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 چکیده
گیری نیرویکار، جلوگیری از قرارهای دريايی به منظورکاهش استفاده از نیرویربات خصوص در زمینةها به های زيادی در زمینة ربات حاضر پیشرفت حال در

 داده است. دريايی از جمله هیدروگرافی روی سازی عملیات و همچنین بهینهمراحل مختلف عملیات دريايی خطرناک آب، افزايش دقت در و  شرايط سخت درکار 
رای دست آمده از آن، بتوان ب همرواريد است که با استفاده از اطالعات ب خودران ربات تشخیص مانع برای قايق سازی سامانة ن طرح، طراحی و پیادههدف از اي

آمده را پس از  دست آباد را پايش و اطالعات به که عمق بندر امیراست بدون سرنشین مرواريد، قايقی  خودران رباتکرد. قايق گیری تصمیم ،عملیات اجتناب از مانع
رباتی تمام خودکار که قادر به انجام عملیات هیدروگرافی در بندر يابی به قايقدر اين تحقیق به منظور دست .کندمیتجزيه و تحلیل به دفتر پشتیبانی ارسال 

برای  خودرانربات  که يک روی قايق مرواريد شد. اين سامانه توسعه داده ياب لیزری لیدار مانع با استفاده از پويشگر فاصلهتشخیص  ةامیرآباد باشد، يک سامان
و ربات را  دهد د تشخیصمتری خو 111متر را تا شعاع نزديک به  سانتی 29تواند موانع کوچک در حد  . با نصب اين سامانه، مرواريد میشدپايش بنادر است، نصب 

های منحنی شکل ت در مسیراين ربا ،های مختلف موانعمنظور ارزيابی مرواريد در حالتهکند. ب کمک ،اجتناب از برخورد با مانعگیری به منظور در تصمیم
تشخیص مانع مبتنی بر پويشگر  ةساماندهد که  آماری نشان می. تجزيه و تحلیل، آزمايش شدآبادچه چیتگر تهران و بندر امیرهای دريانامشخص در سطح آب
خطاهای  و همچنین باشدمیپهنای واقعی مانع  %2/2الی  51/1آن  RMSE و میزان خطای باشد میمتر  با دقت خیلی باال و در حد میلی ةلیزری لیدار، يک سامان

RMSE تشخیص مانع موجود،  ةمتری سامان موجود در بنادر و دقت میلیموانع خیلی بزرگ  ةواقعی موانع و همچنین حجم و اندازشده در برابر پهنای  محاسبه
 .نظر کرد توان از آن صرف و می ،است ناچیز تقريبا

 .، تشخیص مانع، قايق خودرانخودرانربات ياب لیزری،  قايق لیدار، پويشگر فاصله های کلیدی: واژه
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 Ali.kiapey60@Gmail.Com ،آباد امیر بندر اقتصادی ويژة منطقة توسعه و طرح کارشناس ،شهرکرد دانشگاه بیوسیستم مکانیک دکترای . دانشجوی 3

  مقدمه  -1
 های کاربرد که امروزهبدون سرنشین ةنقلی های اخیر، وسايل در سال

های زمینی و  در هوا و حوزه پژوهش و صنايع نظامیدر صنعت،  یروزافزون
طور خاص، هب .اندکرده به محبوبیت بیشتری دست پیدا دارد،ی درياي

در حضور  که دريايی بدون سرنشین هایربات ةدربارشده  های مطرح چالش
افزايش  شوند، مواردی همچونناوبری می دريايی های ديگر ترافیک

صورت خودکار و انطباق با قوانین ه، اجتناب از موانع بخودران بودن آنها
که برای نیروی  USV4شود. طرح جامع را شامل میايیعبور و مرور دري

برای توسعه را  از اهداف یدريايی اياالت متحده تاسیس شد، فهرست
بر  میزان مداخله در نظارت تاکند می ريزی طرح دريايی هایربات یرانخود

شده تا به  انجام فراواناساس تحقیقات  بر طرحاين  .يابد کاهشکار آنها 
که است داده را هدف قرار هااين ربات توسعه جهت های خاص نیاز، امروز

 باشند. میاهمیت  ريزی حرکت در درجه اول ناوبری، هدايت، کنترل و برنامه
 المللی در بین هيکپارچ قوانین ،يیدريا هایمحیط در موانعاب از برای اجتن

 (2112 ،بلپ)کمست اتعبیه شده اجتناب از موانع هایراهکار ةزمین
بدون سرنشین  ةها برای ناوبری وسايل نقلی ترين چالش يکی از مهم

بدون دخالت  ةتشخیص اهداف در اطراف وسیله نقلی(، USV) سطحی
 (ATD5) تحت عنوان تشخیص هدف خودکار کارانسان است. اين 

که معموال برای هايی حسگر(. 2112 همکاران، )گال و شود شناخته می
)در ی ياب های مسافتدوربین از عبارتشوند  می گرفته نظر تشخیص مانع در

 ،1يابی سونار های مسافت چشمی و استريو( و حسگر های تک پیکربندی
های  ها با استفاده از تکنیک دوربین باشد. می 5و لیدار 8، رادار7آلتراسونیک
طور معمول وضوح زمانی و عرضی باال، اما وضوح عمق و هبالدرنگ، ب
قادر به  ،يابی های مسافت ولی حسگر .دهند می پايینی را ارائه دقت نسبتا

ارائه وضوح عمق و دقت باال هستند اما عمدتاً اين کار را تنها با يک پرتو 
ها اغلب  برداری از يک صحنه، حسگر دهند. برای تصوير میسیگنال انجام 

نند. عالوه بر اين، عرض کدر امتداد يک يا دو محور اسکن میاين پرتو را 
پذيری حسگر برای حل مسائل نیز  های متفاوت حسگر، نشانگر انعطاف پرتو
وره، های اسکن يک و دو مح ها در نرخ باشد، همچنین اين حسگرمی

 های متفاوتی دلـثر، تا حد زيادی دارای مهای مؤ رهـپالس و گستهای  رخـن

                                                                                          
4. Unmanned Surface Vehicle  
5. Automatic Target Detection 
6. SONAR 
7. ULTRASONIC 
8. RADAR 
9.  LIDAR 

 .(2111 )هالترمن، باشند می 

تشخیص مانع برای  سامانةسازی  هدف از اين طرح، طراحی و پیاده     
دست آمده از همرواريد است که با استفاده از اطالعات ب خودران رباتقايق 

 خودران رباتکرد. قايق گیریصمیمملیات اجتناب از مانع تآن، بتوان برای ع
مرواريد، قايقی بدون سرنشین و طرحی سفارشی از طرف سازمان بنادر و 

کرده و اطالعات ا پايشرآباد  است عمق بندر امیر دريانوردی است که قرار
 دست آمده را پس از تجزيه و تحلیل به دفتر پشتیبانی ارسال کند.به

 لهبیان مسئ -1-1
ها و  قايق ،ها کشتی ،تردد و شلوغ هستندهايی پر مکان بنادر از آنجا که      
لذا برای امنیت قايق حال رفت و آمد در داخل آب هستند.  ما درها داي لنج

 سامانةآمیز عملیات پايش عمق بندر،  فقیتربات و همچنین انجام مو
ضروری بدون سرنشین الزم و تشخیص و اجتناب از مانع برای قايق ربات 

