
  بنام خداي يكتا 

 هاي كنترل پهپادسيستم 

  

 : اي مورد نياز پهپادسيستم ه

 )  ( AUTOPILOT خلبان خودكار – ١

 AUTOPILOT حسگرهاي – ٢

 )  OSD  ( دستگاه او اس دي  – ٣

 )  ( GPS سنسور جي پي اس – ٤

 ( AIR SPEED  )  سرعت سنج هوايي – ٥

 )  ( CAMERA دوربين – ٦

 و گيرنده  ( VIDEO SENDER  ) سيستم ارسال كننده تصوير- ٧

 :استباليزر / خلبان خودكار

را فقط به يك وضعيت از پيش تعيين شده در آورده    پرنده  كه  دارد  را  ان  توانايي    فقط پايداركننده پرواز است يعني stabilizer   يك
خلبان است تا خود خلبان    صورت هدفمند و مشخص از مكاني به مكان ديگري برود و به نوعي كمك  نميتواند به ولي  و با ثبات كند .

  و   خاص  عمليات  يك  براي  فراتر از ان هم هست و توانايي برنامه ريزي شدن  بلكه بسيار stabilizer نه تنها يك Autopilot ، اما
 . توانايي تصميم گيري طبق الگوريتمهايي پيشبيني شده را دارد

 : به تعريف ديگر

بسياري از امور مربوط به كنترل هواپيما را توسط    اتوماتيك ( خودكار ) سامانه اي است در هواپيما كه به خلبان امكان ميدهد   خلبان
 . فرود و تقرب حتي  و سرعت – گردش – سمت –ارتفاع  آن انجام دهد از قبيل كنترل

 IMU حسگر

 . كار ميكند inertial measurement units بر پايه



 مزايا : دقت زياد ، وزن كم ، قابليت توسعه نرم افزاري بسيار باال ، سادگي ساختمان ، مجتمع بودن

 معايب : عدم توانايي استفاده در پرنده ها با ارتعاش زياد و مشكل در پروازهاي طوالني مدت يك نواخت

 

 تصوير ميكرو حسگر اينرسي 

  توانايي  حسگر  جايرو بنا نهاده شده است ، اين تكنولوژي بر اساس تشخيص دقيق حركات ( تغيير زاويه) به وسيله شتاب سنج و  اين
بوده و دقت آن به    حساس  ارتعاش  به  اما.    دارد  را.  …  و  كوپتر  كواد  /  جمله هواپيما / هليكوپتر  ل هاي مختلف پرنده ازمد  هدايت

 . صورت صعودي با ارتعاش كاهش مي يابد

سنسور ها افزايش دقت وسيله   هاي مرغوب قابليت افزودن سنسور هاي جديد هم وجود دارد هدف از افزودن اين IMU در اكثر
  تشخيص ارتفاع) ، سنسور تفاضلي فشار (براي تشخيص سرعت) و مگنو متر براي  از اين قبيل ميتوان به سنسور فشار (براي  است

كرد اما وظيفه اصلي بر دوش شتاب سنج  اشاره) سريع و كوچك حركات تشخيص( …تشخيص دقيقتر حركات در عمود پرواز ها و 
 . يه) استزاو (براي تشخيص حركت) و جايرو (براي تشخيص

 : AHRSحسگرهاي

البته اين تكنولوژي هنوز نو پا است و    ،  ميشود  دقيقتر  زوايا  تشخيص  كار ميكند با اين تفاوت IMU بر اساس همان روش  ابزار  اين
 . ميكنند حركت تكنولوژي اين  از استفاده سمت به دارند حاظر حال  تمامي سيستم هاي ولي  نميشود  به صورت گسترده استفاده

 

 AHRS  تصوير حسگر 



 : GPS حسگر

آن كمك ميكند تا در هر لحظه موقعيت   موقعيت ياب جهاني است. سنسور هاي جي پي اس از قطعات الينفك خلبان است و به  همان
متفاوت و    جهت حركت و مختصات جغرافيايي را دريافت كند .ابعاد سنسورهاي جي پي اس ،  ارتفاع  ،  پرنده از لحاظ سرعت زميني

 .اپي اس بيسار كم وزن مي رود مدرن به سمت حسگرهاي جيفركانس كاري آنها نيز متفاوت است.دنياي 

 

