رّتات اس ًظز هشخظات فیشیکی تایذ شزایظ سیز را تزآّردٍ ساسد ،در غیز ایي طْرت اهکاى شزکت تین هزتْطَ در
هساتقات ّخْد ًخْاُذ داشت.
·

اتؼاد در ُز خِت کْچکتز اس  100ساًتیهتز (هلخ تا هلخ هذ ًظز است)؛

·

ّسى پزًذٍ (در ٌُگام پزّاس) کوتز اس  5کیلْگزم؛

·

هْتْرُا ّ ػولگزُای رّتات اس ًْع الکتزیکی تاشٌذ ،استفادٍ اس هْتْرُای سْختی قاتل قثْل ًخْاُذ تْد؛

نوع و مشخصات روبات:
در خظْص اًتخاب ًْع ّ هشخظات رّتات (تدش هسذّدیتُای ػٌْاى شذٍ) هسذّدیتی در ًظز گزفتَ ًشذٍ است ّ تٌِا
ػوْدپزّاس تْدى رّتات ضزّری است .تٌاتزایي استفادٍ اس رّتاتُا تزپایَ سیستنُای ُلیکْپتزی ،Multirotor ،تالي ّ
غیزٍ اهکاىپذیز خْاُذ تْد.
تینُا سهاى رفت ّ آهذ ّ یا آهادگی تزای ّرّد تَ طسٌَ هساتقَ را ًخْاٌُذ داشت ،تلکَ یک سهاى کلی تَ آًِا اختظاص دادٍ
خْاُذ شذ کَ ّقت هساتقَ را ًیش درتز هیگیزد ّ شاهل  5دقیقَ هیشْد.
ضرایب امتیازدىی:
)(Sضریب انذازه:
ضزیة هزتْط تَ اتؼاد رّتات کَ اس راتطَ سیز هساسثَ هیشْد .در ایي راتطَ dmax ،زذاکثز اتؼاد قاتل اًذاسگیزی (تززسة
ساًتی هتز) تزای رتات است.

cm

d
max =50

If

S=(1-0.5)=0.5
)(Aضریب ىوشمنذی:
تین هیتْاًذ ُز هززلَ اس هاهْریت را تا یک سطر ُْشوٌذی اًدام دُذ .سطْذ ُْشوٌذی تَتزتیة کاُش اهتیاس در خذّل
سیز آهذٍ است:
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ردیف
1
2
3

سطر ُْشوٌذی
کاهالً خْدکار (تذّى دخالت اپزاتْر پس اس تزخْاست)
ًیوَ خْدکار (دیذ غیزهستقین)
تزپایَ دیذ هستقین

A
6
3
1

توجو :تینُایی کَ سطر ُْشوٌذی خْدکار را اًتخاب هیکٌٌذ ،پزًذٍ آًِا تایذ قاتلیت سْئیچ شذى تَ زالت دستی را اس طزیق
درایْ ّ لیٌک دیتا داشتَ تاشذ تا در طْرت تزّس خطا کٌتزل اس زالت اتْهاتیک تَ دستی تغییز کٌذ.

استفاده از ابسار اضافی :استفادٍ اس اتشارُای اضافی تزای ُذایت پزًذٍ تدش در تخش اکتشاف تالهاًغ است ّ ُیچ تاثیزی در
ضزیة ُْشوٌذی ًذارد ،هشزّط تَآًکَ در سهیي هساتقَ تغییز شکلی تْخْد ًیایذ ّ تاػث ایداد اختالل در فزآیٌذ هساتقَ
ًگزدد( .هذت سهاى قزاردادى هارکزُا خشء سهاى تینُا هساسثَ ًویگزدد).
()Dضریب ساخت:
ایي ضزیة هؼزف ًسٍْ طزازی ّ ساخت رّتات است.
:D1ضریب ساخت مکانیکال)(AIR FRAME
پلتفْرم آهادٍ(تداری) :اگز اس سختافشار پلتفْرمُای آهادٍ ًظیز Ascending tech, Ardupilot,
.1
 ّ AR.Droneغیزٍ استفادٍ شْد ،ضزیة طزازی ( 1یک) در ًظز گزفتَ هیشْد.
پلتفْرم دستساس :در طْرتی ساسٍ ّ سختافشار رّتات تْسظ اػضای تین طزازی شذٍ تاشذ ،رّتات
.2
دستساس ّ ضزیة طزازی تزاتز (3سَ) در ًظز گزفتَ هیشْد(.استفادٍ اس اطالػات هْخْد در ّب ،خِت طزازی
ًزمافشار هاًؼی ًذارد)
) (FLIGHT CONTROLضریب ساخت کنترلر D2:
.1

ضزیة ( 2دّ) تزای فالیت کٌتزل آهادٍ (تداری) در ًظز گزفتَ شذٍ است.