 رسد که برخی از اهداف انجام اين طرح عبارتند از: می نظر به
گر پويش توسط آب سطح در مانع تشخیص سامانة سازیپیاده و نصب (1)

 ،ياب لیزری لیدارفاصله
ای ه و برخی پارامتر مسافت و عرض مانع استخراج برای الگوريتمی نوشتن (2)

 مختصات موقعیت مانع وگیری مانع و قرار ديگر مانند سرعت و زاوية
 آن برای مسافت و عرض مانع. دقت تعیین و شده نصب سامانة ارزيابی (3)

 اهمیت پژوهش ضرورت و -1-2
های صنعت، نیاز به پیشرفت در زمینههمزمان با پیشرفت علم و  

شود. رباتیکی و مکاترونیکی نیز برای افزايش بازدهی به شدت احساس می
 زمینة خصوص درها بهربات زمینةهای زيادی در  پیشرفتدر حال حاضر 

ه از نیروی کار، جلوگیری از منظور کاهش استفادهای دريايی بهربات
افزايش دقت در  شرايط سخت و خطرناک آب، گیری نیروی کار درقرار

سازی عملیات دريايی از لف عملیات دريايی و همچنین بهینهمراحل مخت
 يک فناوری است. پويشگر لیزری )لیدار(جمله هیدروگرافی، روی داده 

 نور وسیلهد به هدف يک بمباران با را فاصله که است دور راه از سنجش
ترين مزيت  مهم. کند می گیری اندازه برگشتی نور تحلیل و تجزيه و لیزر

کردن ر، دقت و وضوح باالی آن در فراهماستفاده از پويشگر لیزری لیدا
 . (2115 همکاران، )الدها واشد ـب می ریـگی دازهـای انـه افتـمس
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تشخیص مانع مبتنی بر پويشگر  ةساماندهد که  آماری نشان می. تجزيه و تحلیل، آزمايش شدآبادچه چیتگر تهران و بندر امیرهای دريانامشخص در سطح آب
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بر  میزان مداخله در نظارت تاکند می ريزی طرح دريايی هایربات یرانخود
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دست آمده از همرواريد است که با استفاده از اطالعات ب خودران رباتقايق 

 خودران رباتکرد. قايق گیریصمیمملیات اجتناب از مانع تآن، بتوان برای ع
مرواريد، قايقی بدون سرنشین و طرحی سفارشی از طرف سازمان بنادر و 

کرده و اطالعات ا پايشرآباد  است عمق بندر امیر دريانوردی است که قرار
 دست آمده را پس از تجزيه و تحلیل به دفتر پشتیبانی ارسال کند.به

 لهبیان مسئ -1-1
ها و  قايق ،ها کشتی ،تردد و شلوغ هستندهايی پر مکان بنادر از آنجا که      
لذا برای امنیت قايق حال رفت و آمد در داخل آب هستند.  ما درها داي لنج

 سامانةآمیز عملیات پايش عمق بندر،  فقیتربات و همچنین انجام مو
ضروری بدون سرنشین الزم و تشخیص و اجتناب از مانع برای قايق ربات 

 رسد که برخی از اهداف انجام اين طرح عبارتند از: می نظر به
گر پويش توسط آب سطح در مانع تشخیص سامانة سازیپیاده و نصب (1)

 ،ياب لیزری لیدارفاصله
ای ه و برخی پارامتر مسافت و عرض مانع استخراج برای الگوريتمی نوشتن (2)

 مختصات موقعیت مانع وگیری مانع و قرار ديگر مانند سرعت و زاوية
 آن برای مسافت و عرض مانع. دقت تعیین و شده نصب سامانة ارزيابی (3)

 اهمیت پژوهش ضرورت و -1-2
های صنعت، نیاز به پیشرفت در زمینههمزمان با پیشرفت علم و  

شود. رباتیکی و مکاترونیکی نیز برای افزايش بازدهی به شدت احساس می
 زمینة خصوص درها بهربات زمینةهای زيادی در  پیشرفتدر حال حاضر 

ه از نیروی کار، جلوگیری از منظور کاهش استفادهای دريايی بهربات
افزايش دقت در  شرايط سخت و خطرناک آب، گیری نیروی کار درقرار

سازی عملیات دريايی از لف عملیات دريايی و همچنین بهینهمراحل مخت
 يک فناوری است. پويشگر لیزری )لیدار(جمله هیدروگرافی، روی داده 

 نور وسیلهد به هدف يک بمباران با را فاصله که است دور راه از سنجش
ترين مزيت  مهم. کند می گیری اندازه برگشتی نور تحلیل و تجزيه و لیزر

کردن ر، دقت و وضوح باالی آن در فراهماستفاده از پويشگر لیزری لیدا
 . (2115 همکاران، )الدها واشد ـب می ریـگی دازهـای انـه افتـمس
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در حال حرکت  ةنقلیتواند روی يک وسیله  تشخیص مانع می سامانة
)کوادکوپتر(، موشک،  های چهار موتور همچون هواپیما، جنگنده، پرنده

نصب شود و يا در يک ايستگاه ثابت برای  زيردريايی و قايق و غیر آن،
با انجام اين  .(2114 چولکار و همکاران،)چین  اهداف نظارتی استفاده شود

 های وسايل نقلیة ی ناشی از برخوردها رود میزان آسیب طرح انتظار می
ابد، همچنین نیروی و ايمنی قايق ربات افزايش ي ،کاهش دريايی در بنادر
اپراتور به دلیل تشخیص مانع و ناوبری بدون استفاده از  انسانی و هزينة

موقع موانع و دلیل تشخیص بهمان کار پايش عمق بهو راند ،اپراتور کاهش
 يابد. کردن قايق ربات افزايش پیوسته کار

 پیشینه تحقیق -1-3
سطحی، تحقیقات بسیاری انجام  ةنقلیاتوماسیون وسايل  درخصوص

ناوبری  سامانةکه  د، از آنجاباشن نیز تحت مطالعه می و برخیاست شده 
انجام صورت دستی ه ها و پردازش، ب، اکتساب دادهها جهت نظارتکشتی

 ،)ايدگی و همکاران باشند میمعرض خطاهای انسانی  در د، همیشهشو می
 سطحی ةنقلی سیاری از منابع رايج است، وسايلدر ب که نجااز آ .(2117
، )نعیم و همکارانشود نامیده می USVصورت خودکار ه شده ب کنترل
2117).USV که وظايف متعددی را خودرانی هستند های دريايیشناور ها 

توانند در بسیاری ها میUSV کنند. میهای پیچیده دريايی اجرا در محیط
، نظارت بر محیط زيستشناسی،  اقیانوسمانند های دريايی از کاربرد

تیبانی ارتباطات برای برداری و ناوبری و همچنین پش مسّاحی، نقشه
 (.2118)مانلی،  استفاده شوندرباتیکی عمومی ها و تحقیقات دريايیزير

آمیز عملیات اجتناب از برخورد با موانع، ابتدا  ور اجرای موفقیتظمنبه
 رد.های اجتناب از مانع استفاده کمانع را تشخیص داد و سپس از روش بايد

های مانند استفاده از دوربین و حسگر های مختلفیروشتشخیص مانع به 
های لیزری لیدار صورت های مادون قرمز و پويشگرسگرآلتراسونیک و ح

