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In emergency situations, where there is no possibility of using terrestrial-based or 
space-based telecommunication platforms or when there is a need for providing 
telecommunication services in remote, rural or hilly areas which are faced with 
lacking telecommunication infrastructures, typically using tethered balloon-based 
telecommunication technology is the best choice. Low operation cost, quick 
installation, larger coverage area than terrestrial facilities such as BTS and 
usability in emergency situations are among the advantages of using tethered 
balloons for telecommunication applications. Despite all the advantages of using 
this technology, small and limited coverage area is the biggest drawback of using 
tethered balloon platforms. In this paper, using a tethered balloon equipped with 
antenna pointing mechanism is proposed in order to, extend their small coverage 
area to a large region, in addition to benefit from inherent tethered balloons 
technology advantages. In this regard, dynamic and kinematic modeling of the 
proposed antenna pointing mechanism is discussed. In this research, the kinematic 
model is validated using RoboAnalyzer software and Robotics MATLAB toolbox. 
Antenna pointing mechanism provides the rotation ability for the antenna in two 
Azimuth and Elevation directions which increased the coverage area 
dramatically.    

Keyword: Kinematic modeling, Antenna pointing mechanism, Tetheredballoon, 
Coverage area enlargment 
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وسيع در شرايط  ايمنطقهدهي مخابراتي پوشش
سي با استفاده از بستر بالن مقيد مجهز به مكانيزم اورژان
سازي سينماتيكي و بخش اول: مدل –روي آنتن نشانه
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در شرايطي كه نياز  و براتي زميني يا فضايي وجود ندارددر شرايط اورژانسي كه امكان استفاده از بسترهاي مخا
جود دارد، به طور معمول وبه برقراري ارتباطي مخابراتي در مناطقي دورافتادة فاقد بسترهاي مورد نياز مخابراتي 

شود. هزينه پائين، قابليت استقرار سريع، ميزان پوششاي تبادل اطالعات استفاده ميهاي مقيد براز فناوري بالن
هاي مقيد ه از بالنها و قابليت استفاده در شرايط اورژانسي از جمله مزاياي استفادBTSدهي بيشتر نسبت به 

ايايشان، داراي عيب مزرغم تمام بههاي مقيد روند. فناوري بالنبرقراري ارتباط مخابراتي به شمار مي براي
هاي مقيد زاياي بالنگيري همزمان از ممنظور بهرهاي كوچك هستند. در اين مقاله، بهدهي منطقهقابليت پوشش

هاد شده و به روي آنتن پيشندهي يك منطقة وسيع، استفاده از يك بالن مجهز به مكانيزم نشانهو پوشش
دي پرداخته شده است. در اين كار مدل سينماتيكي استخراج نهاسازي سينماتيكي و ديناميكي مكانيزم پيشمدل

رد اعتبارسنجي قرار گرفته افزار متلب موو همچنين جعبه ابزار رباتيكس از نرم افزار روبوآناليزرشده توسط نرم
عمودي را براي آنتن فراهم  افقي و قوس سازي شده قابليت دوران در دو جهت قوساست. مكانيزيم مدل

  دهد.آورد و بدين ترتيب ناحيه تحت پوشش آنتن را به طور چشمگيري افزايش ميمي

  مخابراتي روي آنتن، بالن مقيد، افزايش پوششسازي سينماتيكي، مكانيزم نشانهمدلهاي كليدي: واژه

  12عالئم و اختصارات
 Global Positioning System (GPS)  ياب جهانيسيستم موقعيت

 .Surrey Satellite Technology Ltd هواره ساريشركت تكنولوژي ما
(SSTL) 

 Program on Airship Design  پروژه پاد
and Development (PADD) 

 Earth-Centered, Earth-Fixed  ابتث -ركز، زمينم -زمين
(ECEF) 
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 دانشجوي دكتري (نويسنده مخاطب) .1

 استاديار.2

  مقدمه
امكان برقراري ارتباط مخابراتي در هر زمان و مكان يكي از  ،امروزه

رود. اين نيازمندي، در شرايط اورژانسي به شمار مي هاي بشرنيازمندي
كه در آن وقوع بالياي طبيعي همچون زلزله، سيل و غيره بسترهاي 

ده است، بيش از پيش نيز كرمخابراتي زميني و فضايي را تخريب 
شود. عالوه بر شرايط اورژانسي، نياز به ايجاد يك بستر احساس مي
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فاقد بسترهاي مخابراتي هستند و  مخابراتي در مناطق دورافتاده كه
همچنين در شرايط امنيتي كه عدم استفاده از بسترهاي مخابراتي 

هايي است كه امروزه عمومي به كاربران الزام شده است، يكي از چالش
در جهان مطرح است. در چنين شرايطي، بستري براي برقراري ارتباط 

داشته باشد كه اين  مخابراتي مناسب خواهد بود كه پنج ويژگي مهم را
اندازي كوتاه، هزينة عملياتي معقول، ها عبارتند از: زمان راهويژگي

اي مناسب، امكان بازپيكربندي ساده بر حسب نياز و پوشش منطقه
تضمين برقراري ارتباطي ايمن. از آنجاكه برقراري ارتباط مخابراتي از 

ارد، امروزه در ويژگي ذكر شده را در بر د 5طريق بستر بالن مقيد هر 
سريع بستري  ازياندراه برايهاي مقيد شرايط اورژانسي يا امنيتي از بالن

 شود.مخابراتي استفاده مي

ساختارهايي هستند كه در آنها يك محفظة  3هاي مقيدبالن
و  شده]) پر 1منعطف توسط يك گاز سبك (به طور معمول هليوم [

يره) به هوا فرستاده ربين يا غوسيله يك محموله (آنتن، دوبدين
شود هاي مقيد، بالن توسط يك كابل نگهدار مهار ميشود. در بالنمي

هاي مقيد ]. بالن2ة پرتاب خود ايستا شود [تا بدين شكل بالن در نقط
براتي، عنوان يك پلتفرم مناسب براي تجهيزاتي با كاربردهاي مخابه

اري مورد ، مطالعات زيست محيطي و تصويربرد4ايرسانهپخش چند
هاي مقيد ] از فناوري بالن4و  3[مراجع گيرند. در استفاده قرار مي

 5دهي باند پهنبراي كاربردهاي دسترسي به اينترنت و سرويس
هاي مقيد در كاهش استفاده و بيان شده كه استفاده از فناوري بالن

خطرات ناشي از امواج الكترومغناطيسي بر سالمت جانداران بسيار 
  تند.مؤثر هس

هاي مقيد وري بالنها در سرتاسر جهان از فنادر بسياري از پروژه
هاي باند پهن و راداري، تصويربرداري و دهيسرويس براي كاربرد در

العبور و محروم استفاده شده است. از مطالعات مترولوژي در مناطق صعب
وسط اروپا ت 6]، پروژة كاپانينا5توان به پروژة تيتانتوسط ناسا [اين جمله مي

هايي كه كرد. از ديگر پروژه] اشاره 8-9در هند [ 7] و پروژة پاد6-7[
منظور دسترسي جهاني به اينترنت در هر نقطه از زمين با استفاده از به

كه توسط شركت  است8هاي مقيد تعريف شده، پروژة لووناي از بالنشبكه
هاي مقيد الن] نيز از ب12]. در مرجع [11-10گوگل عملياتي شده است [

براي ارائة خدمات مخابراتي به مناطق دور از دسترس و مرتفع مورد 
  استفاده قرار گرفته است.

