Modelowanie
Ta część skupia się na modelowaniu dronów. Poznasz układy odniesienia, kinematykę, dynamikę,
modele napędu lub alokacji oraz zagadnienia związane z modelowaniem liniowym. Dzięki temu
będziesz mógł zamodelować drona i rozszerzyć tę wiedzę na inne typy pojazdów i samolotów. Jeśli
chodzi o aerodynamikę, nie będziemy omawiać tych tematów, ponieważ konstrukcje pojazdów
analizowanych to głównie pionowe starty i charakteryzują się małymi prędkościami, niewielką wagą
i/lub małymi obszarami działania w porównaniu z innymi typami pojazdów (samoloty). i załogowych
statków powietrznych, na przykład). Zobacz Rysunek.

Możesz zauważyć, że multikopter wymaga elementów ciągu, aby osiągnąć swój ruch (nazywa się to
wektorowaniem ciągu). Z tego powodu w Dodatku podzieliliśmy analizę aerodynamiczną na dwie
przydatne sekcje. Jedna z nich dotyczy obliczania maksymalnych prędkości dronów i może służyć do
projektowania dronów wyścigowych. Drugi dotyczy tego, jak rozszerzyć wiedzę z tej książki na inne
typy samolotów. W tych sekcjach wykorzystasz wiedzę zdobytą tu i będziesz rozszerzać go,
wprowadzając efekty aerodynamiczne. Elementami, które ze względu na swoje prędkości obrotowe
mają duży wpływ na aerodynamikę, są śmigła. Nie będą one jednak tutaj brane pod uwagę, ponieważ
zakłada się, że nie wyprodukujesz własnych śmigieł, a raczej je kupisz(ale w razie potrzeby możesz
przeczytać więcej o ich konstrukcji w sekcji z odnośnikami w Dodatku). Zakłada się również, że przez
większość czasu będziesz latać swoim samolotem w znacznej odległości od podłogi lub ścian, a nawet
innych obiektów i pojazdów; w przeciwnym razie możesz przeczytać powiązane informacje o
ograniczeniach w Dodatku. Zacznijmy od opisu ram modelowania.
Ramy modelowania
Jak zaraz zobaczycie, z quadkopterem związane są trzy ramki modelowania. Modelowanie
wspomnianego pojazdu jest opracowywane w ramach mieszanych i odbywa się z wygodą czujników i
operacji matematycznych. Ramy te to rama światowa, rama pojazdu i rama silnika, które
przedstawiono na rysunku.

• Rama globalna (lub podstawa, rama stała lub rama bezwładnościowa) wskazuje stały układ
współrzędnych. Pojazd porusza się względem tego ustalonego odniesienia. Może to być globalne
odniesienie geograficzne, takie jak biegun ziemi, prosty narożnik lub środek pokoju.
• Rama pojazdu (lub rama nadwozia lub rama ruchoma lub nieinercyjna) wskazuje układ
współrzędnych, który jest zwykle umieszczany w interesującym punkcie na pokładzie pojazdu (środek
geometryczny lub środek masy, lub grawitacja lub pływalność m.in. To w odniesieniu do tej ramy i ramy
nieruchomej mierzone są przesunięcia i obroty.
• Wreszcie, rama silników (lub rama napędowa, siłownik lub rama alokacji) jest każdą z ram
umieszczonych na każdym silniku. Pełnią funkcję rozdziału siły i momentu obrotowego każdego silnika
na ramę odniesienia pojazdu.
Zwróć uwagę, że aby maksymalnie ułatwić obliczenia, osie Z odpowiadające odpowiednio światu i
ramom pojazdu są zwykle umieszczane równolegle. Dzieje się tak dlatego, że pozwala na to konstrukcja
quadkoptera oraz, jak zobaczycie później, z uwagi na płynność lotu (takie uproszczenie w doborze
wspomnianych osi nie jest możliwe w pojazdach o bardziej zaawansowanej mobilności, np. typu
dookólnego). Czas przejść do kinematyki drona. Najpierw rozważymy kinematykę translacyjną.
Kinematyka translacyjna
Załóżmy, że chcemy skojarzyć ramę świata z ramą pojazdu. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to
proste, należy pamiętać, że wszelkie skojarzenia pojęć powinny odbywać się w bezstronnej przestrzeni.
Aby to zrobić, wyobraź sobie, że uczniowie w klasie są proszeni o wskazanie pozycji owada chodzącego
po tablicy w odniesieniu do ich pozycji, jak pokazano na rysunku.

