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به کار گیری سیستم اپتیکال فالو برای کنترل موقعیت ربات پرنده بدون استفاده از سیستم
موقعیت یاب جهانی
رحیم بابازاده  ،1الریسا خدادادی
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک ،مرکز تحقیقات رباتیک و فناوری های نرم ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
 -2استادیار ،هیئت علمی ،گروه برق ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
مرکز تحقیقات رباتیک و فناوری های نرم ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران

خالصه
حفظ موقعیت ربات پرنده بدن نیاز به سیستم مکان یابی جهانی ( )GPSیکی از چالش های موجود در این زمینه میباشد،
استفاده از روش پردازش تصویر و بهره گیری ازآن این امکان را به وجود خواهد آورد که ربات پرنده موقعیت خود را در دو
بعد مکان تشخیص دهد ،برای در اختیار داشتن چنین امکانی بر روی ربات پرنده از سنسور های  Opticsl Flowاستفاده
شده است که به کمک این سنسور و برنامه نویسی مناسب ،ربات پرنده به این توانایی دست خواهد یافت که بتواند بدون
استفاده از سیستم ( )GPSدر موقعیت خاص و تقریبا بدون حرکت ثابت بماند .کاربرد اصلی این سیستم برای موقعیت
یابی و همچنین تشخیص وضعیت انواع دستگاه های پرنده بدون نیاز به استفاده از سیستم( )GPSمیباشد .با توجه به
نتایج بدست آمده از تست های انجام گرفته شده  ،و همچنین نمودار های بدست آمده ربات پرنده توانسته است با خطای
جابجایی کمتر از  01سانتی متر موقعیت خود را حفظ نماید
کلمات کلیدی :پردازش تصویر  ،ربات پرنده ،اپتیکال فالو ،اتوپایلوت Opticsl Flow، uav ،
 .1مقدمه
ربات های پرنده با داشتن انواع سنسور های تشخیص زاویه  ،شتاب و ارتفاع  ،متاسفانه قادر به تشخیص دقیق
جابجایی در جهت های افقی ،با دقتی که بتواند ربات پرنده را در یک نقطه تقریبا ثابت نگه دارد نیستند ][1چرا که ربات
پرنده هنگام پرواز همانند یک جسم جامد معلق در یک گاز میباشد که حرکت توده ای گاز میتواند سیستم را بدون
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کوچکترین تغییر در وضعیت زاویه ای آن ،جابجا نماید ][2با در نظر گرفتن این شرایط ربات های پرنده برای کنترل
موقعیت خود و ثابت ماندن در موقعیت خاص ،عالوه بر داشتن سنسور های مذکور نیازمند استفاده از سیستم موقعیت یاب
جهانی ( )GPSنیز میباشند [3] ،این سیستم به ربات های پرنده این امکان را میدهدکه بتوانند در موقعیت های
جغرافیایی به صورت تقریبا ثابت پرواز د اشته باشند ولی از آنجایی که در مواقعی نمیتوان از این سیستم استفاده کرد بحث
تشخیص موقعیت ربات پرنده و توانایی آن در ثابت ماندن در یک موقعیت خاص دارای اهمیت فراوانی میشود [4].برای
کنتر ل موقعیت ربات پرنده و ثابت نگه داشتن آن در یک موقعیت خاص از روش های مختلفی استفاده شده است که با
توجه به شرایط ،نیاز به استفاده از ( )GPSبرطرف گردیده است که از آن جمله میتوان به استفاده از سیگنال های دریافتی
از طریق آنتن های مخابراتی اشاره کرد] [5که در آن با توجه به قدرت سیگنال های دریافتی از آنتن های مخابراتی میتوان
با خطای حدود یک متر موقعیت ربات پرنده را حفظ کرد .از روش های دیگر در این زمینه ،استفاده از سیگنال های
رادیویی که توسط ایستگاه هایی که در اطراف محل پرواز نصب گردیده اند ،میتوان اشاره کرد که بر اساس توان سیگنال
های رسیده از هر ایستگاه رادیویی به ربات پرنده به تخمین محل ربات پرنده پرداخته اند[6] .روش به کار گرفته شده در
این مقاله برای حفظ موقعیت ربات پرنده استفاده از سنسور های ( )optical flowمیباشد] [7که این سنسور با استفاده
از پردازش تصویر سطح زیرین ربات پرنده و آنالیز و پردازش پیکسل های آن تغییرات ناشی از جابجایی افقی ربات پرنده را
تشخیص میدهد و با این روش دستورات الزم برای اصالح میزان جابجایی و اصالح موقعیت ربات پرنده به واحد کنترل
ربات ارسال میشود که هدف اصلی ما در این تحقیق استفاده از سنسور مذکور و تنظیم دقیق پارامتر های آن برای حفظ
موقعیت ربات پرنده و به حداقل رساندن میزان خطای ناشی از پردازش تصویر سنسور اپتیکال فالو میباشد.
 .2ساختار کلی
سیستم مورد استفاده در این مقاله به صورت کلی دارای سه بخش الکترونیکی،مکانیکی و برنامه نویسی میباشد که
سیستم مکانیکی ربات پرنده ساختار ( )Xرا دارا بوده و از ترکیب فلز آلومینیوم و فیبر کربن برای هر چه سبکتر شدن بده
ربات ،استفاده شده است که در این نمونه وزن نهایی ربات پرنده هزار گرم بوده است در شکل شماره  0نشان داده شده
است.