هاي مقيد، رغم تمام مزاياي استفاده از بستر مخابراتي بالنبه
هايي نيز مواجه است. بزرگترين چالش استفاده از اين بستر با چالش

پوشش يك بالن مقيد موجود در اين ميان، محدوديت ناحيه تحت 
ها در طور كلي، بالنهاي زميني و فضايي است. بهنسبت به فناوري

_________________________________ 
3. Tethered Balloon 
4. MediaBroadcasting 
5. Broadband 

توانند قرار گيرند كه بر اين ارتفاعات مختلفي نسبت به سطح زمين مي
باال كه در الية استراتوسفر در -هاي ارتفاعاساس به سه دستة بالن

هاي د و بالنگيرنكيلومتر قرار مي 100تا حدود  17ارتفاعي در بازة 
تر در اليه تروپوسفر كم كه در ارتفاعاتي پائين-متوسط و ارتفاع-ارتفاع

شوند. ارتفاعي كه يك بالن در آن قرار بندي ميگيرند، دستهقرار مي
گيرد با ناحية تحت پوشش بالن نسبت مستقيم خواهد داشت. در مي

صورت  ) ارتباط ميان ارتفاع و ناحية تحت پوشش يك بالن به1شكل (
  ].13شماتيك نمايش داده شده است [

 
 ]13ارتباط ميان ارتفاع بالن و ناحيه تحت پوشش [-1شكل

) نمايش داده شده است، يكي از 1همانگونه كه در شكل (
هاي مقيد با آن مواجه هستند، ناحيه تحت پوشش هايي كه بالنچالش

 44/0 تا 2/0ها (ارتفاعي ميان كوچك است كه از ارتفاع پائين آن
شود. فرض كنيد كه به داليل امدادي يا امنيتي كيلومتر) ناشي مي

الزم است تا در يك منطقه ارتباطي مخابراتي با استفاده از بستر بالن 
ميان دو خودرو فراهم شود. در چنين شرايطي چنانچه آنتن بهره باالي 

ر اين صورت منطقه تحت درجه باشد، د 30متصل به بالن داراي بيمي 
متر) برابر  440نظر گرفتن بيشترين ارتفاع يك بالن مقيد (شش با درپو
كيلومتر مربع خواهد بود، كه چنين منطقة تحت پوششي  2027/0با 

آزادي حركت خودروهاي مد نظر را صلب كرده و عملياتي بودن 
ند. با توجه به اين مهم، چنانچه هدف يك كمأموريت را محدود مي

اط مخابراتي از طريق بستر بالن مقيد در مأموريت برقراري يك ارتب
هاي مقيد، تنها يك منطقة وسيع باشد، با توجه به تكنولوژي روز بالن

راه  چاره به منظور پوشش كلي منطقه، استفاده از تعداد بسياري از 
دهي خواهد هاي مقيد براي پوششها و تشكيل يك شبكه از بالنبالن

ي عالوه بر آنكه پيچيدگي شبكه بود. اما به كارگيري چنين رويكرد

6 . Communications from Aerial PlAtform Networks delIvering 
broadband commuNications for All (CAPANINA) 

7. Program on Airship Design and Development (PADD) 
8. Loon 
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مخابراتي را افزايش داده و هزينه اقتصادي گزافي را به پروژه تزريق 
خواهد كرد و حتي ممكن است با توجه به شرايط اضطراري موجود 

 پذير نيز نباشد. امكان

هاي با استفاده از مكانيز در اين مقاله به ارائة ساختاري
مقيد پرداخته شده است كه مشكل هاي روي آنتن براي بالننشانه

سازد. چنانچه ها را مرتفع ميبودن ناحيه تحت پوشش اين بالنكوچك
خودرو از طريق بستر بالن مقيد برقراري ارتباط مخابراتي ميان دو 

عنوان مأموريت مورد نظر مفروض شده و همچنين فرض شود كه به
 30مين دوران أت روي آنتن متصل به بالن تنها قادر بهمكانيزم نشانه

اي در جهت قوس درجه 180و  9اي در جهت قوس عموديدرجه
 7202/0، مساحت ناحية تحت پوشش بالن مقايد از است10افقي

كيلومتر مربع  8245/1كيلومتر مربع (در حالت بدون مكانيزم) به 
هم، آزادي تحرك خودروها در افزايش خواهد يافت. با توجه به اين م

روي آنتن باشد، نسبت به د مجهز به مكانيزم نشانهبالن مقيكه صورتي
برابر  10دهي به بيش از حالت قبل بسيار بيشتر بوده و ناحيه پوشش

  ]. 17و  14يابد [افزايش مي
روي آنتن متصل به بالن مقيد به سمت اهداف در راستاي نشانه

 جهت قوس مورد نظر (خودروها) الزم است تا آنتن قابليت دوران در دو
روي متعددي (با هاي نشانهعمودي را داشته باشد. مكانيزم افقي و قوس

اند ها طراحي گشتهساختار مشابه) براي فراهم ساختن اين قابليت در آنتن
افقي  هاي قوسكه با استفاده از دو مفصل لواليي، قابليت دوران در راستا

  ].16-15سازند [و قوس عمودي را براي آنتن فراهم مي
روي آنتن، مهمترين هز ساختن بالن مقيد به مكانيزم نشانهبا مج

توان مسيرهاي ست كه چگونه ميا شود آناي كه مطرح ميمسئله
 دهي آنتن توسط مكانيزم نشانه روي بهمرجع مناسبي را براي جهت

عنوان مثال، فرض كنيد اهداف سوي اهداف مطلوب توليد كرد. به
ين مقاله (خودروهاي هدف)، داراي مورد نظر در مأموريت مفروض در ا

هستند كه بردار موقعيتشان را در دستگاه مختصات  GPSحسگرهاي 
نند. در چنين مأموريتي، مسير مرجع كزمين ثابت توليد مي-زمين مركز

كه در آن تبديالت  روي آنتن بايد چنان استخراج شودمكانيزم نشانه
ا دستگاه ت ECEFهاي ميان دستگاه مختصات زنجيره دستگاه

روي آنتن همگي لحاظ شده باشند. مختصات مرجع مكانيزم نشانه
گيري آنتن نسبت بدين ترتيب، بايد ارتباط معناداري ميان بردار جهت

روي آنتن با بردارهاي ستگاه مختصات مرجع مكانيزم نشانهبه د
اند، ايجاد بيان شده ECEFموقعيت خودروهاي هدف كه در دستگاه 

راستا، به منظور آنكه بتوان به طور صحيح عمليات شود. در همين 
نشانه روي آنتن به سمت اهداف مورد نظر را انجام داد، الزم است تا 

هاي تبديل معادالت سينماتيك مستقيم و وارون و همچنين ماتريس
_________________________________ 

9. Elevation 
10. Azimuth 

روي آنتن و دستگاه مكانيزم نشانهميان دستگاه مختصات مرجع 
) را ECEFها بيان شده (مختصات كه موقعيت اهداف مورد در آن

]. عالوه بر آن، با در اختيار داشتن مدل 18-17[ كرداستخراج 
سينماتيكي و مسيرهاي مرجع استخراج شده، معادالت ديناميكي 

ترتيب روي آنتن را نيز بايد در اختيار داشت تا بدينمكانيزم نشانه
ده تا گشتاورهاي موردنيازي كه بايد توسط عملگرهاي مكانيزم توليد ش

-18ند، تعيين شوند [كبيم آنتن مسيرهاي مرجع استخراج شده را دنبال 
20.[  

ك بالن يدر اين مقاله، هدف آن است كه با در نظر گرفتن ساختار 
نظور افزايش روي آنتن دو درجه آزادي به ممقيد مجهز به مكانيزم نشانه

ساختار كي سازيسينماتيكي و ديناميدهي مخابراتي، به مدلناحيه پوشش
صات ختهاي ممورد بحث پرداخته شود. در اين راستا، توصيف سيستم