Jak widać, każdy będzie miał inne pojęcie o insekcie i dadzą wynik zależny od miejsca, w którym zostaną
umieszczone. Jednak każdy, bez względu na swoją pozycję, może wskazać, że owad porusza się we
wskazanym kierunku. W ten sposób bezstronnym elementem dla ludzi w tej klasie jest ruch owada, a
ten ruch jest powiązany z jego prędkością. Sugeruje to, że jeśli rama świata jest umieszczona w różnych
pozycjach względem pojazdu, jak widać na Rysunku, niezmiennicza relacja między ramami nie byłaby
na poziomie pozycji, ale na poziomie prędkości (jako wektor). , i dotyczy to obserwatora lub czujnika
umieszczonego w każdej ramce świata.

Na poprzednich rysunkach widać, że percepcja ruchu pojazdu w każdej klatce nie jest modyfikowana
przez odległość między klatkami. Jednak nakładając dwa z nich, jak na rysunku, można zauważyć, że
istnieje wpływ orientacji w ich odpowiednich osiach.

Dlatego, aby je powiązać, konieczne jest znalezienie rzutu trygonometrycznego pomiędzy
odpowiednimi osiami układów współrzędnych. To w trybie trójwymiarowym sprowadza się do
znalezienia macierzy rotacji (zwróć uwagę na użycie notacji Newtona, która jest literą lub symbolem
ozdobionym kropką; implikuje to pochodną pierwszego rzędu, a w naszym przypadku wskazuje, że jest
to związek między ramkami prędkości lub prędkością, jak wspomniano wcześniej). Wśród rodziny
macierzy rotacji i w celu spełnienia normy ISO 1151-2: 1985, w niniejszym tekście wykorzystana
zostanie sekwencja kąta Eulera przechyłu, pochylenia i odchylenia, znana jako Tait-Bryan. To jest

Pamiętaj, że poszczególne obroty są zdefiniowane jako (zwróć uwagę, że oś obrotu jest osią obrotu)

Dobre pytanie brzmi: Dlaczego ta sekwencja obrotów jest mnożeniem, a nie sumą? A odpowiedź,
przynajmniej z punktu widzenia zgodności matematycznej, jest prosta. Każda macierz obrotu musi być
ortonormalna, ponieważ każda z jej kolumn reprezentuje wektory jednostkowe, których składowe
wahają się od 0 do 1 i opisują osie prostopadłe (aby zweryfikować tę właściwość, zapoznaj się z
zalecanymi tekstami dotyczącymi algebry liniowej i macierzy obrotu), więc jeśli je dodamy, istnieje
ryzyko, że otrzymane elementy przekroczą wartości jednostkowe, natomiast jeśli je pomnożymy,
ponieważ są to liczby ułamkowe, zera lub jedynki, wynikiem będą nadal liczby ułamkowe, zera lub
jedynki. Dlatego złożenie kolejnych sekwencji macierzy rotacji musi być multiplikatywne. Zauważ, że
zestaw równań, którego używamy, jest ważny na poziomie prędkości, a także na poziomie siły.
Stwierdzenie to zostanie użyte później, a jego demonstrację i podstawę dla najbardziej wymagających
czytelników można znaleźć w wielu tekstach jako zastosowanie zasady D'Alemberta i zasady pracy
wirtualnej, zwanej również zasadą najmniejszego działania. . Teraz poznasz kinematykę obrotową
drona.
Kinematyka obrotowa
Uzyskanie kinematyki translacyjnej było stosunkowo łatwe, biorąc pod uwagę istnienie układów
odniesienia bezpośrednio połączonych obrotem. Nie dotyczy to jednak zmiennych obrotowych
(zauważ, że mamy informację kątową dotyczącą układu świata podaną przez kąty Eulera, ale nie mamy
informacji kątowych bezpośrednio w nadwoziu lub ramie pojazdu). Aby wydedukować kinematykę,
konieczne staje się użycie matematycznego własności macierzy rotacji. Macierze rotacji muszą spełniać
zasadę ortonormalności. Oznacza to, co następuje:

Jak wskazano, najbardziej obiektywna analiza w celu ustalenia związku między klatkami dotyczy
poziomu prędkości. Prędkości iw konsekwencji prędkość są otrzymywane z pochodnych pozycyjnych,
więc pierwszą intuicją jest wyprowadzenie poprzedniego równania. Należy zauważyć, że jest to

pochodna w odniesieniu do czasu, więc jeśli macierz rotacji zależy od kątów Eulera podczas
wyprowadzania, pojawią się wartości kątowe wspomnianych kątów Eulera (reguła łańcucha). Zauważ
też, że z regułami pochodnej iloczynu (iloczyn macierzy) i pochodnej stałej (macierz jednostkowa)
otrzymujemy następujący wynik:

Korzystając z następującej właściwości transponowanych macierzy w drugim członie poprzedniego
równania

i zamieniając tę nieruchomość, otrzymujemy

Z tego wynika specjalny typ macierzy nazywany antysymetryczną lub skośno-symetryczną. Spełniają
następujące warunki:

Dlatego prawdą jest, że następujący wyraz jest macierzą skośno-symetryczną:

A do czego to jest przydatne? Macierz skośno-symetryczna jest powiązana z reprezentacją iloczynu
krzyżowego. Załóżmy, że mamy dwa wektory:

W ten sposób macierz antysymetryczna (w tym przypadku skojarzona z wektorem a) zawiera
informację o wektorze rozłożonym w swoich elementach we wskazany sposób. Pytanie o przydatność
równania pozostaje otwarte i teraz odpowiemy na nie. Pamiętaj tylko o koncepcji macierzy skośnosymetrycznej i jej związku z iloczynem krzyżowym.
Załóżmy, że samochód na rysunku obraca się tylko wokół swojej osi Zb z prędkością kątową równą
pochodnej teta. Zauważ, że oś Z ramy świata i ramy ciała (Zb) są równoległe (obie są skierowane w
twoją stronę).

Dla tego przykładu jest oczywiste, że prędkość kątowa w osi Z ramy ciała jest równa pochodnej theta
mierzonej w nieruchomej ramie (znowu, ponieważ są to osie równoległe).

Tak więc możemy osiągnąć ten sam wynik z równaniem skośno-symetrycznym:

Z definicji elementów macierzy skośno-symetrycznej możemy wywnioskować, że

Następnie, używając złożonej macierzy rotacji Eulera i wykonując poprzednią procedurę, jak również
odpowiadające jej uproszczenia, otrzymujemy następującą (ciekawe ćwiczenie, że rozwijasz pełną
sekwencję tych równań; pamiętaj, że pochodna macierzy rotacji jest po czasie, a także pamiętaj o
koncepcji różniczki całkowitej ):

gdzie

Dotyczy to prędkości kątowych ramy nadwozia ze stałą ramą prędkości kątowej. Pamiętaj, że rama
stała jest wyrażona w kątach Eulera. Dla tych, którzy wolą geometrię od opracowywania równań,
istnieje również zrozumiała i wizualna dedukcja dotycząca uzyskania tego związku między
prędkościami w książce Beedforda. Należy również zauważyć, że nałożenie wspomnianych ograniczeń
ortonormalności kątowej daje dronom coś, co jest znane jako właściwość nieholonomiczna (jest to
niezauważalne w trybach lotu płynnego lub liniowego, jak zobaczycie wkrótce). Na koniec zauważmy,
że wprowadzono nomenklaturę (pqr). Jest to często używane w samolotach i oczywiście
multikopterach. Teraz, gdy znasz już kinematykę drona, nadszedł czas, aby przyjrzeć się dynamice, ale
wcześniej przedstawiamy krótki opis sił działających na drona i jego śmigła.
Siły działające na multikopter i jego śmigła
Przed opracowaniem równań dynamicznych wygodnie jest wydedukować podstawowe siły działające
na multikopter. Można dodać efekty aerodynamiczne, ale ponieważ różnią się one między operacjami
na zewnątrz i wewnątrz, nawet z bliskiej lub dużej odległości od ziemi, są uważane za materiał
nieogólny, który można wykorzystać w innych pracach. Najbardziej oczywistą siłą działającą na drona
jest grawitacja. Załóżmy, że pojazd jest dobrze wyważony, a wspomniana siła znajduje się bezpośrednio
w środku ciężkości lub w środku geometrii, co w przypadku tego typu pojazdu jest pożądane, aby się
pokrywać.

Siły działające na śmigło
Następnym krokiem jest analiza sił działających na pojedyncze śmigło. Należy zauważyć, że ta analiza
jest przeprowadzana dla śmigieł dwułopatowych, ale można ją rozszerzyć o więcej łopat z
odpowiednimi rzutami trygonometrycznymi. Pierwszą rzeczą, którą bierze się pod uwagę, jest to, że
siła nacisku na każde ostrze może być równoważna sile przyłożonej do ostrza wymienionego ostrza. Na
rysunku są one oznaczone FL (lub po lewej) i FR (lub po prawej). Drugą rzeczą, którą należy wziąć pod

uwagę, jest to, że śmigło jest dobrze wyważone, co oznacza, że odległość między środkiem śmigła a
punktem analizy na każdej łopatce jest taka sama (promień r).