گیرد که در اين پژوهش به بررسی تشخیص مانع با استفاده از پويشگر می
 خصوص هبها،  در مورد ربات لیزری لیدار پرداخته شده است. ياب فاصله
USV  در زير به که است ها و ناوبری آنها تحقیقات زيادی انجام شده

 شود:اشاره میبرخی از آنها 
 اغی که با سوختتراکتور ب يکخود،  ژوهشپ درعلیمردانی و همکاران      
 گیری ه از يک جک هیدرولیکی برای فرمانرا با استفاد کردلی کار میـفسی

 
 

. (1551 )علیمردانی و همکاران، دکردنکنترل از راه دور مجهز  سامانةبه  
موفق به طراحی و ساخت يک تراکتور الکتريکی  زاده و همکاران موسی

که های سبک کشاورزی شدند ريدی موسوم به سافت برای انجام کاهیبر
لکتريکی مستقل روی هر چرخ عقب های ادارای دو چرخ محرک با موتور

و باشد. انرژی الزم برای اين تراکتور از تعدادی پانل خورشیدی می
. (2111 زاده و همکاران، )موسی ودشمین میهمچنین شبکه برق شهری تأ

تراکتور هوشمند گرانیگاه متحرک با قابلیت کنترل  حاجی احمد و همکاران،
 گیری نیروهای وارد بر که از آن برای اندازه ساختندو از راه دور را طراحی 

) حاجی احمد و  ها استفاده نمودندلغزش چرخ بینی زاوية ها و پیشچرخ
. همچنین جعفربیگلو و همکاران نیز موفق به طراحی و (2113 ،همکاران
کنترل از راه دور تراکتور الکتريکی هیبريدی سافت شدند که  سامانةساخت 

 از کنترل دستی، کنترلحالتتواند در سه استفاده از اين سامانه، سافت می با
)جعفربیگلو و  دکنمختلف حرکت  هایخودکار در سرعت راه دور و کنترل

 .(2119همکاران، 
را برای اجتناب از برخورد تکاملی های عصبیکاربرد شبکه 11پراکزيک

سرعت  به آنهاکه سرعتنعیماپیچیده چند ناوبری در يک محیط و مشکل
يک الگوريتم و همکاران  11. لیو(2119 )پراکزيک، را ارائه دادکند  میتغییر 
راهپیمايی سريع  بر اساس روش USVيابی برای تشکیل ناوبری مسیر

(FM12 ) سريع و پیچیدگی  های سرعتکه دارای ويژگی کردندمعرفی
از درستی مسیر  کمتر محاسبات است. اين الگوريتم برای اطمینان

منوعه دو منظور عدم تجاوز به هیچ يک از مناطق مو بهشده  ريزی برنامه
 دامنة کشتی و منطقة عنوان مثال منطقهدهد، بهمنطقه را پوشش می

سه مورد و همکاران  13. زريک(2119 ،) لیو و همکاران اجتناب از برخورد
سرعت را يابی، اجتناب از موانع و تنظیم متفاوت کنترل، يعنی مسیر

کردند.  سازی شبیه (PTA14 ) اولويت نام روشعنوان يک الگوريتم به به
)زريک و بود  يابیين روش اجرای صحیح عمل مسیرهدف اصلی ا

فیلتر ، USVمنظور تخمین وضعیت بهديگر  پژوهشگری( 2119 ،همکاران
ا عنوان يک الگوريتم تخمین برخط بالمن بدون ادراک اصالح شده را بهک

. ايشان دريافتند که ندکمتر توسعه داددقت باالتر و پیچیدگی محاسباتی
برتری  (UKF15) الگوريتم پیشنهادی بر الگوريتم فیلتر کالمن معمولی

کالمن متناوب هایی و همکاران کاربرد بالقوه فیلترموتوان(. 2119 ،)ما دارد
                                                                                          
10. Praczyk 
11. Liu 
12. Fast Marching 
13. Zereik 
14. Priority Task Approach 
15. Unscented Kalman Filter 

(IKF11 )کردند. اين ها ارزيابیکشتیگیری جهت زاوية را برای محاسبه
)موتوانی و  دهدنشان میرا  IKF متعدد هایها ويژگیسازی شبیه

آلتراسونیک و رادار سگر از ترکیب ح و همکاران 17. اونونکا(2113 همکاران،
 USVکنترل  و در هدايتهای موجود عدم قطعیت کاهشمنظور به

 USVظرفیت تشخیص و اجتناب از مانع توسط  کار کردند، با ايناستفاده
 ،و همکاران اونونکا) بهبود يافت متر  خصوص در میدان ديد باالی پنجهب

2113).  
تشخیص مانع  زمین و از برداری برای نقشهرا  الگوريتمی پژوهشگران

پذير، قوی و دقیق را  مقیاس و روشی مطرحای  جاده های برون در محیط
( ربات 1) در شکل .ارائه کردند لیداری تشخیص مانع با استفاده از حسگربرا

نتايج نشان داد الگوريتم  شده توسط پونتامبکار نشان داده شده است. ساخته
و )پونتامبکار  دهد سريع تشخیص می ها، موانع را انداز در حضور دستحتی 

 .(2111 ،همکاران

 
پونتامبکار و  شده مجهز به پويشگر لیزری لیدار ربات ساخته(:1) شکل

 همکاران

 ةبندی و رديابی موانع در ناحی حلی برای دسته راه همکاران و  دومینگوز 
های  مبتنی بر ترکیبی از روشدادند که  ارائه لیدارتحت پوشش يک حسگر 

از  هاولی ةعنوان نسخبه اهداف متفاوتیهوش مصنوعی ساده است و برای 
حل پیشنهادی،  راه شود.گرفته میدر نظرتشخیص و رديابی  سامانةيک 

و ات تشخیص قطع( 2) ،بندی تقسیم( 1)مسئله را به سه مرحله متوالی 
 و ) دومینگوز کند می تقسیم رديابی( 3) و بندی بندی يا خوشه دسته

خودروی ربات مجهز به پويشگر لیزری لیدار در شکل  (. 2111 ،همکاران
 ( نشان داده شده است.2)

 

                                                                                          
16. Interval Kalman Filter 
17. Onunka 
 

 
 خودروی ربات مجهز به پويشگر لیزری لیدار دومیگوز و همکاران  (:2) شکل

و با  لیدار با استفاده از حسگر 2111در سال   و همکاران 18تنگ
نصب شده بود،  لیدار  يابی که به حسگر هدف ةاز يک وسیل گیری بهره

از  . آنهابررسی و بسط دادند يک جادهدر  برای تشخیص اهدافرا روشی 
را در  لیدار لیزری ياب فاصلهحسگر  تا نقاط کردنداستفاده  GPSهای داده

دست  بهنقطه  های ابر گذاری کرده و خوشه یبا دقت جا جهانی ةيک نقش
و درختان کنند راج ـستخرا ا و موانع موجود در آن جاده اسکن از آمده

( 3در شکل ). دهندتشخیص  عنوان هدف راتعیین شده بهتصادفی 
ه مجهر به پويشگر شده توسط تنگ و همکاران ک خودروی ربات ساخته