ت، هاي مختصاهاي تبديل ميان سيستممورد نياز، استخراج ماتريس
كانيزم سازي ديناميكي مسازي سينماتيك مستقيم و وارون و مدلمدل
 مورد نياز براي روي آنتن ارائه شده است. در ادامه، استخراج معادالتنهنشا

روي آنتن، طراحي مودهاي عملياتي طراحي مسير مرجع نشانه
ار خواهند كنندة مناسب مورد بحث قرروي و طراحي كنترلمكانيزمنشانه

ه نسبت به هاي ارائه شده در اين مقالگرفت. شايان ذكر است كه نوآوري
ده است ش] كه به عنوان گزارشي اوليه از اين پژوهش منتشر 17مرجع [
صاوير و نتايج تروزرساني عالوه بر ارائه توضيحات تكميلي و بهتوان را مي

  د:كرحاصل، به صورت زير بيان 
 روي آنتن سازي سينماتيك مستقيم مكانيزم نشانهاصالح مدل

مطابق با قوانين  11مربوط به شركت تكنولوژي ماهواره ساري
 هارتنبرگ -دناويت

 وي آنتن رسازي سينماتيك وارون مكانيزم نشانهاصالح مدل
SSTL 12هارتنبرگ-مطابق با قوانين دناويت 

 ر افزااعتبارسنجي مدل سينماتيكي استخراج شده توسط نرم
 افزار متلببزار رباتيكس از نرمو جعبه ا روبوآناليزر

 روي آنتنسازي ديناميكي مكانيزم نشانهمدلSSTL س بر اسا
 روش الگرانژ

به  2در بخش ساختار اين مقاله بدين صورت تنظيم شده است: 
هارتنبرگ و قراردادهاي مرتبط با آن پرداخته و -معرفي نمادگذاري دناويت

روي آنتن مورد بحث در اين مقاله تشريح ساختار مكانيزم نشانه 3در بخش 
هاي مختصات مورد به توصيف كامل تمام سيستم 4شده است. در بخش 

ستقيم و وارون سازي سينماتيك مبه مدل 5نياز عنوان شده است. در بخش 
هاي ميان تبديل مكانيزم، تعيين فضاي كار مكانيزم، استخراج ماتريس

هاي مختصات و همچنين اعتبارسنجي مدل سينماتيكي استخراج دستگاه

11. Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL) 
12. Denavit-Hartenberg (D-H) 
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روي نيز در سازي ديناميكي مكانيزم نشانهاست. مدل شده پرداخته شده
بندي به بيان جمع 7بخش  مورد بحث قرارگرفته و در نهايت 6بخش 
  گيري اختصاص يافته است.و نتيجه

  ارتنبرگه-نمادگذاري دناويت
مادگذاري ، به طور معمول از نمنظور تحليل سينماتيكي يك مكانيزمبه

شود ي استخراج مدل سينماتيكي استفاده ميهارتنبرگ برا-دناويت
بدين  D-Hاستفاده از نمادگذاري  سازي سينماتيكي با]. مدل21-22[

تحت  هاي مكانيزمگيردكه ابتدا به هر يك از مفصلميصورت انجام 
ا بشود. سپس، مطالعه، دستگاه مختصاتي مناسب متصل و تعريف مي

هاي ابطرت تعريف شده، براي هر يك از هاي مختصااستفاده از دستگاه
تند، تعيين معروف هسD-Hمكانيزم، چهار پارامتر كه به پارامترهاي 

- ، ماتريس تبديل ميان دستگاهD-Hهاي ن پارامترشود. با در اختيار داشتمي

هاي مختصات مختلف تعريف شده استخراج و بدين ترتيب مدل 
 شود.سينماتيكي مكانيزم حاصل مي

  ارتنبرگ براي تعريف دستگاه مختصاته-قوانين دناويت
سازي سينماتيكي يك مكانيزم يا يك روبات توسط منظور مدلبه

هاي تعريف و اختصاص دستگاه الزم است به D-Hپارامترهاي 
 13نهايي-ها و همچنين عملگرمختصات مناسب براي هر يك از مفصل

هارتنبرگ پرداخته شود. قوانين -مكانيزم مطابق با قوانين دناويت
توان به هاي مختصات را ميي تعريف دستگاههارتنبرگ برا-دناويت

  كرد:صورت زير بيان 
 نيزم يا روبات، حداقل سازي سينماتيكي يك مكامنظور مدلبه

دستگاه مختصات براي مكانيزم تعريف شود  1بايد به تعداد 
هاي مكانيزم يا روبات است، بيانگر تعداد مفصل كه در اينجا 

چراكه براي هر مفصل و همچنين عملگر نهايي بايد دستگاه 
مختصات مناسب تعريف شده باشد. توجه به اين نكته الزم است 

توان تعداد بيشتري دستگاه مختصات براي از ميكه در صورت ني
توصيف سينماتيكي روبات يا مكانيزم استفاده نمود با اين حال 

  نيست.تعريف تعداد كمتر مجاز 
  در هر دستگاه مختصات تعريف شده، بايد منطبق بر  محور

) يا راستاي 14هاي لوالييجهت محور دوران مفصل (در مفصل
 ) باشد.15ي كشوييهاحركت مفصل (در مفصل

  در هر دستگاه مختصات تعريف شده، بايد نسبت به  محور
 از دستگاه مختصات ماقبل خود متعامد باشد. محور 

_________________________________ 
13. End-Effector 
14. RevoluteJoints 
15. PrismaticJoints 

  از  در هر دستگاه مختصات تعريف شده، بايد با محور  محور
 دستگاه مختصات ماقبل خود متقاطع باشد.

  تگاه مختصات، محور در هر دس و  با تعريف محورهاي 
در آن دستگاه مختصات بايد به نحوي تعريف شود كه دستگاه 

 كند.راست پيروي -مختصات حاصل شده از قاعدة دست

هارتنبرگ براي -توجه به اين نكته الزم است كه طبق قوانين دناويت
مربوط به اولين  هاي مختصات، تعريف راستاي محور تعريف دستگاه
شرط تعامد  كردنتواند به دلخواه با لحاظ ات، ميدستگاه مختص

محورها در يك دستگاه مختصات، توسط طراح انتخاب شود. در شكل 
} براي يك i} و {i-1هاي {) طرز قرارگيري چهارچوب2(

  مكانيزم/روبات در حالت كلي نشان داده شده است.

  رتنبرگها-پارامترهاي دناويت
سازي رد نياز به منظور مدلهاي مختصات موپس از تعريف دستگاه

- ماتريسسينماتيكي يك مكانيزم يا روبات، قدم بعد براي دستيابي به 

هاي مختصات تعريف شده و توصيف هاي تبديل همگن ميان دستگاه
-رفتار سينماتيكي مكانيزم يا روبات، تشكيل جدول پارامترهاي دناويت

هر دو ان مي هارتنبرگ،-. جدول پارامترهاي دناويتاستهارتنبرگ 
 17جاييو جابه 16شود و رابطة دورانيدستگاه مختصات متوالي تعريف مي

نمايد. در تعريف جدول پارامترهاي دناويت هارتنبرگ از را توصيف مي
 (زاوية مفصلي) و (زاوية پيچش)،  (طول رابط)،  چهار پارامتر 

) شناخته D-Hدناويت هارتنبرگ ((انحراف رابط) كه با نام پارامترهاي 
كه ميان هر دو دستگاه شود. در صورتيميهستند، استفاده شده

به درستي تعريف شوند،  D-Hمختصات تعريف شده، پارامترهاي 
طور مستقيم قابل ماتريس تبديل همگن ميان اين دو دستگاه به

 استخراج خواهد بود. 