Wykorzystamy również ramę śmigła pokazaną na rysunku

Następnym krokiem jest rozłożenie sił działających na każdą łopatę na ich składowe pionowe i poziome
(etykiety Z i H). Patrz rysunek

Następnie wykonujemy sumę sił i momentów w trzech odpowiednich osiach (X, Y i Z). Ponieważ w
każdej łopatce przyjęto założenia dotyczące symetrii i wyważenia, możliwe jest wykonanie
następujących równości:

Z poprzedniego rysunku pionowa analiza sił jest prosta. Zwróć uwagę na fakt, że użycie większej liczby
lemieszy zwiększa ładowność pojazdu (zgodnie z oczekiwaniami każdy lemiesz działa jak oś
podporowa).

Analiza w X Y jest taka sama, a do tego wykorzystamy symetrię promieniową śmigła (ta analiza z
użyciem nieparzystych łopatek staje się bardzo interesująca, ponieważ wymaga rzutów
trygonometrycznych, ale wynik końcowy musi być taki sam). Załóżmy, że śmigło znajduje się na chwilę
na osi X lub Y, jak pokazano na rysunku

W związku z tym pokazano, że dopóki śmigło jest odpowiednio wyważone, siły poziome generowane
przez każdą łopatę zostaną zniesione. Jednak, jak zauważyłeś, istnieje również obecność promieni
działania, a co za tym idzie momentów obrotowych. Analizuje się to w następujący sposób. W związku
z tym pokazano, że dopóki śmigło jest odpowiednio wyważone, siły poziome generowane przez każdą
łopatę zostaną zniesione. Jednak, jak zauważyłeś, istnieje również obecność promieni działania, a co
za tym idzie momentów obrotowych. Analizuje się to w następujący sposób. Wróćmy do poprzedniego
rysunku i dodając fakt, że oś Z jest skierowana w Twoją stronę, moment obrotowy wokół tej osi jest
taki, jak pokazano na rysunku

Należy zauważyć, że zwiększenie liczby łopatek zwiększa również zdolność przenoszenia momentu
obrotowego śruby napędowej (każda łopatka działa jak ramię dźwigni). I na koniec określimy moment
poziomy (wokół osi X lub Y; nie ma różnicy).

Najważniejszy wniosek z poprzedniej analizy jest następny. Chociaż śmigła są dobrze wyważone, mogą
generować jedynie pionową siłę ciągu na swojej osi działania i moment obrotowy wokół tej samej osi.

Ciekawym ćwiczeniem dla ciebie jest wydedukowanie tego samego efektu dla śmigła z trzema łopatami
rozmieszczonymi pod kątem 120 stopni każda. Ostateczny wynik musi być taki sam.
Siły działające na pojazd
Na podstawie poprzedniego wniosku przeniesiemy siły każdego śmigła na środek pojazdu.

Dla tego przykładu i dla oczekiwanych rezultatów zrobimy to jak w przypadku rysunku. Zwróć uwagę
na fakt, że oznakowanie i kierunek osi kartezjańskich, a także numeracja silników i ich kierunek obrotu,
a nawet ich rozkład geometryczny, wpływają na to, co zobaczymy i jest znane jako macierz alokacji lub
macierz napędu . Zauważ też, że połowa silników obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara
względem drugiej połowy, aby zapobiec autorotacji (co oznacza, że pojazd obraca się w niepożądany
sposób wokół swojej głównej osi). Może się tak zdarzyć, jeśli wszystkie silniki lub większość z nich
obraca się w jednym kierunku (zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Analizując siły na
osi Zb mamy

Biorąc pod uwagę dobrze wyważony pojazd z dobrze wyważonymi śmigłami, w osiach Yb i Xb nie
występują siły działające bezpośrednio na nie, a jedynie momenty obrotowe,

Zauważ, że istnieją warunki, w których te siły są obecne i nie można ich usunąć z modelu. Jednak efekty
te zwykle pojawiają się w dużych samolotach i można je uprościć za pomocą przekształceń
matematycznych lub kompensacji sterowania. Kontynuujmy z momentami obrotowymi. Pierwszą
rzeczą do zrobienia jest ustalenie pozytywnego poczucia rotacji, jak pokazano na rysunku

Należy zauważyć, że w przypadku momentu obrotowego wokół osi Zb jest on bezpośrednio
indukowany przez poszczególne momenty obrotowe każdego silnika.

