. ّواًطَس کِ دس ؿکل سا تا تاصٍی اًؼاى داؿسِ تاؿذؿثاّر 

خشداصؽ آًْا صاٍیِ تاصٍی کاستش  زاؿذُ اػر زا هسٌاػة تا حشکر تاصٍ، ٍلساطّای هخسلفی دس خشٍجی خَد ایجاد کٌذ 

  اػثِ ؿَد.هح

 
 ثبزٍی فرهبى دٌّذُ – 3شکل 

 آهذُ اػر.  4دس هفاكل اص هقاٍهر ّای هسغیش اػسفادُ ؿذُ اػر کِ ًحَُ ًلة آًْا دس ؿکل ّواًطَس کِ اؿاسُ ؿذ 

 

  
 ًحَُ ًظت هقبٍهت هتغیر در هفبطل – 4شکل 

 

1ػشٍهَزَسّا اػر، خغ اص طشاحی دس ًشم افضاس کَسلتاصٍی اكلی کِ ؿاهل 
هیلی هسشی ٍ زَػط تشؽ  3جٌغ خلکغ اص   

 آهذُ اػر.  5لیضسی ػاخسِ ؿذ کِ دس ؿکل 
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 ثبزٍی اطلی – 5شکل 

دس ایي تاصٍ خغ اص تشسػی ّای اًجام ؿذُ اص تیي هَزَسّای هَجَد کِ ؿاهل هَزَسّای دی ػی، اػسدش هَزَسّا ٍ ػشٍ 

دلخَاُ سا خَؿؾ دّذ ٍ زحر تاس ّن ؿفر خَد سا دس ایي  هَزَسّا ّؼسٌذ، تِ خاطش ًحَُ ؾولکشد تاصٍ کِ هیثایؼسی صٍایای

صٍایا حفع کٌذ، تا زَجِ تِ ٍیظگی ّای هٌاػة ػشٍ هَزَس کِ خَاػسِ ّای ها سا تشآٍسدُ هی کٌذ، لزا زلوین تِ اػسفادُ اص 

سش اص دٍ ػشٍهَزَس ػشٍ هَزَس اػسفادُ ؿذُ اػر کِ دس هفاكل ؿاًِ ٍ آسًج تشای قذسذ تیـ 7دس ایي تاصٍ اص آى گشفسِ ؿذ. 

ػشٍهَزَس دیگش یکی دس قؼور زحساًی هسلل تِ ؿاػی تشای چشخاًذى کل تاصٍ، یکی تشای هچ ٍ  3اػسفادُ ؿذُ اػر ٍ 

ػٌؼَسّای هَسد اػسفادُ دس هفاكل ّوگی اص ًَؼ هقاٍهسی ّؼسٌذ تِ غیش اص ػٌؼَس  دیگشی تشای گشیدش اػسفادُ ؿذُ اػر.

 آهذُ اػر. 6اػسفادُ ؿذُ اػر کِ دس ؿکل  GY-80 1طة ًوای هاطٍل آی ام یَکِ اص تخؾ قاػسفادُ ؿذُ دس هچ 

 
 GY-80 هبشٍل – 6شکل 

 

ٍ قطة ًوا اػر ٍ تَػیلِ دٍ ػین ٍ تا  سشایي هاطٍل داسای ػٌؼَسّای هسؿذدی اص جولِ ؿساب ػٌج، طیشٍػکَج، تاسٍه

دس ایي ػیؼسن تؿذ اص تشسػی ّای اًجام ؿذُ ٍ دس ًػش گشفسي زواهی جَاًة اص  تِ کٌسشلش هسلل هی ؿَد. I2Cخشٍزکل 

جولِ قیور هٌاػة، دس دػسشع تَدى، ػطح تشًاهِ ًَیؼی ٍ اهکاًاذ جاًثی زلوین تِ اػسفادُ اص تَسدّای آسدٍیٌَ گشفسِ 

هی تاؿٌذ ٍ خیلی ػشیؽ جای خَد سا اص لحاظ هحثَتیر ٍ کاسایی ٍ اهکاًاذ دس هیاى  2115تَسدّا هحلَل ػال  ؿذ. ایي

ایي تَسدّا داسای ًشم افضاس اخي ػَسع ّؼسٌذ کِ صتاًی ؿثیِ تِ صتاى ػی تشای کاستشاى ٍ تشًاهِ ًَیؼاى دس دًیا تاص کشدًذ. 