مختصات متوالي با دو دستگاه  D-Hبه منظور توصيف پارامترهاي 
نظر بگيريد. با اين فرض، پارامتر زاوية را در و  1هاي نام

ميان اين دو دستگاه مختصات بيانگر ميزان دوران مورد نيز  θمفصلي 
 و  1كه پس از آن محورهاي است به نحوي 1حول محور

چنانچه در اين تعريف،  ذكر استشايان با يكديگر همراستا شوند. 
 در اين مربوط به مفصلي لواليي باشد، 1دستگاه مختصات 

 θتعريف زاويه مفصلي صورت ميزان دوران اين مفصل نيز بايد در 
 ، پارامتر زاوية پيچش D-Hلحاظ شده باشد. در تعريف پارامترهاي 

ر حول محو 1دستگاه مختصات  بيانگر ميزان دوران مورد نياز
با يكديگر  و  1كه پس از آن محورهاي  استبه نحوي  

 ، پارامتر انحراف رابط D-Hهمراستا شوند. در تعريف پارامترهاي 

16. Rotation Relationship 
17. Displacment Relationship 
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در  و  1هاي مختصات دستگاه أبيانگر فاصلة ميان مبد
نيز بيانگر  . در نهايت، پارامتر طول رابط است1راستاي محور 

در راستاي  و  1هاي مختصات دستگاه فاصلة ميان مبدأ
) و  ، ، ( D-Hنمايش شماتيك چهار پارامتر است. محور 

  ) ارائه شده است.2در شكل (

 
 نمادگذاري دناويت هارتنبرگ -2شكل 

  
 ]SSTL  ]15نروي آنتساختار مكانيزم نشانه -3شكل 

 ساختار مكانيزم نشانه روي آنتن

روي در اين مقاله مشابه با ساختار مكانيزم ساختار مكانيزم نشانه
هاي متعددي از جمله كه تاكنون در ماهواره SSTLروي آنتن نشانه

NigeriaSat-2 ،KazEOSat-2  وTechDemoSat-1  مورد
ساختار مكانيزم ]. 15درنظرگرفته شده است [ استفاده قرار گرفته،

) نمايش داده شده است. 3در شكل ( SSTLروي آنتن نشانه
روي آنتن همانطور كه در اين شكل نمايش داده شده، مكانيزم نشانه

مورد بررسي در اين مقاله از دو مفصل لواليي تشكيل شده است كه 
باشند كه دوران مورد ها در واقع موتورهايي ميهر يك از اين مفصل

، دوران مورد نياز در جهت 1-آورند. موتور ن را فراهم مينياز آنت
عمودي را  دوران مورد نياز در راستاي قوس 2-افقي و موتور  قوس

و  1-هاي حاصل از چرخش موتور كنند. دورانبراي آنتن فراهم مي
متصل است، به آنتن  -2از طريق يك شفت كه به موتور 2-موتور 

روي آنتن اي مختلف مكانيزم نشانههعاد بخششوند. ابمنتقل مي
SSTL ) به صورت شماتيك ارائه شده است.3در شكل (  

  هاي مختصات مورد نيازتوصيف دستگاه
هاي روي آنتن، سيستمي مكانيزم نشانهسازي سينماتيكدر راستاي مدل

مختصات مورد نياز بايد به نحوي تعريف شوند كه به واسطة آنها، بردارهاي 
هاي ها (اهداف مفروض در اين مقاله) كه توسط گيرندهموقعيتي خودرو

GPS  در دستگاه مختصاتECEF شوند را بتوان به دستگاه توليد مي
وسيله زواياي مرجع د. بدينكرروي منتقل مختصات مرجع مكانيزم نشانه

) را به 2-و موتور 1-روي آنتن (موتورمناسب عملگرهاي مكانيزم نشانه
ند. به كگيري آنتن به سمت هدف مطلوب جهتنحوي استخراج كرد كه 

به  ECEFمنظور انتقال بردارهاي موقعيتي اهداف از دستگاه مختصات 
روي آنتن و در نتيجه آن استخراج دستگاه مختصات مرجع مكانيزم نشانه

مسير مرجع مطلوب براي عملگرها، روند نمايش داده شده در فلوچارت 
هاي ه به توصيف كامل هر يك از دستگاه) بايد دنبال شود. در ادام4شكل (

  ) پرداخته خواهد شد.4برده در فلوچارت شكل (مختصات نام

  
بر اساس  2-و موتور 1-روند استخراج مسير مرجع براي موتور -4شكل 

GPSبردارهاي موقعيت توليد شده توسط  در دستگاه   ECEF 
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  )ECIدستگاه مختصات اينرسي (
هاي نسبت به ستاره 18مختصات اينرسيطبق تعريف، مركز يك دستگاه 

نبايد شتاب گرفته و همينطور موقعيت چرخشي اين دستگاه نسبت  دوردست،
هاي خيلي دور نبايد تغيير يابد. مركز اين سيستم مختصات منطبق به ستاره

در جهت نقطه اعتدال بهاري،  بر مركز جرم زمين قرار داشته، محور 
نيز در جهتي تعريف  ره قطبي شمالي و محور در جهت ستا محور
شود كه اين سيستم مختصات راستگرد باشد. از آنجاكه محور اعتدال مي

بهاري يك محور ثابت اينرسي بوده و محور ستارة قطبي شمالي نيز ثابت 
آن با حركت   مبدأاست، اين دستگاه مختصات داراي دوران نبوده و صرفاً

جا خواهد شد اما به همراه دوران كرة زمين حول ابهكره زمين در فضا ج
) به 5خود، دوراني نخواهد داشت. سيستم مختصات اينرسي در شكل (

  صورت شماتيك نمايش داده شده است.

  ECEFدستگاه مختصات 
به دستگاه مختصات  زمين ثابت كه-دستگاه مختصات زمين مركز

ECEF ن ران كره زميمشهور است به زمين چسبيده و همواره با دو
ره كچرخد. مركز اين دستگاه مختصات منطبق بر مركز حول خود مي
ست. محور اقرار گرفته  النهار مبدأآن در راستاي نصف Xزمين و محور 

Z ظر از اين دستگاه مختصات نيز در جهت ستارة قطبي شمال در ن
- به گونه از اين دستگاه مختصات نيز Yشود. در نهايت محور گرفته مي

شود كه يك دستگاه مختصات سه محور عمود برهم ي تعريف ميا
نگ ر) اين دستگاه مختصات با 5راستگرد را تشكيل شود. در شكل (

  آبي به صورت شماتيك نمايش داده شده است.

  )ENUدستگاه مختصات ناوبري جغرافيايي (
طح زمين مركز اين دستگاه مختصات بر مركز جرم شي مورد نظر بر روي س

رافيايي، از اين دستگاه مختصات در راستاي شرق جغ X. محور استمنطبق 
 Yحور ماز اين دستگاه مختصات در راستاي شمال جغرافيايي و  Zمحور 

) تعريف نيز عمود بر سطح زمين به سمت باال (در خالف جهت مركز زمين
صورت  ) اين دستگاه مختصات با رنگ سبز رنگ به5شده است. در شكل (

  داده شده است. شماتيك نمايش
هاي مختصات (از ذكر است در راستاي آنكه زنجيره دستگاه شايان

 روي) تكميل شود،تا دستگاه آنتن متصل به مكانيزم نشانه ECEFدستگاه 
اي از سطح زمين بايد در نقطه 19يو-ان-مركز دستگاه مختصات اي

در نظر گرفته شود كه بالن در فراز آن نقطه قرار گرفته است. در 
هايي كه در آنها از بسترهاي هوايي همچون هواپيما يا بالن أموريتم

شود، از آنجاكه از نگاه ناظر اكثر اشيا در پايين بستر هوايي استفاده مي
وجود دارند، بنابراين معقول است كه دستگاه مختصاتي تعريف شود 

_________________________________ 
18. Earth-Centered Inertial (ECI) 
19. East-North-Up (ENU) 

كه در آن سمت پايين از بستر هوايي با اعداد مثبت بيان گردد. چنين 
شناخته شده است. دستگاه  20دي-اي-گاه مختصاتي با نام اندست

NED  وENU  در حقيقت دستگاهي معادل اما با دو تعريف مجزا
، راستاي شمال جغرافيايي به NEDباشند. در دستگاه مختصات مي

و راستاي  Y، راستاي شرق جغرافيايي به عنوان محور Xعنوان محور 
در نظر گرفته  Zنوان محور پايين (به سوي مركز كره زمين) به ع

) با رنگ نارنجي نمايش داده شده 5شود. اين دستگاه در شكل (مي
  است.