W przypadku osi Yb i Xb momenty są indukowane jako efekt ramienia dźwigni wywołany siłami nacisku
i ich odpowiednimi promieniami. Należy pamiętać, że pojazd musi być dobrze wyważony, aby zapewnić
identyczne lub bardzo podobne promienie lub ramiona dźwigni

Ważnym wnioskiem jest to, że quadkopter ma w swoim środku ciężkości, zbieżnym z geometrycznym
środkiem, jeden ciąg i trzy momenty obrotowe generowane przez jego silniki oraz działanie siły
grawitacji. Zauważ, że siła grawitacji jest zawsze prostopadła do podłoża lub ramy świata, ale nie jest
to przypadek FZb (ciąg drona), ponieważ FZb jest prostopadły do korpusu drona lub ramy pojazdu.
Niedługo wykorzystamy odpowiednie relacje między tymi kadrami.

Po zapoznaniu się z siłami działającymi na pojazd nadszedł czas na zbadanie jego dynamiki.
Dynamika translacyjna
Po ustaleniu ruchu lub zależności kinematycznych między ramami oraz sił działających na quadkopter
wyprowadzimy równania, które wytwarzają te ruchy. W tym przypadku zaczniemy od dynamiki
translacyjnej. W tym celu wygodnie jest zadać sobie pytanie, gdzie i dlaczego przeprowadzać tę analizę.
Dynamika translacyjna jest na ogół odejmowana w nieruchomej ramce. Czemu? Tylko dla
matematycznego uproszczenia i dla kompatybilności z czujnikami (większość czujników translacyjnych
wskazuje pozycję drona względem nieruchomej ramy jak GPS). Procedura wygląda następująco:
1. Wykonano założenia dotyczące symetrii i masy punktowej (dron typu quadkopter jest
zaprojektowany w sposób zrównoważony i generalnie jego środek ciężkości pokrywa się z jego
środkiem geometrycznym lub przynajmniej znajduje się jak najbliżej).
2. Równanie drugiego prawa Newtona jest stosowane dla samolotu, ponieważ była to cząstka o ruchu
trójwymiarowym (to jest celem założeń kroku 1).

3. Ponieważ interesuje nas sterowanie ruchem samolotu (modelowanego jako cząstka), przepisujemy
poprzednie równanie względem położenia (przyspieszenie definiujemy jako drugą pochodną
położenia).

4. Dodajemy efekt swobodnego spadania (grawitacji).

5. Ponieważ chcemy modelować drona w nieruchomej ramie, a siła ciągu drona działa na ramę ciała,
musimy je powiązać. W tym przypadku, jako rozszerzenie zasady D’Alemberta, warto wskazać, co
następuje. Pamiętaj, że macierz rotacji to kompozycja podana przez rotacje Taita-Bryana.

6. Zatem układ równań modelujących dynamikę translacyjną to:

Zwróć uwagę, że jest to uproszczony model, ale możesz dodać efekty, takie jak tarcie powietrza,
turbulencje i inne, w zależności od potrzeb Twojej pracy. Teraz, gdy znasz już dynamikę translacyjną,
przejdźmy do dynamiki rotacyjnej.
Dynamika rotacyjna
W tej części użyjemy równań Eulera dla ruchu obrotowego. Są one odpowiednikiem drugiego prawa
Newtona dla ruchu obrotowego. W przeciwieństwie do dynamiki translacyjnej, analiza ta jest wyrażona
w ramie ciała. Powodem jest ponownie uproszczenie równań i kompatybilność z czujnikami, które na
ogół zapewniają pomiary obrotów na pokładzie. Procedura wygląda następująco:
1. Używamy rotacyjnego odpowiednika drugiego prawa Newtona lub równań Eulera. Zauważ, że w
przeciwieństwie do poprzedniego przypadku, J nie jest stałą jak masa, ale jest macierzą 3x3, która po
pomnożeniu przez przyspieszenia kątowe daje wektor 3x1.

2. Przepisujemy w kategoriach czegoś znanego lub mierzalnego, takiego jak prędkość kątowa na
pokładzie (zauważ, że analiza translacyjna jest wyrażona w postaci drugiej pochodnej pozycji). W tym
przypadku pomocne jest, aby czujniki generalnie umożliwiały pomiar prędkości kątowych na pokładzie.
Zauważ, że przyspieszenie jest również pierwszą pochodną prędkości.

3. Założenia dotyczące ciała sztywnego i symetrycznego zakładają, że macierz bezwładności ma
składowe tylko na swojej przekątnej, co oznacza, że wszystko, co nie znajduje się na przekątnej, jest
pomijalne.

4. Pomija się efekt grawitacyjny, ponieważ biorąc pod uwagę, że dron jest symetryczny, sztywny i
dobrze wyważony względem jego środka, momenty generowane przez siłę grawitacji znikają
(promienie ramion ma tendencję do zera). Należy wziąć pod uwagę, że nie dzieje się tak w przypadku
niewyważonego pojazdu lub drona o dużych gabarytach (np. drona przewożącego coś umieszczonego
na krawędzi jego ramy jak ramię robota). Jednak efekty przyspieszeń odśrodkowych są zwykle ważne
(w uproszczeniu płynnego lotu zauważysz, że te przyspieszenia są pomijane ze względu na zmniejszone
prędkości kątowe).