 باشد نشان داده شده است.لیزری لیدار می

 
به پويشگر لیزری لیدار تنگ و  مجهزشده  خودروی ربات ساخته(: 3) شگل

 همکاران

 استفاده از در محیط شهری با هبرای وسايل نقلی  و همکاران 15چانگ     
يک الگوريتم دقیق يابی،  دوبعدی و اطالعات مسافت لیدار حسگر يک

برای تخمین  21مونت کارلو يابی طرح موقعیتدادند.  تعیین موقعیت ارائه
و اطالعات  لیدارترکیبی  های گیری موقعیت خودرو، بر اساس اندازه

                                                                                          
18. Tang 
19. Chong 
20. Monte Carlo 
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در حال حرکت  ةنقلیتواند روی يک وسیله  تشخیص مانع می سامانة
)کوادکوپتر(، موشک،  های چهار موتور همچون هواپیما، جنگنده، پرنده

نصب شود و يا در يک ايستگاه ثابت برای  زيردريايی و قايق و غیر آن،
با انجام اين  .(2114 چولکار و همکاران،)چین  اهداف نظارتی استفاده شود

 های وسايل نقلیة ی ناشی از برخوردها رود میزان آسیب طرح انتظار می
ابد، همچنین نیروی و ايمنی قايق ربات افزايش ي ،کاهش دريايی در بنادر
اپراتور به دلیل تشخیص مانع و ناوبری بدون استفاده از  انسانی و هزينة

موقع موانع و دلیل تشخیص بهمان کار پايش عمق بهو راند ،اپراتور کاهش
 يابد. کردن قايق ربات افزايش پیوسته کار

 پیشینه تحقیق -1-3
سطحی، تحقیقات بسیاری انجام  ةنقلیاتوماسیون وسايل  درخصوص

ناوبری  سامانةکه  د، از آنجاباشن نیز تحت مطالعه می و برخیاست شده 
انجام صورت دستی ه ها و پردازش، ب، اکتساب دادهها جهت نظارتکشتی

 ،)ايدگی و همکاران باشند میمعرض خطاهای انسانی  در د، همیشهشو می
 سطحی ةنقلی سیاری از منابع رايج است، وسايلدر ب که نجااز آ .(2117
، )نعیم و همکارانشود نامیده می USVصورت خودکار ه شده ب کنترل
2117).USV که وظايف متعددی را خودرانی هستند های دريايیشناور ها 

توانند در بسیاری ها میUSV کنند. میهای پیچیده دريايی اجرا در محیط
، نظارت بر محیط زيستشناسی،  اقیانوسمانند های دريايی از کاربرد

تیبانی ارتباطات برای برداری و ناوبری و همچنین پش مسّاحی، نقشه
 (.2118)مانلی،  استفاده شوندرباتیکی عمومی ها و تحقیقات دريايیزير

آمیز عملیات اجتناب از برخورد با موانع، ابتدا  ور اجرای موفقیتظمنبه
 رد.های اجتناب از مانع استفاده کمانع را تشخیص داد و سپس از روش بايد

های مانند استفاده از دوربین و حسگر های مختلفیروشتشخیص مانع به 
های لیزری لیدار صورت های مادون قرمز و پويشگرسگرآلتراسونیک و ح

گیرد که در اين پژوهش به بررسی تشخیص مانع با استفاده از پويشگر می
 خصوص هبها،  در مورد ربات لیزری لیدار پرداخته شده است. ياب فاصله
USV  در زير به که است ها و ناوبری آنها تحقیقات زيادی انجام شده

 شود:اشاره میبرخی از آنها 
 اغی که با سوختتراکتور ب يکخود،  ژوهشپ درعلیمردانی و همکاران      
 گیری ه از يک جک هیدرولیکی برای فرمانرا با استفاد کردلی کار میـفسی

 
 

. (1551 )علیمردانی و همکاران، دکردنکنترل از راه دور مجهز  سامانةبه  
موفق به طراحی و ساخت يک تراکتور الکتريکی  زاده و همکاران موسی

که های سبک کشاورزی شدند ريدی موسوم به سافت برای انجام کاهیبر
لکتريکی مستقل روی هر چرخ عقب های ادارای دو چرخ محرک با موتور

و باشد. انرژی الزم برای اين تراکتور از تعدادی پانل خورشیدی می
. (2111 زاده و همکاران، )موسی ودشمین میهمچنین شبکه برق شهری تأ

تراکتور هوشمند گرانیگاه متحرک با قابلیت کنترل  حاجی احمد و همکاران،
 گیری نیروهای وارد بر که از آن برای اندازه ساختندو از راه دور را طراحی 

) حاجی احمد و  ها استفاده نمودندلغزش چرخ بینی زاوية ها و پیشچرخ
. همچنین جعفربیگلو و همکاران نیز موفق به طراحی و (2113 ،همکاران
کنترل از راه دور تراکتور الکتريکی هیبريدی سافت شدند که  سامانةساخت 

 از کنترل دستی، کنترلحالتتواند در سه استفاده از اين سامانه، سافت می با
)جعفربیگلو و  دکنمختلف حرکت  هایخودکار در سرعت راه دور و کنترل

 .(2119همکاران، 
را برای اجتناب از برخورد تکاملی های عصبیکاربرد شبکه 11پراکزيک

سرعت  به آنهاکه سرعتنعیماپیچیده چند ناوبری در يک محیط و مشکل
يک الگوريتم و همکاران  11. لیو(2119 )پراکزيک، را ارائه دادکند  میتغییر 
راهپیمايی سريع  بر اساس روش USVيابی برای تشکیل ناوبری مسیر

(FM12 ) سريع و پیچیدگی  های سرعتکه دارای ويژگی کردندمعرفی
از درستی مسیر  کمتر محاسبات است. اين الگوريتم برای اطمینان

منوعه دو منظور عدم تجاوز به هیچ يک از مناطق مو بهشده  ريزی برنامه
 دامنة کشتی و منطقة عنوان مثال منطقهدهد، بهمنطقه را پوشش می

سه مورد و همکاران  13. زريک(2119 ،) لیو و همکاران اجتناب از برخورد
سرعت را يابی، اجتناب از موانع و تنظیم متفاوت کنترل، يعنی مسیر

کردند.  سازی شبیه (PTA14 ) اولويت نام روشعنوان يک الگوريتم به به
)زريک و بود  يابیين روش اجرای صحیح عمل مسیرهدف اصلی ا

فیلتر ، USVمنظور تخمین وضعیت بهديگر  پژوهشگری( 2119 ،همکاران
ا عنوان يک الگوريتم تخمین برخط بالمن بدون ادراک اصالح شده را بهک

. ايشان دريافتند که ندکمتر توسعه داددقت باالتر و پیچیدگی محاسباتی
برتری  (UKF15) الگوريتم پیشنهادی بر الگوريتم فیلتر کالمن معمولی

کالمن متناوب هایی و همکاران کاربرد بالقوه فیلترموتوان(. 2119 ،)ما دارد
                                                                                          
10. Praczyk 
11. Liu 
12. Fast Marching 
13. Zereik 
14. Priority Task Approach 
15. Unscented Kalman Filter 

(IKF11 )کردند. اين ها ارزيابیکشتیگیری جهت زاوية را برای محاسبه
)موتوانی و  دهدنشان میرا  IKF متعدد هایها ويژگیسازی شبیه