شکل  -1ساختار مکانیکی ربات پرنده
در بخش الکترونیکی از فالیت کنترل شرکت ( ، )PX4و سنسور اپتیکال فلو ( )PX4که یک پروژه سخت افزاری و نرم
افزاری اپن سورس میباشد و موتورهای براشلس شرکت ( )Rctigermotorاستفاده شده است
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فالیت کنترل مورد استفاده در این ربات از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری پروژه متن باز میباشد و تمامی کد ها و
شماتیک سخت افزاری آن به صورت متن باز در اختیار توسعه دهندگان قرار دارد که در شکل شماره  2نشان داده شده
است .با استفاده از سنسور اپتیکال فالو و اضافه کردن کد های الزم برای پایداری موقعیت ربات پرنده به برد فالیت آن،
امکان حفظ موقعیت ربات پرنده بدون استفاده از سنسور موقعیت یاب جهانی ( )GPSفراهم شده است که در شکل شماره
 2نشان داده شده است.

شکل  -2تصویر فالیت کنترل  px4با نقشه pcb
سنسور اپتیکال فالو( )px4مورد استفاده دارای واحد پردازش ( )Cortex M4Fمیباشد که وظیفه پردازش تصویر را بر
عهده دارد بخش سنسور ثبت تصویر ،چیپ ( )MT9V034میباشد که توانایی ثبت تصاویر با ابعاد 252در 081پیکسل را
دارا میباشد .سنسور اپتیکال فالو دارای ارتباط از نوع پروتکل ( )i2cبرای انتقال اطالعات به واحد فالیت کنترل و یا هر
واحد پردازنده میباشد و در این ربات این ارتباط از طریق همان پروتکل برقرار شده است .واحد اندازه گیری فاصله ی قرار
گرفته بر روی سنسور اپتیکال فالو ،مدل( )HRLV-EZ4میباشد که برای اندازه گیری میزان تغییرات ارتفاع سنسور
جهت ساده تر شدن محاسبات و پردازش تصاویر به کار برده شده است که در شکل شماره  3نشان داده شده است.

شکل  -3سنسور اپتیکال فالو ()px4
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 .3عملکرد کلی سیستم
عملکرد اصلی حفظ موقعیت در این ربات بر اساس پردازش تصویر صورت گرفته در سنسور اپتیکال فالو میباشد،
سنسور اپتیکال فالو با پردازش تصویر سطح زمین که ربات بر روی آن در حال پرواز میباشد تغییرات پیکسلی را مورد
پردازش قرار داده و به این ترتیب میزان تغییرات جابجایی ربات در راستاری افقی را به دست می آورد .تغییرات پردازش
شده از روی تصاویر توسط ارتباط ( )i2cدر اختیار واحد کنترل پرواز قرار گرفته و این واحد با توجه به میزان جابجایی
افقی اتفاق افتاده دستورات الزم را در جهت اصالح خطاهای به وجود آمده صادر میکند .آنچه که در کنترل موقعیت ربات با
سنسور اپتیکال فالو دارای اهمیت بسیار باالیی میباشد اندازه گیری دقیق ارتفاع ربات از سطح زمین میباشد لذا از سنسور
های اندازه گیری دقیق تری نسبت به سنسور ارتفاع سنج بارو متر (فشار سنج هوا) استفاده شده است که از آن جمله
سنسور های اولتراسونیک  ،سنسور های فاصله سنج لیزری مورد استفاده قرار گرفته است که با توجه به میزان نیاز به
ارتفاع پرواز ،نوع اولتراسونیک با مدل ( )srf06مورد استفاده قرار گرفته است که در شکل شماره  0نشان داده شده است .
این سنسور دارای خروجی جریان میباشد که در فاصله صفر متر  0 ،میلی آمپر و در فاصله  5متری از سطح زمین 21
میلی آمپر خروجی دارد که با عبور دادن آن از یک مقاومت مقدار ولتاژی آن بدست آمده است .