Dlaczego te efekty odśrodkowe są pomijane podczas analizy translacyjnej? Ponieważ położenie siły
ciągu jest prawie zerowe w stosunku do środka analizy pojazdu, a zatem są one pomijalne (ale nie w
przypadku dużych pojazdów, gdzie coś podobnego dzieje się z obrotowym efektem grawitacji). Jak
widać, w ruchu obrotowym są one brane pod uwagę, ponieważ nie zależą od promieni działania, ale
od prędkości kątowych.
5. Rozwijając równania (iloczyn krzyżowy), dynamika obrotowa staje się

Ta dynamika zostanie uproszczona później dzięki płynnym warunkom lotu. Zostaną jednak ponownie
wykorzystane w sekcji kontroli geometrycznej. Nauczyłeś się kinematyki i dynamiki. Aby zamknąć nasze
modelowanie, porozmawiajmy o modelu alokacji.
Model alokacji
Model napędu lub alokacji określa związek między silnikami a środkiem analizy pojazdu (na przykład
środkiem ciężkości). Jest to łącznik między teorią (modelowanie, symulacja i sterowanie) a praktyką
(projektowanie i programowanie).
Kroki do uzyskania modelu alokacji
Procedura uzyskania tego modelu jest bardzo podobna do tej przeprowadzonej w części, w której
zademonstrowano momenty i siły działające na quadkopter. Jednak powtarza się to w sposób
systematyczny. Ogólnie oczekuje się następującej zależności (zakładając oczywiście liniowe
zachowanie silników):

gdzie w, o indeksie od 1 do m, reprezentuje prędkość każdego z m silników pojazdu, a A jest macierzą
alokacji, która wskazuje, w jaki sposób każdy silnik wpływa na zachowanie trzech możliwych
momentów obrotowych i trzech możliwych sił w przestrzeni kartezjańskiej . Ta przestrzeń kartezjańska
jest związana ze środkiem analizy wspomnianego samolotu (na przykład grawitacyjnym). W większości
multikopterów macierz A ma elementy stałe, ale mogą się one zmieniać, jeśli na przykład każdy silnik
ma system serw, który zmienia jego położenie i orientację.
Zauważ, że wynik tego procesu modelowania zmienia się dla każdej konfiguracji drona, ale opisany
proces jest ogólny i wygląda następująco:
1. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest ustalenie konwencji osi, w tym dodatnich kierunków ruchu.
Obejmuje to definiowanie zarówno tłumaczeń, jak i rotacji. W praktyce odbywa się to za pomocą
drążków zdalnego sterowania, które często są oparte na wspomnianej normie ISO.

2. Kolejnym krokiem jest naklejenie etykiety na silniki. Wiąże się to z ich kierunkiem obrotu i rozkładem
geometrycznym w stosunku do innych silników.
W tym przypadku, aby dać konkretny przykład, używamy płaskiej geometrii zwanej konfiguracją X, ze
wskazanymi zwrotami, następującymi etykietami, a także z symetrią promieniową

Zauważ, że zwykle odbywa się to w odniesieniu do odniesienia autopilota (zwykle mała strzałka).
3. Teraz musimy powiązać ruchy ustalone w kroku 1 z efektami momentu obrotowego i ciągu każdego
silnika. Pamiętaj, że istnieją momenty powstające w wyniku działania poszczególnych momentów
obrotowych oraz momenty generowane przez ramiona dźwigni.

Model przydziału dla quadkoptera
Przeprowadzając procedurę podobną do tej z poprzedniej sekcji, dotyczącą sił działających na
quadkopter, otrzymujemy następujące wyniki (pamiętaj, że każda konfiguracja samolotu jest inna, ale
można ją przeanalizować na podstawie tego przykładu jako punktu wyjścia):

Zauważ, że momenty wokół osi Z ramy nadwozia są bezpośrednio wytwarzane przez inne momenty
(silniki), podczas gdy momenty wokół osi X i Y ramy nadwozia są spowodowane działaniem ramion
dźwigni