  
 ENUو  ECI ،ECEF ،NEDهاي مختصات توصيف شماتيك دستگاه -5شكل 

  )BRدستگاه مختصات مرجع بالن (
دانيم كه به دليل وجود اغتشاشات گوناگوني همچون باد، بدنه بالن مي
تغيير وضعيت و انحراف از راستاي مطلوب خود شود. از  تواند دچارمي

روي آنتن بر روي بدنه بالن نصب شده است، آنجاكه مكانيزم نشانه
وار سبب تغيير وضعيت تغيير وضعيت بدنه بالن به صورت زنجيره

روي آنتن نيز خواهد شد. اگر اين موضوع مغفول بماند، مكانيزم نشانه
روي آنتن قادر به انجام الن، مكانيزم نشانهبا فرض تغيير وضعيت بدنه ب

روي صحيح به سوي هدف مطلوب نخواهد بود. بنابراين، به نشانه
گيري آن همواره نسبت توصيف سيستم مختصاتي نيازمنديم كه جهت

ثابت باشد و به كمك آن بتوان  NEDيا  ENUبه دستگاه مختصات 
ات را سيستم د. اين سيستم مختصكروضعيت بدنه بالن را تعريف 

ناميده و مبدا آن را بر روي مركز جرم بالن  21مختصات مرجع بالن
كنيم. جهت محورهاي دستگاه مختصات مرجع بالن مفروض مي

شوند. تعريف مي NEDهمراستا با جهت محورهاي دستگاه مختصات 
با رنگ مشكي  )6اين دستگاه مختصات به صورت شماتيك در شكل (

  نمايش داده شده است.

  )BBستگاه مختصات بدنه بالن (د
پس از تعريف دستگاه مختصات مرجع بالن، حال نياز به تعريف 
دستگاه مختصاتي داريم كه بيانگر وضعيت بدنه بالن باشد. به اين 

كنيم به طوري كه منظور دستگاه مختصاتي را به بدنه بالن متصل مي
ر جهت دهد. با تغيير وضعيت بدنه بالن، اين دستگاه مختصات نيز تغيي

20. North-East-Down (NED) 
21. Balloon Reference (BR) 
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ناميم و مبدا آن را بر مي 22چنين دستگاهي را دستگاه مختصات بدنه
كنيم. محورهاي اين دستگاه روي مركز جرم بالن مفروض مي
نماييم كه در صورتي كه بدنه مختصات را نيز به نحوي تعريف مي

بالن در وضعيت ايستا و مطلوب خود قرار داشته باشد (بدين معني كه 
اغتشاشاتي همچون باد، بدنه بالن در هوا از راستاي  به دليل وجود

هاي مختصات بدنه و عمودي خود منحرف نگرديده باشد)، دستگاه
مرجع بالن بر روي يكديگر منطبق شوند. الزم به ذكر است كه مطابق 

هاي انجام شده، دستگاه مختصات مرجع  بالن دستگاهي تعريف
كه جهت محورهاي آن به ثابت بوده  ENUهمواره نسبت به دستگاه 

يابد، اما دستگاه مختصات بدنه به بدنه بالن تغيير نميهيچ نحوي 
متصل شده است و همراه با تغيير وضعيت بدنه، محورهاي آن 

) دستگاه مختصات بدنه در 6تغيير جهت خواهند داد. در شكل (
  كنار دستگاه مختصات مرجع با رنگ قرمز نمايش داده شده است.

  
، بدنه بالن )BRهاي مختصات مرجع بالن (ايش شماتيك دستگاهنم-6شكل 

)BB( و مرجع مكانيزم نشانه) روي آنتنAPMR(  

اي مختصات متصل به مكانيزم هدستگاه
  روي آنتننشانه

هاي مختصات مورد نياز براي مكانيزم در راستاي توصيف سيستم
تگاه هارتنبرگ، اولين دس-نشانه روي آنتن مطابق با اصول دناويت

روي آنتن به بدنه مختصات مورد نياز در محل اتصال مكانيزم نشانه
- گيرد تا به عنوان مرجعي براي بيان وضعيت ساير بخشبالن بايد قرار 

ها و آنتن) استفاده شود. چنين روي آنتن (مفصلهاي مكانيزم نشانه
 23روي آنتندستگاهي را دستگاه مختصات مرجع مكانيزم نشانه

دا آن را در محل اتصال مكانيزم به بالن مفروض و جهت ناميده، مب
محورهاي آن را نيز همراستا با جهت محورهاي دستگاه مختصات 

BR كنيم. دستگاه مختصات تعريف ميAPMR ) به 6در شكل (
) نمايش داده 7صورت شماتيك با رنگ آبي و همچنين در شكل (

  شده است.
_________________________________ 

22. Balloon Body (BB) 
23. Antenna Pointing Mechanism Reference (APMR) 

طابق با اصول ، مAPMRدستگاه مختصات مبناي  با تعريف
هاي مختصات مورد نياز، به هارتنبرگ براي تعريف دستگاه-دناويت

ري آنتن و در نتيجه راستاي منظور آنكه بتوان وضعيت قرارگي
هر يك از  روي شده توسط بيم آنتن را بيان نمود، بايد براينشانه
روي آنتن و همچنين براي آنتن متصل به هاي مكانيزم نشانهمفصل

د. در اين راستا، براي كرستگاه مختصاتي مناسب را تعريف مكانيزم د
) 2-و موتور 1-روي آنتن (موتورهر يك از عملگرهاي مكانيزم نشانه

آيند و همچنين براي آنتن هاي اين مكانيزم به حساب ميكه مفصل
هاي متصل به مكانيزم كه نقش عملگر نهايي را بر عهده دارد، دستگاه

شود. دستگاه مختصات متصل به ميمختصات مناسبي تعريف 
 آن را در مركز جرم مبدأناميده و  241Mرا دستگاه  1-موتور
مفروض نموده و جهت محورهاي آن را مطابق با قوانين  1-موتور
D-H نماييم. دستگاه مختصات تعريف ميM1 ) 7كه در شكل-

الف) به صورت شماتيك نمايش داده شده است. تأثير دوران ايجاد 
گيري آنتن در جهت قوس افقي را بر جهت 1-ط موتورشده توس
  نمايد.اعمال مي

ناميده  252M، دستگاه 2-دستگاه مختصات متصل به موتور
منطبق شده و جهت  2-شده كه مبدا آن در مركز جرم موتور

اند. به كمك اين انتخاب شده D-Hمحورهاي آن مطابق با قوانين 
در جهت قوس  2-موتور هاي ايجاد شده توسطدستگاه، اثر دوران

شود. روي شده توسط بيم آنتن اعمال ميعمودي به راستاي نشانه
، براي هر يك از M2و  M1هاي مختصات با تعريف دستگاه

روي آنتن دستگاه مختصاتي مطابق با هاي مكانيزم نشانهمفصل
 M2هارتنبرگ تعريف شده است. دستگاه مختصات -اصول دناويت
  ه صورت شماتيك نمايش داده شده است.الف) ب-7كه در شكل (