                                                 
1
 IMU : Inertial Measurement Unit 
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ی اًَاؼ ػٌؼَس ّا ٍ ؾولگشّا ّؼسٌذ کِ دقر ٍ ساحسی سا تشای اػسفادُ تشًاهِ ًَیؼی داسًذ ٍ ؿاهل کساتخاًِ ّایی تشا

اص هیاى تَسدّای هخسلف آسٍیٌَ اًسخاب ؿذ کِ  2561تازَجِ تِ ًیاص، تَسد آسدٍیٌَ هگا  کٌٌذگاى اص ایي تَسدّا دس خی داسًذ.

 اػر.آهذُ  7تِ ًَتِ خَد اص کاهلسشیي تَسدّای ایي کٌسشلشّا تِ حؼاب هی ایذ کِ دس ؿکل 

 

 
2562آردٍیٌَ هگب  – 7شکل    

  

 اص هـخلاذ ایي تَسد هی زَاى تِ هَاسد صیش اؿاسُ کشد : 

Microcontroller ATmega2560 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 54 (of which 15 provide PWM output) 

Analog Input Pins 16 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

 

حافػِ اص تضسگسشیي هضایای ایي تَسد هی ٍسٍدی ّای آًالَگ ٍ زؿذاد سٍدی خشٍجی ّای تاال، ٍتا زَجِ تِ هـخلاذ، زؿذاد 

ػشٍهَزَس سا تلَسذ ّوضهاى داسد کِ اص ایي ًػش تِ تْسشیي گضیٌِ تشای ػیؼسن  46ّوچٌیي ایي تَسد زَاًایی کٌسشل تاؿذ. 

 طشاحی ؿذُ تِ حؼاب هی آیذ.
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 HACRAساختار ربات  .3
ٍ تا زَجِ تِ اّویر قؼور کٌسشلش دس تاصٍّای زی تَدًذ دس تخؾ قثل دیذین کِ سٍؽ ّای اسائِ ؿذُ ّش کذام داسای ایشادا

ص دٍ تخؾ زـکیل ؿذُ کِ ا HACRAستازیك، ها دس ایي هقالِ ایشاداذ هَجَد سا زا حذ صیادی اص تیي تشدُ این. ستاذ 

آٍسدُ ؿذُ اػر. تا زَجِ تِ ػاخساس آى  2تاصٍی ػور کاستش کِ ٍغیفِ فشهاى دادى تِ تاصٍی اكلی سا داسد دس ؿکل 

هـاّذُ هی ؿَد کِ دس ّش هفلل ٍلَهی ًلة ؿذُ اػر زا کَچکسشیي زغییشاذ تاصٍ سا تلَسذ ٍلساط تِ خشداصًذُ اسػال 

تیر خشداصؽ ؿَد ٍ لزا کَچکسشیي زغییشاذ ّن زَػط خشداصًذُ حغ هی ؿًَذ ٍ تِ  11قر کٌذ ٍ دس قؼور خشداصًذُ تا د

ٍ ایي تاؾث هی ؿَد زا کَچکسشیي حشکر دس تاصٍی کاستش تاؾث ؾکغ  ؾولگشّا کِ ػشٍ  هَزَسّا هی تاؿٌذ اًسقال هی یاتٌذ

 181اص حشکر هفاكل اص كفش دسجِ زا لساطی کِ ٍتشای کٌسشل ػشٍهَزَسّا، هقذاس  الؿول ٍ حشکر دس تاصٍی اكلی ؿَد.

تَػیلِ ایي سٍؽ کِ اص دقر تاالیی تشخَداس  دسجِ تذػر هی آیذ زثذیل تِ دسجِ هی ؿَد ٍ تِ ػشٍهَزَس اؾوال هی ؿَد.

اػر تِ ػِ هفلل ٍ ّوچٌیي ػشٍهَزَ گشیدش دػسَس دادُ هی ؿَد. تشای هحاػثِ دقر سٍؽ اػسفادُ ؿذُ هی زَاى تِ ایي 

تیر ػیگٌال ٍسٍدی سا خشداصؽ هی کٌذ، تِ اصای  11شد کِ ٍسٍدی آًالَگ خشداصًذُ اػسفادُ ؿذُ کِ تا دقر هَاسد اؿاسُ ک

دسجِ قشاس گیشد  181ٍلر ٍقسی تِ خشداصًذُ اؾوال هی ؿَد کِ تاصٍ دس صاٍیِ  5سا دس ًػش هیگیشد ٍ  1123ٍلر هقذاس  5