 سيستم جي پي اس ميكرو 

 GPS سيستم جايگزين

قواي ديگر كشورها با پارازيت بلوك شود.    هاي آن ممكن است توسطاين است كه سيگنال GPS هاي مهم درمورداز نگراني  يكي
 .براي اين سيستم در آينده هستند كشورهاي مختلف به دنبال جايگزيني

 مكانياب اتمي

يابي و ناوبري  هاي جديد موقعيتفناوري  ها توسعهكند كه هدف آنهايي كار ميروي برنامه  ٢٠١٠از سال   DARPA  به همين دليل
اي قدرت نفوذ ماهواره  هايها به جاهايي كشيده شود كه سيگنالكه دامنه كارايي اين فناوري  ين بودها ااست. هدف اوليه اين تالش

 .اين جاها هستند اي ازجاها را ندارند. نبردهاي زير آب نمونه به آن 

جايگزيني   فكر ساخت  يابي، متخصصين بههاي موقعيتهاي احتمالي ماهوارهپذيريآسيب  اما اكنون، با وجود ترس از وابستگي زياد و 
تواند موقعيت،  اند كه بدون نياز به ماهواره ميرا ساخته  و دانشگاه ميشيگان سيستم جديدي DARPA اند. محققينافتاده GPS براي

 .مربع جاي داده شده است ميليمتر ٨اي با حجم ها در تراشه كه همه اين قابليتتر اينتعيين كند. جالب زمان و جهت را

 

 



 

 مكانياب اتمي كوچك 

 

يكديگر به صورت يك سيستم خودمختار ناوبري   سنج و يك ساعت اتمي دارد كه در كنارتراشه كوچك سه ژيروسكوپ، سه شتاب   اين
 .با كاليبر پايين است فناوري براي كارهايي نظير رديابي افراد يا استفاده در مهماتاستفاده از اين  در فكر DARPA .كنندكار مي

 مكانياب فركانسي 

فاي ، دكل هاي   – ابداع شده، از فركانس هاي شبكه هاي راديويي متداول مانند واي BAE Systems  فناوري ديگري كه توسط
محاسبه موقعيت مكاني كاربر با ضريب خطاي چند متر استفاده مي    ايبر  … پخش تلويزيوني و راديويي، سيگنال هاي تلفن همراه و  

 .كند

ماهواره اي است و در برابر اختالل و خرابكاري   توجه به اينكه فناوري جي پي اس براي موقعيت يابي متكي به سيگنال هاي ضعيف  با
 .ودمي شود فناوري جديد به جاي آن به كار گرفته ش هم آسيب پذيرتر است، پيش بيني

انواع اختالل و خرابكاري    نام گرفته در برابر (NAVSOP ) يا Navigation via Signals of Opportunity  اين فناوري كه
 .اطالعات مقاومت خوبي دارد اعم از ارسال پارازيت يا تالش براي دستكاري



 

 مكانياب فركانسي  د نحوه عملكر

را ساده تر مي كند. اين سيستم حتي در   قيق تر موقعيت مكاني كاربرانديگر اين فناوري دقت بيشتر آن است كه تشخيص د مزيت
 .اس در دسترس نيست عمل مي كند كه از جمله آن مي توان قطب شمال اشاره كرد مكان هاي دورافتاده اي كه خدمات جي پي 

 مكان ياب كوانتومي 

توان در هر نقطه و مكاني  محل كاربر كمك كند، مي  شناسايياستفاده از فناوري مورد نظر كه قادر است از طريق تاثيرات جاذبه به    با
كور است را شاهد نخواهيم    هاي كنوني كه شامل وجود نقاطيك از محدوديتمشاهده كرد، در اين صورت هيچ   محل خود را روي نقشه

 .بود

 

 طرح مكانياب كوانتومي 



شود. در دماي صفر كلوين  صفر كلوين كاهش داده مي  ها بهاي به دام انداخته شده و دماي آن ها در محفظه اين سيستم ابري از اتم   در
حسوس است. با  گروه م  رسند كه تاثير شتاب و جاذبه روي اينهاي به حالتي از حساسيت مياست، اتم  درجه زير صفر  273كه برابر  

 .ي دقيق مكان پرداختتوان به محاسبهي نتايج حاصل ميمقايسه ي زمين وها روي نقشه استفاده از واكنش اين اتم

 : دوربين

از منطقه در حال گشت زني تهيه ميكند . در    يكي از ملزومات بديهي يك پهپاد دوربين است . هميشه يك دوربين تصاوير هوايي  دار
دوربين بايد به يك ارسال   تصاوير دوربين عالوه بر ركورد شدن همزمان ارسال شوند . كه در آن صورت  هم الزم استبعضي از موارد  