.2

ضزیة ( 5پٌح) تزای فالیت کٌتزل دستساس در ًظز گزفتَ شذٍ است.
D=(D1+D2)/2

) (Mضریب امتیاز:
اهتیاس کسة شذٍ در ُز هززلَ (هساتقَ در سَ تخش قذرت هاًْر ،تست قذرت ّ اکتشاف تزگشار هیشْد کَ اهتیاس کسة شذٍ
در ُز هززلَ تَطْرت خذاگاًَ زساب ّ در فزهْل سیز خِت هساسثَی اهتیاس ًِایی ُز هززلَ گٌدادٍ هیشْد).
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تا تْخَ تَ ضزایة ػٌْاى شذٍ ،اهتیاس ًِایی اس راتطَ سیز هساسثَ هیگزدد:

T=S.A.D.M
ایي دّرٍ اس هساتقات در فضای داخل ساختواى ) ّ (indoorدر سَ تخش  -1قذرت هاًْر -2 ،تذاّم پزّاسی -3 ،اکتشاف اًدام
هیپذیزد.
نکتوُ :1ز پزًذٍ اخاسٍ دارد در ُز هززلَ 3 ،تار اقذام تَ اًدام تست پزّاسی ًوایذ؛ ّ تیشتزیي اهتیاس کسة شذٍ تَ ػٌْاى
اهتیاس ًِایی در ًظز گزفتَ هیشْد.
نکتو :2در تواهی تخشُای هساتقَ پزًذٍ در ُز دّر فقظ یکثار اخاسٍی ریست دارد.
 -1آزمون قذرت مانور(مانور :)8
در ایي تخش تزای آسهایش سزػت ،قذرت هاًْر ّ دقت رّتات پزًذٍ تایستی طثق شکل  1هسیز ًشاى دادٍ شذٍ را طی ًوایٌذ.
اخزای خْدکار ایي تخش تاکیذ تز قذرت تظوینگیزی ّ درک تاالی رّتات است کَ خایگشیي تْاًایی هسیزیاتی رّتات در ایي
تخش است.
تینُا تایذ هسیزهظْر در شکل  1را طی ًوایٌذُ .ز دّر کاهل  3اهتیاس دارد .در طْرتی کَ رّتات ُز هسیزی غیز اس هسیز
هشخض شذٍ را طی ًوایذ ُیچگًَْ اهتیاسی دریافت ًخْاُذ کزد.
تینُا تا تْخَ تَ سهاى کلی  5دقیقَای کَ در اختیارشاى قزار هیگیزد ،هسذّدیتی تزای تؼذاد دّر پزّاس ًذارًذ.
در ایي تخش شزکتکٌٌذٍُا هیتْاًٌذ قثل شزّع هساتقَ ًشاًَُای تظْیزی ّ یا رًگی در سهیي ًظة کٌٌذ.

شکل  :1هشخظات سهیي ّ هسیز ززکت رّتات پزًذٍ در تؼییي قذرت هاًْر رّتات
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ُز دّر کاهل (طثق شکل شوارٍ )1

 3اهتیاس

نمونو:
پزًذٍای تَ طْل  80ساًتی هتز تا پلت فزم آهادٍ ّ کٌتزلز دستساس ّ تا پزّاس کاهالً خْدکار تؼذ اس  10ثاًیَ ُاّر ،هسیز شکل
 1را  4تار تَ طْرت طسیر طی کزدٍ است ،اهتیاس ایي پزًذٍ:

T=S.A.D.M=1.2*6*3*12=259.2
S=1.2
=3 D

A= 6
M=12

 -2آزمون قذرت (تذاوم پروازی):
ُذف اس ایي تخش تزرسی هیشاى تْاًایی زول شی تْسظ رّتات ّ زفظ تؼادل است.
.1

ػثْر اس تاالی دیْار تَ اتؼاد  3در  1هتز( .دیْار اس هسل شزّع پزّاس  5هتز فاطلَ دارد)

پزًذٍ هیتایست خسن را در هسل هْرد ًظز (دایزٍای تَ قطز ا هتز) رُا کٌذ ّ یا قزار دُذ ّ درطْرتیکَ
.2
ّسًَ در خارج اس دایزٍی هذکْر قزار گیزد اهتیاسی تزای هززلَی رُاکزدى ّسًَ دریافت ًخْاُذ کزد.
فزّد (هْفقیتآهیش) تز رّی هسل هشخض شذٍ ،هسذّدٍ فزّد یک هزتغ تَ اتؼاد  2در  2هتز است کَ در
.3
فاطلَ  10هتزی اس دیْار هیتاشذ.
ًکتَ :تزداشتي ّسًَ در ًقطَی  1طْرت گزفتَ ّ یا تَ پزًذٍ قثل اس پزّاس هتظل هیگزدد (اتظال دستی) .در طْرت اتظال
دستی ُیچ اهتیاسی تزای تزداشتي خسن اس رّی سهیي هٌظْر ًویگزدد.