 خَاّین داؿر خغ داسین:خلِ دس طشف خشداصًذُ  1124دسجِ زغییش،  181خغ تِ اصای 

                                                                                                                    (1) 

 

                                                                                                                  (2) 

 
5.688 * 0.0048 = 0.0277                                                                                                     (3) 

 

ٍاحذ دس قؼور هثذل آًالَگ تِ ػیگٌال خشداصًذُ  5.688هـاّذُ هی کٌین کِ تِ اصای ّش دسجِ،  (1)تا زَجِ تِ فشهَل 

هیلی  4.8ّش یك ٍاحذ افضایؾ هقذاس هثذل آًالَگ تِ دیجیسال تشاتش تا  (2)ی ؿَد ٍ تا زَجِ تِ فشهَل ؿواسُ زغییش ایجاد ه

هیلی ٍلر زغییش دس  27.7ایي ًسیجِ تذػر هی آیذ کِ تِ اصای ّش دسجِ زغییش دس تاصٍی کاستش،  (3)ٍلر اػر. اص فشهَل 

هی ؿَد ٍ ایي ٍلساط خشٍجی ٍ صاٍیِ ؿفر ػشٍ هَزَس تَػیلِ زاتؿی خشٍجی ایجاد هی ؿَد کِ هؼسقیوا تِ ػشٍهَزَس اؾوال 

خشداصًذُ اػسفادُ ؿذُ تا  ٍ تاصٍی اكلی هی ؿَد. کاستش یکِ هٌجش تِ ػٌکشٍى ؿذى حشکر تاصٍتِ ّن ًگاؿر ؿذُ اًذ 

ستش ٍ تاصٍی حشکر تاصٍی کاکِ هکول تشًاهِ ًَؿسِ ؿذُ هی ؿَد ٍ تاؾث هی ؿَد زا هگاّشزض کاس هی کٌذ  16کشیؼسال 

تاؿذ دسحالیکِ دس کاسّای اًجام ؿذُ هـاتِ کِ اص خشداصؽ زلَیش یا آی ام یَ اػسفادُ ؿذُ اػر تا  1اكلی کاهال ّوضهاى

تشای قؼور هچ اص یك قطة ًوا تش سٍی دػر کاستش اػسفادُ ؿذُ اػر کِ صاٍیِ  کوی زاخیش دس تاصٍی اكلی هَاجِ ّؼسین.

دسجِ سا ًـاى هی دّذ ٍ تا چشخؾ  91ِ ٍقسی دػر دس حالر ؾادی قشاس داسد صاٍیِ ّذیٌگ آى طَسی زٌػین ؿذُ اػر ک

. دس ٍ كفش دسجِ هی دّذ ٍ ایي صٍایا هؼسقیوا تِ ػشٍ هَزَس هشتَطِ اؾوال هی ؿَد 181هچ دػر تِ چح ٍ ساػر، صٍایای 

 ًحَُ قشاس گیشی ػٌؼَس ًـاى دادُ ؿذُ اػر. 8ؿکل 

 

 

 

                                                 
1
 Real time 
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 IMUٍل ًحَُ قرارگیری هبش – 8شکل

 

تا زَجِ تِ هؼائل رکش ؿذُ ٍ هقایؼِ تا ػایش سٍؽ ّا، سٍؽ اػسفادُ ؿذُ داسای دقر تاالیی ًؼثر تِ سٍؽ ّای دیگش 

اػر ٍ هْوسشیي هضیر آى ػٌکشٍى تَدى حشکر تاصٍی اكلی تا تاصٍی کاستش اػر ٍ ّیچ گًَِ زاخیشی دس حشکر آى ٍجَد 

ػاخساس  9ؿکل  وچٌیي ّوضهاًی حشکر سا داسد تْسشیي گضیٌِ هی زَاًذ تاؿذ.لزا تشای کاسّایی کِ ًیاص تِ دقر ٍ ّ ًذاسد

 سا ًـاى هی دّذ. HACRAکلی ستاذ 

 
 HACRAرثبت  – 9شکل 

  . روش کنترل بازو4
دس کٌسشل تاصٍ اص ٍلساط هسغیشی کِ اص طشف کاستش زَػط تاصٍی طشاحی ؿذُ اسػال هی ؿَد اػسفادُ هی ؿَد.  تشای       

ٍلر سا کِ تِ اصا ی زغییش هخسلاذ تاصٍی کاستش تِ خشداصًذُ فشػسادُ  5زا  1سشلی ًگاؿسی ایجاد ؿذُ زا هقذاس ٍلساط تشًاهِ کٌ