آلتراسونیک و رادار سگر از ترکیب ح و همکاران 17. اونونکا(2113 همکاران،
 USVکنترل  و در هدايتهای موجود عدم قطعیت کاهشمنظور به

 USVظرفیت تشخیص و اجتناب از مانع توسط  کار کردند، با ايناستفاده
 ،و همکاران اونونکا) بهبود يافت متر  خصوص در میدان ديد باالی پنجهب

2113).  
تشخیص مانع  زمین و از برداری برای نقشهرا  الگوريتمی پژوهشگران

پذير، قوی و دقیق را  مقیاس و روشی مطرحای  جاده های برون در محیط
( ربات 1) در شکل .ارائه کردند لیداری تشخیص مانع با استفاده از حسگربرا

نتايج نشان داد الگوريتم  شده توسط پونتامبکار نشان داده شده است. ساخته
و )پونتامبکار  دهد سريع تشخیص می ها، موانع را انداز در حضور دستحتی 

 .(2111 ،همکاران

 
پونتامبکار و  شده مجهز به پويشگر لیزری لیدار ربات ساخته(:1) شکل

 همکاران

 ةبندی و رديابی موانع در ناحی حلی برای دسته راه همکاران و  دومینگوز 
های  مبتنی بر ترکیبی از روشدادند که  ارائه لیدارتحت پوشش يک حسگر 

از  هاولی ةعنوان نسخبه اهداف متفاوتیهوش مصنوعی ساده است و برای 
حل پیشنهادی،  راه شود.گرفته میدر نظرتشخیص و رديابی  سامانةيک 

و ات تشخیص قطع( 2) ،بندی تقسیم( 1)مسئله را به سه مرحله متوالی 
 و ) دومینگوز کند می تقسیم رديابی( 3) و بندی بندی يا خوشه دسته

خودروی ربات مجهز به پويشگر لیزری لیدار در شکل  (. 2111 ،همکاران
 ( نشان داده شده است.2)

 

                                                                                          
16. Interval Kalman Filter 
17. Onunka 
 

 
 خودروی ربات مجهز به پويشگر لیزری لیدار دومیگوز و همکاران  (:2) شکل

و با  لیدار با استفاده از حسگر 2111در سال   و همکاران 18تنگ
نصب شده بود،  لیدار  يابی که به حسگر هدف ةاز يک وسیل گیری بهره

از  . آنهابررسی و بسط دادند يک جادهدر  برای تشخیص اهدافرا روشی 
را در  لیدار لیزری ياب فاصلهحسگر  تا نقاط کردنداستفاده  GPSهای داده

دست  بهنقطه  های ابر گذاری کرده و خوشه یبا دقت جا جهانی ةيک نقش
و درختان کنند راج ـستخرا ا و موانع موجود در آن جاده اسکن از آمده

( 3در شکل ). دهندتشخیص  عنوان هدف راتعیین شده بهتصادفی 
ه مجهر به پويشگر شده توسط تنگ و همکاران ک خودروی ربات ساخته

 باشد نشان داده شده است.لیزری لیدار می

 
به پويشگر لیزری لیدار تنگ و  مجهزشده  خودروی ربات ساخته(: 3) شگل

 همکاران

 استفاده از در محیط شهری با هبرای وسايل نقلی  و همکاران 15چانگ     
يک الگوريتم دقیق يابی،  دوبعدی و اطالعات مسافت لیدار حسگر يک

برای تخمین  21مونت کارلو يابی طرح موقعیتدادند.  تعیین موقعیت ارائه
و اطالعات  لیدارترکیبی  های گیری موقعیت خودرو، بر اساس اندازه

                                                                                          
18. Tang 
19. Chong 
20. Monte Carlo 
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دقت و قدرت الگوريتم پیشنهادی توسط و  تطبیق داده شد يابی مسافت
کیلومتری در اطراف منطقه  9/1يابی بالدرنگ در يک آزمون  انجام موقعیت

( نمايی 4. شکل )(2113 ،و همکاران)چانگ  نشان داده شد NUS21 کالج
 دهد.از اين ربات را نشان می

 
 چانگ و همکاران پويشگر لیزری لیدار مجهز به شده  ربات ساخته(: 4شکل )

 روش پژوهش -2
آزمايشی و مبتنی بر بیتحقیق تجر روش، روش اين پژوهش

های حالتدر آزمايش مورد که قايقصورتبه اين .آماری استهای تحلیل
مسیرهای منحنی شکل  در متوسط و بزرگ کوچک،مختلف موانع 

  در امیرآباد آزمون شد و دستبنچیتگر تهران و  سطح درياچه نامشخص در
 ها نتايج استحصال شد.آماری دادهواسطه تجزيه و تحلیل به آخر

 ها  تجزيه و تحلیل داده -3
 ها موا د و روش -3-1

 USV ها، که برای انجام عملیات در درياچه هايی هستندرباتها
واسطه مشخصاتی هاند که ب های آزاد طراحی شدهآبها، بنادر و حتی لکانا

اال، و قیمت پايین کوچک، قابلیت پنهان شدن خوب، تحرک ب اندازة مانند
است که برای  22شکل کاتاماران به USVمرواريد هم يک  .اند شناخته شده
هیدروگرافی بنادر طراحی و توسعه داده شده است که برای  رسم نقشة

و اصل جستجوی توپ  ،EKF23های ترل خودکار آن از ترکیب الگوريتمکن

                                                                                          
21. National University of Singapore 
22. Catamaran 
23. Extended Kalman Filter 
 
 

دلیل خطاهای انسانی  ها به USVاکثر  است.میدان پتانسیل استفاده شده
های ناوبری، ب، با الگوريتمسايل نقلیه سطح آموجود در کنترل دستی و

. نصب برخی از (2112 )مورفی، اند مجهز شده (24NGC)هدايت و کنترل 
وسیله ها بهدادههای هوشمند و ترکیب افزار ها و سختها، مبدلحسگر

نقلیه يکی  نظور ناوبری، هدايت و کنترل وسیلةميافته بههای بهبودالگوريتم
وسیلة نقلیه را برای رفتن از کنترل،   سامانةباشد. ها میUSVاز اصول کار 

صورت هوشمندانه هدايت ه مسیر، ب تا مقصد و اجتناب از موانع در آن مبدأ
واگرايی را  لة نقلیه يک زاويةشده، وسی بینی کند. بسته به مانع پیشمی
نقلیه را مديريت  کند و سرعت وسیلةمنظور اجتناب از موانع انتخاب می به
 کند.یم

ت ناوبری، بر روی هايی که برای تشخیص موانع در طی عملیاحسگر
لیزری لیدار،  ياب فاصلهرادار، پويشگر شوند عبارت از ها نصب میقايق

های مادون قرمز، ربین تک چشمی، دوربیندو چشمی، دودوربین 
ک يا ترکیبی از برخی از اين های آلتراسونیحسگر های لیزری وياب فاصله
. در اين زمینه، معموال تشخیص فاصله محدود به چند باشد می هاحسگر

 211ها زير شده توسط حسگر فاصله تشخیص داده صد متر است. بیشترين
 .باشدلیزری لیدار می ياب فاصلهيشگر پومتر خواهد بود که متعلق به 

متر  11توانند باالی های آلتراسونیک به سختی میحسگر که حالی در
های د. در برخی از تحقیقات از سامانهدرستی تشخیص دهنه را ب