و  APMR ،M1هاي مختصات با در اختيار داشتن دستگاه
M2 به دستگاه مختصاتي نياز است كه به كمك آن بتوان راستاي ،
روي شده توسط آنتن را بيان نمود. اين دستگاه مختصات را نشانه

ANT كنيم. جهت ناميده و مبدا آن در مركز جرم آنتن لحاظ مي
اند. لحاظ شده D-Hورهاي اين دستگاه مطابق با قوانين مح

 Zشود، راستاي محور مشاهده مي الف)-7طوركه در شكل (همان
از اين دستگاه مختصات بيانگر جهتي كه بيم آنتن به آن سمت 

ب)، -7روي كرده است. الزم به ذكر است كه در شكل (نشانه
هاي مختصات تگاهروي آنتن به همراه دسساختار مكانيزم نشانه

تر نمايش داده شده تعريف شده براي اين مكانيزم به صورت ساده
شد است. با اين توصيف تمام دستگاه مختصات مورد نياز تعريف 

- توان مدل سينماتيكي مكانيزم نشانهها ميو حال با استفاده از آن

  د.كرروي آنتن را استخراج 

24. Motor-1 frame (M1) 
25. Motor-2 frame (M2) 
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  روي آنتن مطابق با اصول دناويت هارتنبرگنشانه ات توصيف شده براي مكانيزمهاي مختصنمايش شماتيك دستگاه – 7شكل 

 سازي سينماتيكيمدل

هاي مختصات مناسب براي مكانيزم در بخش قبل به تعريف دستگاه
طوركه بيان شد، هر مكانيزم را روي آنتن پرداخته شد. هماننشانه
) تعريف و  ، ، توان به صورت سينماتيكي با چهار كميت (مي

روي نمود. چهار پارامتر مورد نياز براي تعريف سينماتيكي مكانيزم نشانه
هاي مختصات تعريف آنتن مورد بررسي در اين مقاله، با توجه به دستگاه

در شكل  SSTLروي آنتن شده و مشخصات ساختاري مكانيزم نشانه
  هستند.) 1( )  به صورت ارايه شده در جدول3(

 روي آنتنهاي معرف سينماتيك مكانيزم نشانهكميت -1جدول 

      

0 70/0 0 0 1 

  111/0   0 2 

  085/0   0 3 

 هاي مختصاتهاي تبديل ميان دستگاهماتريس

ارتنبرگ، ماتريس تبديل همگن ه-مطابق با اصول نمادگذاري دناويت
 به دستگاه مختصات دلخواه  از دستگاه مختصات دلخواه 

  ].22-21آيد [دست ميهتوسط رابطة زير ب

)1( 
cos sin cos sin sin cossin cos cos cos sin sin00 sin0 cos0 1

-) و جايگزين نمود پارامترهاي دناويت1با استفاده از رابطة (
هاي هاي ميان سيستمتوان تبديل) مي1هارتنبرگ از جدول (

روي آنتن را به شكل عريف شده براي مكانيزم نشانهمختصات ت
  ) بدست آورد.4(-)2ي (هامعادله

)2(1 1 0 0   0   0 1 0   0   00 00 10 0.07 1   

)3(21 cos 1 0 sin 1 0  sin 1 0 cos 1 0  00 10     0    0   0.1111  
)4(

2cos 2 0     sin 2  0          sin 2 0        cos 2 0         00 10      0     0         0.0851  
 1-به ترتيب بيانگر دوران ناشي از موتور و  ط، كه در اين رواب

با ضرب   باشند. براي استخراج تبديل كلي مي 2-و موتور
) خواهيم 4-2هاي تبديل بدست آمده در روابط (متوالي ماتريس

  داشت:

)5
( 

1 21 2c 1 c 2 s 1 c 1 s 2      0.085 s 1s 1 c 2 c 1 s 1 s 2         0.085 c 1s 20 00 c 20 0.1811
يانگر مخفف توابع به ترتيب ب cو  s) پارامترهاي 5در رابطة ( s  وcos  هستند. بدين صورت تبديل ميان دستگاه متصل به آنتن

  ) بدست آمد.5و دستگاه مرجع مكانيزم مطابق معادلة (
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) و مرجع BBهاي مختصات بدنه بالن (از آنجا كه دستگاه
) هر دو داراي محورهاي هم جهت APMRروي آنتن (مكانيزم نشانه

، بنابراين ماتريس تبديل ميان استتفاوت بوده و فقط مبدا آنها م
روي آنتن نيز دستگاه مختصات بدنه بالن و دستگاه پاية مكانيزم نشانه

  شود:به شكل زير تعريف مي

)6(
1 0 00 1 00 0 1  

) و BBماتريس تبديل ميان دستگاه مختصات بدنه بالن (
  شود:به شكل زير تعريف مي) نيز BRمرجع بالن ( دستگاه مختصات

)7( 

 sبه ترتيب بيانگر مخفف توابع  cو  sكه در رابطة فوق پارامترهاي 
نيز به ترتيب بيانگر زواياي دوران  و  ، تند و پارامترهاي هس cosو 

از دستگاه مختصات مرجع  و  ، بدنه بالن حول محورهاي 
هاي مختصات مرجع باشند. رابطة انتقال ميان دستگاه) ميBRبالن (

 ]:17باشد [به صورت زير مي ENUبالن و 

)8( 

به ترتيب بيانگر بردارهاي موقعيت  و  )، 8كه در رابطة (
 بوده،  ECEFو  ENUهاي مختصات بيان شده در دستگاه

نيز بيانگر  بيانگر ماتريس دوران ميان اين دو دستگاه مختصات و 
و  باشند. بدا ميان اين دو دستگاه مختصات ميبردار انتقال م

  ]:17داراي تعاريف زير هستند [ 

)9(
Λ Λ 0Δ Λ Δ Λ ΔΔ Λ Δ Λ Δ  

)10(
Λ ΛΔ Λ Δ Λ ΔΔ Λ Δ Λ Δ  

هاي موقعيت بالن بوده بيانگر مولفه و  ، )، 10كه در رابطة (
غرافيايي نيز به ترتيب بيانگر طول جغرافيايي و عرض ج Δو  Λو 

هاي مختصات باشند. بدين ترتيب ارتباط ميان دستگاهمحلي بالن مي
ECEF  وNED  نيز تشريح شد. در نهايت ماتريس تبديل ميان
شود نيز به شكل زير تعريف مي ENUو  NEDهاي مختصات دستگاه

]17:[ 

)11(
0 1 01 0 00 0 1  

هاي هاي تبديل ميان دستگاهبدين ترتيب، تمامي ماتريس
  ) توصيف شدند.7) تا (5هاي (مختصات نمايش داده شده در شكل

  اعتبارسنجي مدل سينماتيكي
در اين بخش به منظور اعتبارسنجي مدل سينماتيكي استخراج شده 

افزار ، از نرمSSTLروي آنتن دو درجه آزادي براي مكانيزم نشانه
] 24افزار متلب [ابزار روباتيك نرم ] و همچنين جعبه23روبوآناليزر [
استخراج شده در جدول  D-Hشود. با تعريف پارامترهاي استفاده مي

روي آنتن نشانه افزار مدل مكانيزمافزار روبوآناليزر، اين نرم) در نرم1(
طوركه با مقايسه خروجي . همانكند) توليد مي8را مطابق با شكل (

 SSTLروي آنتن اختار مكانيزم نشانه) و س8افزار در شكل (اين نرم
توان مشاهده كرد، مدل استخراج شده براي مكانيزم مي )3در شكل (

روي آنتن مدل باشد. در اين شكل مكانيزم نشانهروي صحيح مينشانه
رو و افزار روبوآناليزر از نماهاي ايزومتريك، جانبي، روبهشده در نرم

  باال نمايش داده شده است.