ّواًطَس  دسجِ زثذیل کٌذ ٍ تذیي زشًیة تاصٍ حشکر خَد سا تا حشکر تاصٍی کاستش هٌطثق هی کٌذ. 181زا  1هی ؿَد تِ 

تا اػسفادُ اص ایي سٍؽ حشکر تاصٍ ٍ دػر  ر تاالیی ًیض تشخَسداس اػر.کِ دس قؼور قثل زَضیح دادُ ؿذ ایي سٍؽ اص دق

تطَس ّوضهاى حشکر هی کٌٌذ. تشای دػسیاتی تِ ػشؾر ّای تاالزش تایذ اص کاهال   0.13sec / 60 degreesکاستش زا ػشؾر 

rpm 67ػشٍهَزَسّا تا فیذتك اًکَدسی اػسفادُ کشد کِ زا ػشؾر 
ػشی ػشٍهَزَسّای  اص MX-28)هاًٌذ ػشٍهَزَس  1

هاطٍل اػسفادُ ؿذُ، کِ تش سٍی هچ  2تا اػسفادُ اص صاٍیِ ّذیٌگ ًیضتشای کٌسشل هچ قاتلیر حشکر داسًذ. دایٌاهیکؼل( 

                                                 
1
 Rotation per minute 

2
 Heading angel 
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ػٌؼَس اػسفادُ  کاستش ًلة ؿذُ تِ ػشٍ هَزَس هشتَطِ فشهاى دادُ هی ؿَد کِ خَد سا تا هچ کاستش دس یك صاٍیِ قشاس دّذ.

ٌذ طیشٍػکَج ٍ ؿساب ػٌج تشای زـخیق صاٍیِ ًیاص تِ فیلسش ًذاسد، تلَسذ کاهال ّوضهاى تا کاستش ؿذُ تِ دلیل ایٌکِ هاً

  حشکر هی کٌذ ٍ زاخیشی دس حشکر ًذاسد.

 نتیجه گیری .5
دس ایي هقالِ سػیذى تِ ػاخساس کٌسشلی تَد کِ تسَاًذ تا الْام گیشی اص حالر ٍ طػر تاصٍی اًؼاى، حشکر کٌذ ٍ  ّذف      

ٍ اػسفادُ اص  سا آى هٌطثق ػاصد. تا اػسفادُ اص ػاخساس طشاحی ؿذُ ٍ ػٌؼَسّای ًلة ؿذُ دس هکاى ّای هٌاػةخَد 

تا اػسفادُ اص  .تذػر آهذخَب، دقر کافی ّن دس جاتجایی  کاساییٍ دس کٌاس  حاكل ؿذِ هطلَب جًسی خشداصًذُ هٌاػة،

ػیؼسن . ُ اػرلی ّواًٌذ هچ اًؼاى ًیض تِ ػیؼسن اضافِ ؿذػٌؼَس قطة ًوا دس دػر کاستش، زَاًایی حشکر هچ تاصٍی اك

هضیر خَتی ًؼثر تِ ػایش دػسَس کاستش ًذاسد ٍ اص ایي ًػش اص ًؼثر تِ طشاحی ؿذُ ّیچ گًَِ زاخیشی دس ّوضهاًی 

ؼاى . ایي ػیؼسن ؾالٍُ تش هحیط ّای آصهایـگاّی هی زَاًذ دس هحیط ّایی کِ تشای اًػیؼسن ّای هـاتِ تشخَسداس اػر

هضشس اػر هاًٌذ هحیط ّای آلَدُ تِ هَاد سادیَاکسیَ یا هحیط ّایی کِ هَاد هٌفجشُ دس آًْا ٍجَد داسد ًیض تکاس تشدُ ؿَد 

تشای تْثَد ایي ػیؼسن هی زَاى اص ػشٍ هَزَسّایی تا دقر ٍ قذسذ  .ٍ ایي هَضَؼ اّویر ستاذ طشاحی ؿذُ سا تاال هی تشد

تیسی کِ تا ػشؾر تاالزشی تشًاهِ ًَؿسِ ؿذُ سا اجشا  32ٍ یا اص خشداصًذُ ّای ػسفادُ کشد تاال تشای اًجام کاسّای ػٌگیي ا

 هی کٌٌذ اػسفاددُ کشد زا ساًذهاى ػیؼسن افضایؾ یاتذ.
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