استفاده  RTK-DGPS25قیمت و دقت باال همچون گرانيابی  موقعیت
يابی گران قیمت و دقت موقعیتهای ه است. با وجود استفاده از سامانشد

يافته کالمن توسعه ها حاکی از آن است که فیلترباال، برخی آزمايش
(EKF26)  و قوانین هدايت و کنترل سادهPID27  برای انجام وظايف

کنترل اساسی همچون راهبری خودکار، سرعت خودکار و تعقیب خط 
نما و قطب GPSکه فقط به ، نسبت به زمانیUSVمستقیم برای يک 

 (.2119 زاده، )موسی باشدتر میبخش و مطلوبشده است، تاثیرمجهز 
خودران هیبريدی خورشیدی است که به دو  USV يک ،مرواريد

طول، عرض و ارتفاع حدودی اين قايق به مجهز شده است. شی موتور ران
 791همچنین وزن کلی آن تقريبا برابر با  و متر 8/1، و 2، 8/3 ترتیب
تواند پايداری آن را باال می فناوری  Li-ionم است. يک پک باتری کیلوگر

شده،  ار تعريفدهد. برای انجام کدار افزايش روز ابری ادامهبرای بیش از سه 
 GPSيک  مانندهای نظارت جهانی و ادراک محلی قايق با برخی حسگر

                                                                                          
24. Navigation, Guidance and Control 
25. Real-Time Kinematic and Differential Global Positioning 
System 
26. Extended Kalman Filter 
27.  Proportional Integral Derivative 

، پويشگر قطب نما و فشار هوا(، IMU28) ساده، پک حسگر حالت
 سامانةهای آلتراسونیک، ای از حسگر مجموعهلیزری لیدار،  ياب فاصله

اکوسندر تک پرتوی مجهز شده ین و بینايی دو چشمی، و چهار عدد دورب
عنوان واحد پردازش مرکزی ضد آب نیز بر روی قايق به IPC29است. يک 

کرده ها و اطالعات را دريافت داده گیری تعبیه شده است که همة و تصمیم
ايق را به های چپ و راست قها، موتورپس از تجزيه و تحلیل داده و

کند. ارتباط بین مرواريد و دفتر مرکز کنترل مبتنی ای مناسب فعال می شیوه
 ترنت است که قادر است اطالعات را با حداکثر سرعتينبر يک شبکه ا

300Mbps 2 در فواصل حداکثر تاkm  مدل  کند.ارسالCAD بعدی  سه
( 9آن در بندر امیرآباد در شکل ) شدةشده و آزمونساخته مرواريد و نمونة

بندی تواند در چهار حالت با يک اولويتمی USVاین  است. ان دادهنش
وسیله  هکنترل دستی ب( 1)خاص، راه اندازی و کنترل شود که عبارتند از: 

کنترل  کنترل از راه دور توسط يک واحد( 2)، روی قايق 31يک دسته بازی
کامال  تعقیب مسیر (4و ) GUIکنترل از دفتر با استفاده از يک ( 3، )دستی

 . خودکار

 
 بندر امیرآباد بعدی مرواريد )ب( مرواريد در سه CAD)الف( مدل  (:5) شکل

                                                                                          
28. Iinertial Measurement Unit 
29. Inter Process Communication 
30. Joystick 
 
 

های پژوهش استفاده شد از سری پويشگر حسگری که برای اين
اشد ب می UXM-30LXH-EWAمدل  ،Hokuyoلیزری لیدار شرکت 

ر و برای مصارف مت 81متر و برد قابل اطمینان  121و دارای برد حداکثری 
( و 1های ) باشد. شکلباز میج از ساختمان و در فضای روهای خاردر محیط

ساختمان داخلی  واره استفاده و طرحترتیب پويشگر لیزری لیدار مورد( به7)
 دهد.می لیدار را نشان

 
 Hokuyoلیزری لیدار شرکت  ياب فاصلهپويشگر (: 6شکل )

 
 ياب لیزری لیدار واره پويشگر فاصله طرح (:7) شکل

صورت کلی از يک ه لیزری لیدار ب ياب فاصلهساختار داخلی پويشگر     
ای تشکیل شده  ه لیزر و يک آينه و يک موتور پلهفرستنده و يک گیرند

آينه به سمت کند، از زر از فرستنده به آينه برخورد میاست که وقتی لی
و بعد از برخورد به اولین مانع يا شیء، دوباره به  شود می بیرون منعکس
ه کند و توسط گیرندلیزری لیدار بازتاب پیدا می ياب فاصلهسمت پويشگر 

گرفته شده پردازش رود تا سیگنال تاپ میو به سمت لپشود  دريافت می
واره طرز کار لیدار را  رح( ط8شده و برای استفاده کاربر آماده شود. شکل )

 دهد.نشان می
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دقت و قدرت الگوريتم پیشنهادی توسط و  تطبیق داده شد يابی مسافت
کیلومتری در اطراف منطقه  9/1يابی بالدرنگ در يک آزمون  انجام موقعیت

( نمايی 4. شکل )(2113 ،و همکاران)چانگ  نشان داده شد NUS21 کالج
 دهد.از اين ربات را نشان می

 
 چانگ و همکاران پويشگر لیزری لیدار مجهز به شده  ربات ساخته(: 4شکل )

 روش پژوهش -2
آزمايشی و مبتنی بر بیتحقیق تجر روش، روش اين پژوهش

های حالتدر آزمايش مورد که قايقصورتبه اين .آماری استهای تحلیل
مسیرهای منحنی شکل  در متوسط و بزرگ کوچک،مختلف موانع 

  در امیرآباد آزمون شد و دستبنچیتگر تهران و  سطح درياچه نامشخص در
 ها نتايج استحصال شد.آماری دادهواسطه تجزيه و تحلیل به آخر

 ها  تجزيه و تحلیل داده -3
 ها موا د و روش -3-1

 USV ها، که برای انجام عملیات در درياچه هايی هستندرباتها
واسطه مشخصاتی هاند که ب های آزاد طراحی شدهآبها، بنادر و حتی لکانا

اال، و قیمت پايین کوچک، قابلیت پنهان شدن خوب، تحرک ب اندازة مانند
است که برای  22شکل کاتاماران به USVمرواريد هم يک  .اند شناخته شده
هیدروگرافی بنادر طراحی و توسعه داده شده است که برای  رسم نقشة

و اصل جستجوی توپ  ،EKF23های ترل خودکار آن از ترکیب الگوريتمکن

                                                                                          
21. National University of Singapore 
22. Catamaran 
23. Extended Kalman Filter 
 
 

دلیل خطاهای انسانی  ها به USVاکثر  است.میدان پتانسیل استفاده شده
های ناوبری، ب، با الگوريتمسايل نقلیه سطح آموجود در کنترل دستی و

. نصب برخی از (2112 )مورفی، اند مجهز شده (24NGC)هدايت و کنترل 
وسیله ها بهدادههای هوشمند و ترکیب افزار ها و سختها، مبدلحسگر

نقلیه يکی  نظور ناوبری، هدايت و کنترل وسیلةميافته بههای بهبودالگوريتم
وسیلة نقلیه را برای رفتن از کنترل،   سامانةباشد. ها میUSVاز اصول کار 