Dla uproszczenia jest to zilustrowane tylko dla silnika 4, ale można wydedukować pozostałe
komponenty. Obserwuj kierunek ramion dźwigni w odniesieniu do osi współrzędnych, a tym samym
ich komponentów. Należy również pamiętać o obrocie każdego silnika względem osi odniesienia w celu
określenia odpowiednich znaków. W tym przypadku obie składowe w X i Y są ujemne i znajduje to
odzwierciedlenie w równaniach, ponieważ obroty wytwarzane przez napór 4 są przeciwne do
zadanego wcześniej dodatniego obrotu. Następnie poczynimy szereg założeń, aby maksymalnie
uprościć powyższe równania. Musisz ocenić, czy takie założenia są wykonalne, czy nie we własnych
projektach. Zakłada się następujące zależności między siłami i momentami obrotowymi a prędkością
obrotową każdego silnika (założenia te są mniej więcej adekwatne, ponieważ producenci silników
zwykle zapewniają ten stopień proporcji liniowej). Obserwuj stałe proporcjonalności, które wiążą
moment obrotowy i siłę ciągu z prędkością silnika.

W związku z tym, a także zakładając, że wszystkie silniki są takie same (jeśli silniki są tym samym
modelem, stałe proporcjonalności, według producenta, będą podobne lub w przybliżeniu takie same),

Kolejne założenie jest takie, że wyrazy kf, kt, rcos (45) kf i rsin (45) kf są stałymi wzmocnieniami i
ponieważ występują we wszystkich wyrazach zawierających prędkość kątową w, mogą być
faktoryzowane i absorbowane przez kompensację dla Fzb, Tzb, Txb i Tyb. W ten sposób często można
znaleźć tę uproszczoną reprezentację. Należy pamiętać, że wspomniana kompensacja uwzględnia
symetrie, a jeśli kąty ramion lub ich odległości były różne (asymetryczny dron), należy wziąć pod uwagę
te terminy, a nie pominąć:

Te równania są prostsze niż oryginalne i dopuszczają tę wektorową reprezentację:

Dla tych, którzy zastanawiają się, w jaki sposób sterowane są ruchy X i Y, zostanie to opisane w dalszej
części książki poświęconej kontroli, ale przewiduje się, że wynika to z ich zależności od zmiennych
kątowych (sterowanie zagnieżdżone). Zwróć uwagę, że w przypadku heksarotorów lub tricopterów
nieuchronnie będziemy mieć macierze niekwadratowe i konieczne będzie użycie pseudoodwrotności
lub algorytmów optymalizacji numerycznej. Kontynuując naszą analizę, po zaprojektowaniu wartości
kontrolnych tego wektora,

jego dystrybucja do silników odbywa się w następujący sposób:

Aby zredukować przetwarzanie i uniknąć ciągłego obliczania wspomnianej odwrotności i mnożenia
macierzy, jest to zaprogramowane w opracowany sposób, to znaczy

która, zgodnie z tym samym argumentem pochłaniania wartości stałych przez sterowanie momentami
i siłami, jest równoważna w działaniu (jest to macierz alokacji)

i w końcu

Format ten musi być włączony zarówno do sterowania automatycznego (zaprojektowanego i
wprowadzonego przez teorię sterowania, jak zostanie pokazane w odpowiedniej sekcji), jak i do
sterowania ręcznego (na przykład z pilota zdalnego sterowania). W przypadku korzystania z pilota,
wektor, który należy włączyć do silników, jest następujący:

Półautomatyczny projekt (z operacjami ręcznymi i automatycznymi) mógłby wyglądać następująco (ta
suma wektorów musi być pomnożona przez macierz alokacji, aby wprowadzić swój efekt do każdego
silnika):

Naturalnym pytaniem jest, czy poprzednie równania mają prostszy sposób na bycie użytym.
Odpowiedź jest twierdząca, ale implikuje również pewne warunki pracy. Zobaczmy co się stanie.
Uproszczenia liniowe
Przed wprowadzeniem drugiego zestawu uproszczeń, pamiętajmy o tych już dokonanych, pamiętając,
że powinieneś ponownie rozważyć użycie ich w swoich modelach matematycznych.
• Pojazdy o niewielkich rozmiarach, co implikuje bezwładnościowe uproszczenia

• Pojazdy dobrze wyważone w odniesieniu do ich środka ciężkości, co oznacza uproszczenie
momentów i sił
• Wyrównanie środka ciężkości ze środkiem geometrycznym, co oznacza uproszczenia promieniowe
lub ramiona dźwigni zmierzające do zera
• Dobrze wyważone śmigła, co oznacza, że każde śmigło zapewnia tylko ciąg i moment obrotowy
• Symetria pojazdów w celu uproszczenia macierzy bezwładności, a to oznacza również redukcję
równań odśrodkowych
• Podstawowe modelowanie, które nie uwzględnia tarcia, turbulencji ani innych efektów modelowania
aerodynamicznego. Zapewnia to wysoce uproszczony model, który można wykonać w prawie każdym
oprogramowaniu do symulacji dynamicznej.
To powiedziawszy, przejdźmy do uproszczeń zadań. Płynny tryb lotu oznacza tutaj, że kąty przechyłu i
pochylenia mają tendencję do zera, podczas gdy kąt odchylenia może przyjmować dowolną wartość
dla przekierowania samolotu, jak kierownica w samochodzie. Płynny tryb lotu obejmuje również
płynne prędkości kątowe. To daje do zrozumienia ze
• Kąty przechylenia i pochylenia będą zgodne z tymi przybliżeniami, gdy dążą do zera:

Zwróć uwagę na przybliżenia sinusa; oba są używane zgodnie z najwygodniejszą z nich. Ta, która jest
równa zero, jest granicą, a ta, która jest równa prostej, jest przybliżeniem liniowym (na przykład
pierwszy element szeregu Taylora). Te podejścia nie są ze sobą sprzeczne i są komplementarne. Są też
równie przydatne (w rzeczywistości mogą występować jednocześnie w tym samym problemie).
• Pomnożone przez nie powolne prędkości kątowe dają mniejszy wynik, który dąży do zera.

Wpłynie to również na dynamiczne zachowanie pojazdu w następujący sposób. Jeśli opracujemy
translacyjny model dynamiczny,

i pamiętamy, że

będziemy mieli

Stosując płynne warunki lotu, dynamika translacyjna jest w ten sposób uproszczona (należy zauważyć,
że uproszczenie kinematyki translacyjnej jest niejawne). Zauważ, że ten płynny lot dotyczy tylko kątów
przechylenia i pochylenia, podczas gdy kąt odchylenia można ustawić dowolnie i ma żądaną wartość.

Zauważ, że te uproszczenia sinusoidalne dla małych kątów zostały zastosowane dla wygody. Gdybyśmy
zastosowali inne uproszczenie, mielibyśmy tylko zera i nie byłoby równań, z którymi można by
wchodzić w interakcje.

Na poziomie rotacyjnym mamy następujący model dynamiczny:

A ze względu na płynny lot, powolne prędkości kątowe są uproszczone w ten sposób:

Warto przeanalizować, czy możliwe jest wyrażenie tego równania bezpośrednio w ramce stałej, czy
nie. W tym celu konieczne jest przeniesienie momentów obrotowych i prędkości kątowych z ramy
pojazdu na ramę stałą. Wykorzystamy wcześniej wyprowadzoną zależność kinematyczną:

Jest to uproszczone w następujący sposób:

Tutaj dla wygody użyto tych przybliżeń dla małych kątów:

Dzieje się tak dlatego, że pożądane jest tutaj zniknięcie terminów i nie zachowanie ich do dalszej
analizy. Wracając do dynamicznego modelu obrotowego opracowanego w ramie pojazdu,
wykonujemy następujące czynności, aby sprowadzić go do ramy stałej:

Dla prędkości kątowych musimy wykonać następujące operacje:

Ale pamiętaj o tym (i pamiętaj, że odwrotność macierzy jednostkowej jest również macierzą
jednostkową):

W związku z tym,

W ten sposób dynamika obrotowa w ramie pojazdu staje się taki sam jak w ramie stałej.

Krótko mówiąc, uproszczenie płynnego lotu zmieniło pierwotny zestaw równań, jak pokazano na
rysunkach

Zwróć uwagę, że zmiany zostały dokonane w zależnościach kinematycznych i oczywiście w dynamice,
ale równania napędu pozostają takie same (pamiętaj, że jeśli twój pojazd ma system wektorowania
ciągu, macierz alokacji również ulegnie zmianie).
Streszczenie
W tej części poznałeś ogólny model dronów ze szczególnym, ale nie wyłącznym podejściem do
quadkopterów. Tu wyjaśniono ramy modelowania, równania kinematyczne i dynamiczne typów
obrotowych i translacyjnych, ogólne modelowanie śmigła, model alokacji lub napędu, a na koniec kilka

uproszczeń liniowych, które będą przydatne w następnym rozdziale. Te tematy są bardzo popularne w
różnych książkach i artykułach o dronach. Ponownie zapraszamy do zapoznania się z Dodatkiem, jeśli
chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat poznanych tematów. W kolejnym rozdziale poznasz tematy
związane z projektowaniem sterowników postrzeganych jako dwa rodzaje rodzin: tryb pojazdu (lub
widok pierwszoosobowy lub tryb sterowania pokładowego) i tryb robota (lub widok trzecioosobowy
lub tryb sterowania zewnętrznego ).