 
 افزار روبوآناليزردر نرم SSTLروي آنتن مدل سينماتيكي مكانيزم نشانه - 8شكل 

منظور بررسي بيشتر، با تعريف يك مسير مرجع دلخواه براي به
عملكرد  هاي مكانيزم هستند،كه به عنوان مفصل 2-و موتور 1-موتور

نماييم. دهي بيم آنتن مطالعه ميروي آنتن را در جهتمكانيزم نشانه
 2-و موتور 1-منظور با در نظر گرفتن زاويه دوران اولية موتور بدين

به ترتيب  -90و  90برابر با صفر و همچنين تعريف زاوية دوران نهايي 
دهي آنتن به ، عملكرد مكانيزم در جهت2-و موتور 1-براي موتور

شود. الزم به ذكر حاصل مي )9صورت نمايش داده شده در شكل (
بيانگر راستاي بيم آنتن متصل به  محور است كه در اين شكل 

  باشد.روي آنتن ميمكانيزم نشانه
شود، تأثير زواياي ) مشاهده مي9طوركه در شكل (همان

بيم آنتن با عملكرد واقعي دهي در جهت 2-و موتور  1-چرخش موتور 
صحت  مطابق است كه اين مسئله SSTLروي آنتن مكانيزم نشانه

دهد. توجه مي شده در اين پژوهش را نمايشتيكي استخراجمدل سينما
گيري بيانگر راستاي جهت به اين نكته الزم است كه محور 

شده توسط بيم آنتن متصل به مكانيزم است. در اين سناريو، زواياي 
روي آنتن و از مكانيزم نشانه 2-و موتور  1-اختيارشده توسط موتور 

افزار در نرم APMRتن در دستگاه مختصات همچنين موقعيت آن
) و 10هاي (روبوآناليزر به ترتيب به صورت نمايش داده شده در شكل

  ) حاصل شده است.11(
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در  2-و موتور 1-گيري بيم آنتن با توجه به دوران موتورتغيير جهت -9شكل 

 روبوآناليزرافزار نرم

 
 )9در مسير مرجع شكل ( 2-و موتور 1-رزواياي دوراني اختيار شده توسط موتو -10شكل 

 

 )9در مسير مرجع شكل ( APMRهاي موقعيتي آنتن نسبت به دستگاه مؤلفه -11شكل 

با توضيحات ارائه شده، مدل سينماتيكي استخراج شده براي مكانيزم 
افزار روبوآناليزر مورد تأئيد قرار گرفت. سط نرمتو SSTLروي آنتن نشانه

شتر، مدل استخراج شده در اين پژوهش توسط جعبه ابزار منظور بررسي بيبه
دهيم. با تعريف سنجي قرار ميافزار متلب نيز مورد صحتتيك نرمروبا

) در اين جعبه ابزار، خروجي 1استخراج شده در جدول (D-Hپارامترهاي 
شود. ) حاصل مي12مدل سينماتيكي به صورت نمايش داده شده در شكل (

بخش (الف) از اين شكل، زواياي  سازيدر انجام شبيهذكر است كه  شايان
1به ترتيب برابر با  2-و موتور 1-دوران موتور 2و  0° ، در 0°

2و  1= 30°بخش (ب) برابر با  1، در بخش (ج) برابر با 0°
و   1=45°و در نهايت در بخش (د) برابر با  2= 30°و  0° شود، تأثير ) مشاهده مي12كه در شكل (طوراند. هماناختيار شده2=°45

- گيري آنتن متصل به مكانيزم نشانهدر جهت 2-و موتور 1-زواياي موتور

طور كامل مطابقت دارد و بنابراين مدل سينماتيكي به SSTLروي آنتن 
توسط جعبه ابزار  SSTLروي آنتن استخراج شده براي مكانيزم نشانه

  گيرد.ئيد قرار ميافزار متلب نيز مورد تأك نرمباتيرو

 
 (الف)

 
 (ب)

 افزار متلبجعبه ابزار روباتيك نرمروي آنتن مدل شده در عملكرد مكانيزم نشانه -12شكل 
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 (ج)

 
 (د)

 افزار متلبجعبه ابزار روباتيك نرمروي آنتن مدل شده در عملكرد مكانيزم نشانه -12شكل ادامه 

 روي آنتنك وارون مكانيزم نشانهسينماتي

 منظور استخراج مسيرهاي مرجع مناسب براي عملگرهاي مكانيزمبه
روي آنتن به نحوي كه بيم آنتن قادر به رديابي مسير مرجع نشانه

مربوط به خودروهاي هدف باشد، بايد معادالت سينماتيك وارون 
سينماتيك وارون روي آنتن را در اختيار داشت. معادالت مكانيزم نشانه

كنند كه به منظور آنكه بيم آنتن به سمت يك هدف در واقع بيان مي
و  1-دهي شود، هر يك از عملگرهاي مكانيزم (موتورمعين جهت

)، جهت 7) بايد چه زوايايي را اختيار كنند. با توجه به شكل (2-موتور
0بيم آنتن منطبق بر بردار واحد  0  از دستگاه مختصات 1

است. به منظور استخراج معادالت سينماتيك  )ANTمتصل به آنتن (
گيري بيم آنتن است، با استفاده وارون، اين بردار واحد كه بيانگر جهت

روي آنتن ) به دستگاه مختصات مرجع مكانيزم نشانه5از رابطة (
)APMR( شود كه نتيجة اين انتقال به صورت زير است:منتقل مي  

)12(
001 cos sinsin sincos  

روي بيم آنتن بيانگر بردار نشانه )، 12در رابطة (
- روي آنتن مينشانه بيان شده در در دستگاه مختصات مرجع مكانيزم

ض كنيد كه مسير مرجع مربوط به خودروهاي باشد. از سوي ديگر، فر
به  ECEF) از دستگاه مختصات 11) تا (6هدف با استفاده از روابط (

روي آنتن منتقل شده باشد و دستگاه مختصات مرجع مكانيزم نشانه
سازي به صورت پس از نرمال

در راستاي آنكه جهت ه شود. نمايش داد 
روي بيم آنتن منطبق بر مسير مرجع مربوط به خودروهاي هدف نشانه

_________________________________ 
26. Work Space 

بايد بر يكديگر  و  باشد، بردارهاي 
  توان نوشت:) مي12منطبق باشند. بدين منظور با توجه به رابطه (

) بيانگر معادالت سينماتيك وارون مكانيزم 14) و (13روابط (
هاي مرجع مربوط به روي آنتن هستند. با در اختيار داشتن مسيرنشانه

كنند براي آنكه بيم آنتن ) بيان مي14) و (13خودروهاي هدف، روابط (
 و  مسير مرجع را دنبال كند، زواياي عملگرهاي مكانيزم يعني 

 بايد چه مقاديري را اختيار كنند.