 .كننده همزمان تصوير نيز مجهز شود

ده ريز پرنده ها نيز از دوربين هاي ميكرو استفا  دوربين ها به سمت كيفيت باالتر و اندازه كوچكتر مي روند . تا جايي كه در  امروزه
 .مي شود

 

 ريز ترين دوربين 

در عمليات هاي نظامي به صورت گسترده در    دوربين ها با قابليت هاي اضافه شده مانند حسگرهاي گرمايي پيشرفته تر شده و  اين
 :آينده به كار خواهند رفت



 

 ميكرو دوربين در هليكوپتر 

اينكه تصاوير لرزش نداشته باشند كه در اين   است ومهم ديگر در مورد دوربين هاي آينده قابليت وضوح تصوير در حين حركت    نكته
الگوريتم هاي خاص    انجام است. در اين راه دانشمندان در عرصه ارتعاشات و كنترل با نوشتن  زمينه نيز تحقيقات وسيعي در حال

 عملكرد دوربين اثر نداشته باشد   ارتعاشات وسيله پرنده را خنثي مي كنند به صورتي كه بر

 

ILS-5000-SD™ Video Stabilization   تصحيح كننده تصوير 

 .ح مي كنداين قطعات الكترونيكي با اتصال به دوربين به صورت هوشمند تصويرها را در زمان لرزش و تكان هاي ناگهاني تصحي

 : VIDEO SENDER  فرستنده ويدئو

وظيفه آن دريافت تصوير از دوربين و ارسال آن   همان ارسال كننده تصوير است كه با توانها و بردهاي متفاوت عرضه ميشود و  دامه
 . دكن  هم زمان مي باشد تا گيرنده زميني همزمان بتواند محوطه موردنظر را مشاهده بصورت امواج راديويي به صورت



 

 فرستنده ويدئو وايرلس 

 ايستگاه زميني قابل حمل براي پهپادها 

اين شركت تكميل و آماده سرويس    پهپادها     مل (پرتابل)قابل ح (GCS) دومين ايستگاه كنترل زميني UAV Factory  شركت
 .باشددو قالب ثابت و يا قابل حمل مي دهي مي باشد. ايستگاه كنترل زميني معموال در

 

 دستگاه هدايت زميني 

هاي كنترل قابل حمل  شود. ايستگاهاستفاده مي  پهپادهاي كوچك با برد محدود معموال از ايستگاه كنترل زميني قابل حمل  يبرا
در هنگام برخواستن،   افزارهاي الزم براي كنترل پهپاد بر روي آن يكپارچه شده است و كاربركه نرم  پهپادها معموال يك لپ تاب است



هاي كنترل زميني  ها در ساخت ايستگته يكي از بزرگترين شركت UAV Factory نمايد. شركته ميفرود و پرواز از آن استفاد
 .باشدمي براي پهپادها 

  ا

  ندازه دستگاه 

 

با دا  اين پلتفورم منعطفايستگاه كنترل زميني  قابليت مناسبي براي كنترل زميني پهپادها فراهم    شتن اجزاي الكترونيكي زياد و 
روشن بودن وسيله نيز   ولتي است و توان آن توسط دو باتري ليتيومي كه در هنگام  12دو خروجي داده    كند. اين ايستگاه دارايمي

اينچي لمسي با وضوح باال كه بر    12و    17اده ها از دو نمايشگر  د  قابل تعويض هستند تامين مي شود. اين سيستم براي نمايش
يك چمدان داراي دسته و چرخ براي  درست مانند  GCS .سيستمي نمايشگر پاناسونيك توسعه داده شده است بهره مي برد يپايه

 :سيستم در جدول زير آورده شده است حمل آسان مي باشد. مشخصات فني مكانيكي اين

  

 پارامتر مقدار

170 x 420 x 1000 متر) ابعاد (ميلي 

 وزن (كيلوگرم) 18.9

 گراد)دماي عملكرد (سانتي +60تا  -20

و  16 دستگيره  با  باال  مقاومت  با  پالستيك  جنس  از 
 چرخ 

 جعبه خارجي 

اجازه ميسيستم براي كاربردهاي گوناگون سازگار مي  اين به كاربر  از جمله مودم راديوكنترل    دهد سختشود و  افزارهاي جانبي 
نصب نمايد. با    ويدئويي، ذخيره كننده و لينك ارتباطي داده و وسايل ضبط كننده را بر روي آن  ي خلبان خودكار، دريافت كننده