شکل  -4سنسور اولتراسونیک ( )SRF06با خروجی جریان
در تست های اولیه و استخراج نمودار های تغییرا ت زاویه ربات نسبت به تغییرات سنسور اپتیکال فالو ،نتیجه قابل قبول
نبوده است و علت اصلی آن تغییر فاصله اندازه گیری توسط سنسور فاصله سنج اولتراسونیک هنگام تغییر زاویه ربات پرنده
میباشد و از آنجایی که پردازش تصویر به تغییرات ارتفاع ربات پرنده بسیار حساس میباشد نتیجه حاصل مطلوب نیست.
که در شکل  0نشان داده شده است.

شکل  -4تغییرات زاویه ربات پرنده نسبت به تغییرات حاصل از پردازش تصویر توسط سنسور اپتیکال فالو
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برای برطرف کردن این مشکل ،سنسور اولتراسونیک میبایستی همواره به حالت موازی با سطح زمین قرار بگیرد که با
استفاده از دو عدد سروو موتور و راه اندازی سیستم تعلیق گیمبال این امکان به وجود آورده شد است که علی رغم تغییر
زاویه ربات پرنده ،زاویه بین سنسور اولتراسونیک و سطح زمین همواره ثابت باقی بماند که در شکل شماره  5نشان داده
شده است.

شکل  -5سنسو ر اولتراسونیک به همراه سروو های حفظ تعادل
با پیاده سازی شدن سیستم گیمبال برای سنسور اولتراسونیک ،نتایج بدست آمده در کنترل موقعیت ربات پرنده با
استفاده از سنسور اپتیکال فالو بهبود چشم گیری داشته است و خروجی سنسور زاویه سنج ربات پرنده و خروجی حاصل از
پرداز ش تصویر سنسور اپتیکال فالو همپوشانی مطلوبی دارد و این خروجی مطلوب باعث شده است که ربات پرنده با دقت
خیلی باالیی موقعیت خود را حفظ نمایدکه نتایج بدست آمده در شکل  5نشان داده شده است.

شکل  -5خروجی سنسور اپتیکال فالو و خروجی سنسور زاویه
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 .4نتیجه گیری
در سیستم کنترل موقعیت ربات پرنده با استفاده از سنسور اپتیکل فالو این امکان به وجود آمده است که ربات پرنده
بتواند در شرایطی که دسترسی به سیگنال های ( )GPSوجود ندارد ،موقعیت خود را حفظ نماید و از حرکت آن در جهات
افقی جلوگیری به عمل آید همچن ین از آنجایی که پایه عملکرد سنسور اپتیکال فالو بر اساس پردازش تصویر میباشد لذا
داشتن روشنایی مناسب محیط و مهمتر از آن سیستم اندازه گیری دقیق ارتفاع پرنده از سطح زمین دارای اهمیت بسیاری
میباشد چرا که درصورت خطا دار بودن سیستم اندازه گیری ارتفاع ربات پرنده ،سنسور اپتیکال فالو توانایی تشخیص
تغییرات پیکسلی تصاویر را از دست خواهد داد و اطالعات پردازش شده دارای خطای زیادی خواهند بود .
در نمونه تست شده در نور روز و در سطح آسفالت  ،به دقت خوب  01سانتیمتر خطا دست یافته شد و ربات پرنده توانست
موقعیت خود را در باد تقریبا شدید به خوبی حفظ نماید
با استفاده از سنسور های فاصله سنج لیزری با دقت باال توانایی ربات پرنده در حفظ موقعیت خود افزایش خواهد یافت و
همچنین با افزایش میزان فاصله قابل اندازه گیری توسط سنسور فاصله سنج ربات پرنده در ارتفاع های باالتر هم موقعیت
موقعیت خود را حفظ خواهد نمود و همچنین در صورت استفاده از سیستم گیمبال برای سنسور اپتیکال فالو میزان
خطاهای محاسباتی از لحاظ تغییر زاویه های ناخواسته ی شدید نیز به شدت کاهش خواهد یافت.
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