صورت هوشمندانه هدايت ه مسیر، ب تا مقصد و اجتناب از موانع در آن مبدأ
واگرايی را  لة نقلیه يک زاويةشده، وسی بینی کند. بسته به مانع پیشمی
نقلیه را مديريت  کند و سرعت وسیلةمنظور اجتناب از موانع انتخاب می به
 کند.یم

ت ناوبری، بر روی هايی که برای تشخیص موانع در طی عملیاحسگر
لیزری لیدار،  ياب فاصلهرادار، پويشگر شوند عبارت از ها نصب میقايق

های مادون قرمز، ربین تک چشمی، دوربیندو چشمی، دودوربین 
ک يا ترکیبی از برخی از اين های آلتراسونیحسگر های لیزری وياب فاصله
. در اين زمینه، معموال تشخیص فاصله محدود به چند باشد می هاحسگر

 211ها زير شده توسط حسگر فاصله تشخیص داده صد متر است. بیشترين
 .باشدلیزری لیدار می ياب فاصلهيشگر پومتر خواهد بود که متعلق به 

متر  11توانند باالی های آلتراسونیک به سختی میحسگر که حالی در
های د. در برخی از تحقیقات از سامانهدرستی تشخیص دهنه را ب

استفاده  RTK-DGPS25قیمت و دقت باال همچون گرانيابی  موقعیت
يابی گران قیمت و دقت موقعیتهای ه است. با وجود استفاده از سامانشد

يافته کالمن توسعه ها حاکی از آن است که فیلترباال، برخی آزمايش
(EKF26)  و قوانین هدايت و کنترل سادهPID27  برای انجام وظايف

کنترل اساسی همچون راهبری خودکار، سرعت خودکار و تعقیب خط 
نما و قطب GPSکه فقط به ، نسبت به زمانیUSVمستقیم برای يک 

 (.2119 زاده، )موسی باشدتر میبخش و مطلوبشده است، تاثیرمجهز 
خودران هیبريدی خورشیدی است که به دو  USV يک ،مرواريد

طول، عرض و ارتفاع حدودی اين قايق به مجهز شده است. شی موتور ران
 791همچنین وزن کلی آن تقريبا برابر با  و متر 8/1، و 2، 8/3 ترتیب
تواند پايداری آن را باال می فناوری  Li-ionم است. يک پک باتری کیلوگر

شده،  ار تعريفدهد. برای انجام کدار افزايش روز ابری ادامهبرای بیش از سه 
 GPSيک  مانندهای نظارت جهانی و ادراک محلی قايق با برخی حسگر

                                                                                          
24. Navigation, Guidance and Control 
25. Real-Time Kinematic and Differential Global Positioning 
System 
26. Extended Kalman Filter 
27.  Proportional Integral Derivative 

، پويشگر قطب نما و فشار هوا(، IMU28) ساده، پک حسگر حالت
 سامانةهای آلتراسونیک، ای از حسگر مجموعهلیزری لیدار،  ياب فاصله

اکوسندر تک پرتوی مجهز شده ین و بینايی دو چشمی، و چهار عدد دورب
عنوان واحد پردازش مرکزی ضد آب نیز بر روی قايق به IPC29است. يک 

کرده ها و اطالعات را دريافت داده گیری تعبیه شده است که همة و تصمیم
ايق را به های چپ و راست قها، موتورپس از تجزيه و تحلیل داده و

کند. ارتباط بین مرواريد و دفتر مرکز کنترل مبتنی ای مناسب فعال می شیوه
 ترنت است که قادر است اطالعات را با حداکثر سرعتينبر يک شبکه ا

300Mbps 2 در فواصل حداکثر تاkm  مدل  کند.ارسالCAD بعدی  سه
( 9آن در بندر امیرآباد در شکل ) شدةشده و آزمونساخته مرواريد و نمونة

بندی تواند در چهار حالت با يک اولويتمی USVاین  است. ان دادهنش
وسیله  هکنترل دستی ب( 1)خاص، راه اندازی و کنترل شود که عبارتند از: 

کنترل  کنترل از راه دور توسط يک واحد( 2)، روی قايق 31يک دسته بازی
کامال  تعقیب مسیر (4و ) GUIکنترل از دفتر با استفاده از يک ( 3، )دستی

 . خودکار

 
 بندر امیرآباد بعدی مرواريد )ب( مرواريد در سه CAD)الف( مدل  (:5) شکل

                                                                                          
28. Iinertial Measurement Unit 
29. Inter Process Communication 
30. Joystick 
 
 

های پژوهش استفاده شد از سری پويشگر حسگری که برای اين
اشد ب می UXM-30LXH-EWAمدل  ،Hokuyoلیزری لیدار شرکت 

ر و برای مصارف مت 81متر و برد قابل اطمینان  121و دارای برد حداکثری 
( و 1های ) باشد. شکلباز میج از ساختمان و در فضای روهای خاردر محیط

ساختمان داخلی  واره استفاده و طرحترتیب پويشگر لیزری لیدار مورد( به7)
 دهد.می لیدار را نشان

 
 Hokuyoلیزری لیدار شرکت  ياب فاصلهپويشگر (: 6شکل )

 
 ياب لیزری لیدار واره پويشگر فاصله طرح (:7) شکل

صورت کلی از يک ه لیزری لیدار ب ياب فاصلهساختار داخلی پويشگر     
ای تشکیل شده  ه لیزر و يک آينه و يک موتور پلهفرستنده و يک گیرند

آينه به سمت کند، از زر از فرستنده به آينه برخورد میاست که وقتی لی
و بعد از برخورد به اولین مانع يا شیء، دوباره به  شود می بیرون منعکس
ه کند و توسط گیرندلیزری لیدار بازتاب پیدا می ياب فاصلهسمت پويشگر 

گرفته شده پردازش رود تا سیگنال تاپ میو به سمت لپشود  دريافت می
واره طرز کار لیدار را  رح( ط8شده و برای استفاده کاربر آماده شود. شکل )

 دهد.نشان می
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 لیزری لیدار ياب فاصلهواره پويشگر  طرح(: 8) شکل

کاری، ابتدا فلوچارت مراحل کار ترسیم شد  در اين تحقیق قبل از شروع هر
 ( نشان داده شده است.5که در شکل )

 
 تشخیص مانع با استفاده از پويشگرفلوچارت عملیات (: 9) شکل

 لیزری لیدار ياب فاصله

نويسی سوکت کاربر از برنامهگرافیکی  نويسی رابطسپس جهت برنامه
 دهد.رتباط اولیه با لیدار را نشان می( ا11شبکه استفاده شد. شکل )

 
 لیزری لیدار ياب فاصلهفرم اولیه برای ارتباط با : )11(شکل 

 هکه ب شد برداری نوشتهارتباط با لیدار، الگوريتم داده پس از برقراری
 باشد:صورت زير می

 شروع( 1)
 کن.درست يک کالينت( 2)
ه از پروتکل صورت کد اسکی و با استفاده دستور درخواست برای دريافت داده را ب( 3)

 کن.مخصوص به حسگر ارسال
 کن و منتظر پیام پاسخ باش.گوش( 4)
 "موفقیت عدم"صورت پیام  اينو در غیر  "آمیز موفقیت"ارتباط برقرار شد، پیام  اگر (9)