  فضاي كار مكانيزم نشانه روي آنتن
26فضاي كاري

فضايي را توصيف روبات در واقع يك مكانيزم يا  1
ها كند كه مكانيزم با تمام درجات آزادي در اختيار خود در مفصلمي

قادر است المان متصل به عملگر نهايي مكانيزم كه در اين مقاله يك 
آنتن است را در آن موقعيت قرار دهد. چنين فضايي در واقع بيان 

د. اي فضا تعريف شوتواند در چه محدودهكند كه مسير مرجع ميمي
روي آنتن مدل شده در اين اين بخش فضاي كاري مكانيزم نشانهدر 

- مقاله نمايش داده شده است. با در نظر گرفتن ساختار مكانيزم نشانه
متصل شده  40كه در آن آنتن به شفتي با طول  SSTLروي آنتن 

است، فضاي كاري مكانيزم به صورت نمايش داده شده در تصاوير 
طوركه در . هماناست) 13نماي باال) از شكل ( فوقاني (نماي جانبي و

شود، فضايي كاري مكانيزم داراي ساختاري ها مشاهده مياين شكل
استوانه است كه مركز آن در فضاي كاري وجود ندارد. اين -شبه

)13(cos ⟹ cos  

)14(
cos sinsin sin ⟹ tan ⟹tan  
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شود. از ناشي مي SSTLموضوع از وجود شفت در ساختار مكانيزم 
، اين فضاي استيم آنجاكه آنتن متصل به مكانيزم داراي پهناي ب

شود و بنابراين اين موضوع تهي توسط بيم آنتن پوشش داده مي
اي در فضاي تحت پوشش آنتن ايجاد نخواهد كرد. در تصاويري خدشه

) نمايش داده شده، فضاي كاري 13هاي زيرين شكل (كه در بخش

مكانيزم با در نظر گرفتن طول شفت صفر، نشان داده شده است. 
توان دريافت، اگر طول شفت صفر ها مياين شكل طوركه ازهمان

كره خواهد بود كه تمام ناحيه -باشد، فضاي كاري داراي ساختاري شبه
  حول مكانيزم را پوشش خواهد داد.

 

 04/0روي آنتن با طول شفت صفر و فضاي كاري مكانيزم نشانه -13شكل 

 روي آنتنمدل ديناميكي مكانيزم نشانه

شود. اخته ميروي آنتن پرديان ديناميك مكانيزم نشانهدر اين بخش، به ب
كه داراي دو  روي آنتن مورد بحث در اين مقالهنشانه ديناميك مكانيزيم

كنند) را يبه عنوان عملگر استفاده م DCمفصل لواليي (كه از دو موتور 
-25حور [م-بلهاي روباتيكي كاتوان با توجه به مدل الگرانژ مكانيزممي
  ]:34-30د [كر) بيان 17) و (16هاي (صورت رابطه ] به29
)16( M θ 2 . 2

 

)17(  

∋در اين روابط، هاي بيانگر برداري از زواياي مفصل 2
آرميچر  بيانگر بردار جريان ∋بوده،  و  مكانيزم يعني 

بيانگر بردار ولتاژ آرمچير موتورهاي  ∋مكانيزم،  DCموتورهاي 
DC  ،روي بيانگر ماتريس ممان اينرسي مكانيزم نشانه مكانيزم

Cآنتن،  θ. θ  بيانگر ماتريس نيروهاي كوريوليس، گريز از مركز و
ماتريس ممان اينرسي  ، بردار نيروي گرانش ژيروسكوپي، 

ماتريس  هاي ميراساز، ماتريس قطري ترم عملگرهاي مكانيزم، 
ماتريس القاي  نسبت دنده،  تبديل الكترومكانيكي ميان جريان و ولتاژ، 

نيز ماتريس مشخصة ولتاژ ثابت  ماتريس مقاومت موتور و  موتور، 
  شند. باموتورهاي مكانيزم مي

_________________________________ 
27. Moment of Inertia Sub-matrices 

هاي متعددي براي بيان ماتريس ممان اينرسي وجود دارد روش
] استفاده 39-35كه در اين مقاله از بيان استفاده شده در مراجع [

27هاي ممان اينرسيماتريس-شود. فرض كنيد كه زيرمي
مربوط به 1

روي قي و قوس عمودي از مكانيزم نشانهساز قوس افهاي دورانبخش
  ) باشند.19) و (18صورت روابط (آنتن به ترتيب به 

ساز قوس رانهاي دوكه در اين روابط با توجه به تقارن هندسي بخش
، ، ، هاي اينرسي جانبي (افقي و قوس عمودي، ممان

اند. ماتريس ) ناچيز بوده و برابر صفر لحاظ شده، ، 
) 20به صورت رابطة (  روي آنتن ممان اينرسي مكانيزم نشانه

  .]40-42شود [بيان مي

)20(0.17 00  

Cماتريس نيروهاي كوريوليس، گريز از مركز و ژيروسكوپي  θ. θ 
  ]:41شود [نيز به صورت زير تعريف مي

)21(
. sin cos sin cossin cos 0

)18(
0 00 00 0  

)19(
0 00 00 0  
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  ]:42-40شود [نيز به صورت زير تعريف مي بردار نيروي گرانش 
)22( 0sin  

، ، ، متغيرهاي حالت با انتخاب 
توان به را در مي) 17) و (16، معادالت (و  ، 

  فرم فضاي حالت زير نوشت:

  
)23( 

شامل  SSTLروي آنتن ) مدل ديناميكي مكانيزم نشانه23كه رابطة (
  د.كنكانيزم در فضاي حالت توصيف ميي مديناميك عملگرها

  گيرينتيجه 

دهي وسيع يك منطقه در شرايط اورژانسي در اين مقاله با هدف پوشش
جهت برقراري ارتباط مخابراتي ميان دو خودروي هدف توسط يك بالن 
مقيد، به معرفي ساختار يك بالن مجهز به مكانيزم نشانه روي آنتن پرداخته 

تار بالن معرفي شده آن است با در اختيار داشتن شد. هدف از طراحي ساخ
روي ، مكانيزم نشانهGPSبردارهاي موقعيتي خودروها به كمك حسگرهاي 

دهي آنتن به سمت خودروهاي هدف باشد تا بدين ترتيب قادر به جهت
، GPSارتباط مخابراتي ميان خودروها برقرار شود. از آنجا كه حسگرهاي 

نمايند، بيان مي ECEFرا در دستگاه مختصات  بردارهاي موقعيت خودروها
دهي نمود به منظور آنكه بتوان بيم آنتن متصل به بالن را به نحوي جهت

روي كند، الزم است تا ارتباط معناداري ميان كه به سمت خودروها نشانه
ايجاد شود. در اين راستا،  ECEFدستگاه مختصات متصل به آنتن و دستگاه 

ت مورد نياز ميان اين دو دستگاه تعريف شده و هاي مختصادستگاه
شد. همچنين، در اين مقاله به هاي تبديل ميان آنها استخراج ماتريس

روي آنتن پرداخته شد سازي سينماتيك مستقيم و وارون مكانيزم نشانهمدل
دهي آنتن متصل ها بتوان مسير مرجع مناسب براي جهتتا با استفاده از آن

روي آنتن استخراج شده مدل سينماتيكي مكانيزم نشانهد نمود. به بالن را تولي
افزار روبوآناليزر و همچنين جعبه ابزار روباتيك در اين پژوهش، توسط نرم

در نهايت، با نمايش افزار متلب مورد اعتبارسنجي قرار گرفت و تائيد شد. نرم
با استفاده شده، نشان داده شد كه روي آنتن مدلفضاي كاري مكانيزم نشانه

روي آنتن معرفي شده، مهمترين عيب از ساختار بالن مجهز به مكانيزم نشانه
هاي مقيد براي كاربردهاي مخابراتي كه ناحيه تحت استفاده از بستر بالن
شود، به طوري كه ناحيه تحت پوشش باشد مرتفع ميپوشش كوچك مي

روي آنتن، بيش انههاي مقيد فاقد مكانيزم نشدر اين ساختار نسبت به بالن

برابر افزايش يافته است. در ادامه اين راه كه در قالب بخش دوم اين  10از 
مقاله منتشر خواهد شد، با استفاده از نتايج بدست آمده در اين مقاله به 

روي آنتن، استخراج معادالت مورد نياز براي طراحي مسير مرجع نشانه
كنندة مناسب ي و طراحي كنترلروطراحي مودهاي عملياتي مكانيزم نشانه

  پرداخته خواهد شد.
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