تزداشتي خسن اس رّی سهیي
ػثْر اس رّی دیْار
قزار دادى (ّ یا رُا کزدى) در هْقؼیت خذیذ (دایزٍای تَ قطز ا هتز)
فزّد در ًقطَ هشخض شذٍ (هزتغای تَ اتؼاد  2در  2هتز)
هدوْع اهتیاس )(P

 4اهتیاس
 2اهتیاس
 3اهتیاس
 1اهتیاس
 10اهتیاس
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نکتو :در تخش تزداشتي شی ُزگًَْ تزفٌذ یا رّشی قاتل قثْل است.
توضیح  :4زول ُز ّسًَ ضزیة هختض خْد را طثق خذّل سیز دارا هیتاشذ کَ در هدوْع اهتیاسُای کسة کزدٍ تاال ضزب
هیشْد:

 200گزهی
 300گزهی
 400گزهی
 500گزهی

ضزیة 1
ضزیة 1.5
ضزیة 2
ضزیة 2.5

نکتو :در طْرت تزاتزی اهتیاس تینُا تا ُن ،سهاى کسة شذٍ تْسظ تین هؼیار تزتیة تینُا هیتاشذ.
نمونو :پزًذٍای تا زذاکثز طْل  50ساًتی هتز ّ دارای پلتفْرم آهادٍ ّ کٌتزلز آهادٍ ّ کٌتزل دستی پس اس  3تار زول تْاًست
ّسًَُای  500 ّ 400 ،300گزهی را پس اس ػثْر اس رّی دیْار ،تز رّی هیش هْرد ًظز قزار دادٍ ّ در هسل هشخض شذٍ
فزّد آیذ؛ اهتیاس ایي پزًذٍ:
A=1

D=1.5

s=[2-50/100] =1.5
M(300 gr)=1.5*10=15
M(400 gr)=2*10=20

M(500 gr)=2.5*10=25=Mmax
T=S.A.D.Mmax=1.5*1.5*1*25=56.25
 -3آزمون اکتشاف:
ایي تخش اس هساتقَ داخل هاکت یک ساختواى (تَ رًگ خاکستزی یکدست) اًدام هیپذیزد .ایي ساختواى تَػٌْاى یک
ساختواى ًیوَ هخزّتَ در ًظز گزفتَ شذٍ ّ ُذف یافتي تؼذاد ّ هسل افزاد هْخْد در ساختواى است.

ارتفاع دیْار
اتؼاد کلی اتاقک

3m
)4m(L)*3m(W)*3m(H

اتؼاد در

)2.5m(H)*2m(W

اتؼاد پٌدزٍ

)1.5m(H)*2m(W

اتؼاد هسل فزّد

)1m(D) , 0.2m (Marker length
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ػثْر اس رّی دیْار
ّرّد اس درب ساختواى
شٌاسایی ػزّسک قزهش رًگ ّ قزار دادى تستَ  50گزهی در فاطلَ  15ساًتی هتزی ػزّسک
شٌاسایی ػزّسک قزهش رًگ ّ قزار دادى تستَ  50گزهی در فاطلَ  30ساًتی هتزی ػزّسک
شٌاسایی ػزّسک قزهش رًگ ّ قزار دادى تستَ  50گزهی در فاطلَ  50ساًتی هتزی ػزّسک
شٌاسایی ُز ػزّسک سرد رًگ (هدوْػا ً  3ػزّسک سرد رًگ در ساختواى ّخْد دارد)
خزّج اسپٌدزٍ
شٌاسایی هسل فزّد تز رّی سقف ساختواى ّ فزّد
فزّد رّتات در هسل هشخض شذٍ تز رّی سقف

 2اهتیاس
 1اهتیاس
 15اهتیاس
 13اهتیاس
 10اهتیاس
 10اهتیاس
 5اهتیاس
 4اهتیاس
 3اهتیاس

نکتوّ :سًَ اس اتتذا تَ پزًذٍ هتظل است.
نکتو :شٌاسایی تْسظ سیستن تذّى دیذ هستقین اهتیاس دارد.
نکتو :اپزاتْر اخاسٍی ّرّد تَ ساختواى هساتقَ را ًذارد.
نکتو  :اًذاسٍ ُا ّ شکل ُا هوکي است ایي اًذاسٍ ّ شکل ُا در آیٌذٍ ّ تا تْخَ تَ اهکاًات هْخْد تزگشاری ،کوی تغییز
کٌٌذ
فاطلَ ًقطَ شزّع تا دیْار  5هتز ّ اس دیْار تا درب ّرّدی  10هتز هیتاشذ.
اپزاتْر ًویتْاًذ هسل شزّع پزّاس را در زیي پزّاس تزک کٌذ اها هیتْاًذ هسل شزّع را سهاًی تزک کٌذ کَ السم است
رّتات را در هسل ریست ( در ًقطَ * )1قزار دُذ
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