هاي الكترونيكي  ساعت بدون نياز به تعويض باتري كار نمايد. ويژگي  تواند دوتي اين سامانه ميول  32-10داشتن دو باتري ليتيومي  
 :در جدول زير آورده شده است اين سيستم

 پارامتر مقدار

10 – 32 VDC ورودي DC 

 ظرفيت باتري (وات ساعت)  108

12V 5A fused, 50 W خروجي DC  1شماره 

1612V 5A fused, 50 W خروجي DC  2شماره 

 زمان عملكرد (ساعت)  2

 نرم افزاري جديد براي كنترل پهپادها

آلمان از يك نرم افزار پيشرفته برنامه پروازي   در نمايشگاه هوايي هانوفر MAVinci هاي هوايي بدون سرنشينتوليد سيستم  شركت
وسيعي از وظايف ساده    تواند در محدودهنام دارد مي MAVinci Desktop نرم افزار كه  خواهد كرد. اين  و كنترل پهپادها رونمايي 

برخورد   توان به سازگار شدن خودكار برنامه پروازي با پرنده، جلوگيري ازافزار مي  هاي اين نرمتا پيچيده را انجام دهد. از جمله قابليت
به صورت خودكار اشاره نمود. همچنين اين نرم افزار قابليت   ر پرواز بهينهها در مناطق كوهستاني و انتخاب يك مسيپرنده به صخره

 .سازدمي هاي خروجي با كيفيت مناسب را براي كاربران امكان پذيرداده (post processing) پس پردازش

 

 نرم افزار هداست خودكار 

در نواحي اروپا، آسيا و آفريقا را تحت پوشش خود    تواند به طور همزمان نرخ بارش باراناي است كه ميگونهاين نرم افزار به   طراحي
از نواحي پرواز پهپاد براي   هاي سه بعديتهيه مدل MAVinci هايانيميشن نمايش دهد. يكي ديگر از توانايي  ده و به صورتقرار دا

نياز به پس   توان به مشاهده تصاوير به طور مستقيم بعد از پرواز و بدوناين نرم افزار مي هايباشد. از ديگر تواناييايجاد ديد بهتر مي
هايي  كرد. در بخش پس پردازش نيز اين نرم افزار داراي واسط  اد محدوديت در سرعت عملكرد نرم افزار اشارهپردازش و بدون ايج



روي نرم افزار به طور مستقيم وجود    باشد و قابليت بارگذاري ابزارهاي شخصي بر دسترسي به نرم افزارهاي ديگر مي  براي پردازش
 .دارد

 اي پهپادهاهاي ارتباطي كوچك و سبك بوئينگ بررله

جهت افزايش برد ارتباطي پرنده هاي   (TCCR) ترين نسخه از رله ارتباطي فشرده تاكتيكيترين و سبكبوئينگ كوچك   شركت
جهت استفاده    پوندي اين رله  6/1رله با وزن يك پاوند براي كار در باندهاي باريك و نسخه    بدون سرنشين را در دست توليد دارد. اين

 TCCR .كاربردهاي مناسبي در ميادين جنگ در پهپادهاي نظامي دارد نيروهاي ناتو در افغانستان توسعه داده شده است. اين رله

رمزگذاري به فواصل دور و مناطقي    هاي رمزگذاري شده و بدونصورت دهد صدا و تصوير را بهكوچك نيروها اجازه مي  به گروه هاي 
 .نمايند ها دشوار است ارسالكه دسترسي به آن

 

 طرح پهپاد بوئينگ

اين رله جديد شعاع مخا  شركت از كمتر از دهبره دادهبوئينگ اعالم كرده با  مايل افزايش  ناتيكال  150مايل به بيش از  ناتيكال  ها 
قابل جانمايي    نصب شده است و  CAMCOPTER S-100 كنون بر روي پرنده هاي گوناگوني از جمله  خواهد يافت. اين سيستم تا

قصد دارد در ماه نوامبر از يك نسخه ديگر   باشد. بوئينگاينچ مي  در فضاي پنج در پنج در يك ScanEagle پهپاد (slot) در شكاف
  د. كن قابليت استفاده در زمينه كاربردهاي تجاري و پاسخ در شرايط اضطراري رونمايي اين رله با

http://asec.ir        |رام  UAV  :https://t.me/IRABA انال تل

 