 کن.را چاپ
گرنه  صورت پیوسته انجام بده وهرا ب 11تا  7ه ارتباط برقرار است، موارد کتا زمانی( 1)

 کن. را اجرا 11و دستور  لقه خارج شواز ح
 کن. هايی ذخیره، آن را رمزگشايی کرده و در بافراگر پاسخی دريافت شد( 7)
 کن.بندیرا خوشه شدهفاصله ذخیرهگام و های داده( 8)
 کن. محاسبه ها راپارامترهای مورد نیاز خوشه بندی،از خوشهپس( 5)
 کن.ارسالرا به برنامه جامع مرواريد ها پارامترهای خوشه( 11)
 پايان (11)

 برداری الگوريتم داده

ی ترتیب ها داراکه داده اند معمول برای موانعیبندی خوشه هایداده    
روی يک صفحه مختصات که دارای های موجود خاصی نیستند، مانند نقطه

لیزری لیدار  ياب فاصلههای پويشگر هیچ ترتیب خاصی نیستند، ولی داده
مه ادا 1921شروع شده و تا گام  1دارای ترتیب هستند، چرا که از گام 

کند و فردی استخراج می بهمنحصر گام نیز داده فاصلةيابند و برای هر  می
يابد ادامه می 1921 گامتا 1 گامازشود، يعنی سپس اسکن بعدی شروع می

 يابد. با در نظرتوسط کاربر متوقف نشود، ادامه میکه و اين روند تا زمانی
 لیزری لیدار از يک روش ابداعی ياب فاصلههای پويشگر گرفتن ترتیب داده

 وعشر 1ها از پرتو گرديد، چون دادهفاده ، استها مناسب برای اين نوع داده
 وانعکه به م روند. هر پرتويیپیش می 1921و به سمت پرتو  شوند می

شده و اگر اختالف پرتو از يک  قبلی مقايسه یگردد با پرتوبر و کندبرخورد 
ه را ـاست، بیشتر باشد، خوشصورت تجربی تعیین شده ه عدد خاصی که ب

اضافه ا روی خوشه مورد نظر مورد نظر ر یوـپرترنه ـد، وگـکندا میـج

بیشتر شود و خوشه را  انتظارمورد که اين اختالف از عدد کند تا زمانی می
 .دهدای کلی از اين الگوريتم را نشان میواره ( طرح11کند. شکل ) جدا

 

 
 بندی ابتکاری واره الگوريتم خوشه طرح : (11) شکل

 11و  19و همچنین پرتوهای  11و  5پرتوهای ( اختالف 11مثال در شکل )
 جديدی  بسته، و خوشة قبلی است و بنابراين خوشة بیشتر از عدد مورد نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود. بعد از تحلیل الگوريتم مورد نظر و اطمینان از اينکه روش ايجاد می
ی خوب و به اشدثر ببندی مؤ شهتواند در امر تشخیص موانع و خوابداعی می

 آغاز شد. #Cنويسی نويسی اين الگوريتم در زبان برنامهکند، برنامهعمل
صورت زير در شکل نويسی اين برنامه بهالگوريتم و فلوچارت کلی برنامه

بندی  اجرای الگوريتم، خوشه نويسی و( نشان داده شده است. پس از کد12)
ه که موانع را ب طوریه ها با موفقیت و با سرعت بااليی انجام شد، بداده

بودند، نشان  Ɵو زوايای  Rای از فواصل  هايی که مجموعهصورت خوشه
 بندی با اين برنامه و الگوريتم آوردهای از خوشه( نمونه13داد. در شکل )می

 شده است:

گرفته  عنوان مانع در نظرها بهاست که بعضی از خوشه البته قابل ذکر
 120000mmاعضای آنها  که همةموانعی اند، مثالو فیلتر شده نشده
اند.  ، يعنی با هیچ چیزی برخورد نکردهآيندکه عمال مانع به حساب نمیاست

های مختلفی پس از اينکه مانع تشخیص داده شد، بايد مشخصات و پارامتر
ربات بتواند  شده به قايق ربات مرواريد ارسال شود تا از موانع تشخیص داده

ترل و ناوبری ربات و اجتناب از موانع را انجام دهد، که عملیات هدايت، کن
 نشان داده شده است. ( 14شکل )در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
بندی ابداعتشخیص مانع همراه با الگوريتم خوشه(: فرم مربوط به13شکل )  
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 لیزری لیدار ياب فاصلهواره پويشگر  طرح(: 8) شکل

کاری، ابتدا فلوچارت مراحل کار ترسیم شد  در اين تحقیق قبل از شروع هر
 ( نشان داده شده است.5که در شکل )

 
 تشخیص مانع با استفاده از پويشگرفلوچارت عملیات (: 9) شکل

 لیزری لیدار ياب فاصله

نويسی سوکت کاربر از برنامهگرافیکی  نويسی رابطسپس جهت برنامه
 دهد.رتباط اولیه با لیدار را نشان می( ا11شبکه استفاده شد. شکل )

 
 لیزری لیدار ياب فاصلهفرم اولیه برای ارتباط با : )11(شکل 

 هکه ب شد برداری نوشتهارتباط با لیدار، الگوريتم داده پس از برقراری
 باشد:صورت زير می

 شروع( 1)
 کن.درست يک کالينت( 2)
ه از پروتکل صورت کد اسکی و با استفاده دستور درخواست برای دريافت داده را ب( 3)

 کن.مخصوص به حسگر ارسال
 کن و منتظر پیام پاسخ باش.گوش( 4)
 "موفقیت عدم"صورت پیام  اينو در غیر  "آمیز موفقیت"ارتباط برقرار شد، پیام  اگر (9)

 کن.را چاپ
گرنه  صورت پیوسته انجام بده وهرا ب 11تا  7ه ارتباط برقرار است، موارد کتا زمانی( 1)

 کن. را اجرا 11و دستور  لقه خارج شواز ح
 کن. هايی ذخیره، آن را رمزگشايی کرده و در بافراگر پاسخی دريافت شد( 7)
 کن.بندیرا خوشه شدهفاصله ذخیرهگام و های داده( 8)
 کن. محاسبه ها راپارامترهای مورد نیاز خوشه بندی،از خوشهپس( 5)
 کن.ارسالرا به برنامه جامع مرواريد ها پارامترهای خوشه( 11)
 پايان (11)

 برداری الگوريتم داده

ی ترتیب ها داراکه داده اند معمول برای موانعیبندی خوشه هایداده    
روی يک صفحه مختصات که دارای های موجود خاصی نیستند، مانند نقطه

لیزری لیدار  ياب فاصلههای پويشگر هیچ ترتیب خاصی نیستند، ولی داده
مه ادا 1921شروع شده و تا گام  1دارای ترتیب هستند، چرا که از گام 

کند و فردی استخراج می بهمنحصر گام نیز داده فاصلةيابند و برای هر  می
يابد ادامه می 1921 گامتا 1 گامازشود، يعنی سپس اسکن بعدی شروع می

 يابد. با در نظرتوسط کاربر متوقف نشود، ادامه میکه و اين روند تا زمانی
 لیزری لیدار از يک روش ابداعی ياب فاصلههای پويشگر گرفتن ترتیب داده

 وعشر 1ها از پرتو گرديد، چون دادهفاده ، استها مناسب برای اين نوع داده
 وانعکه به م روند. هر پرتويیپیش می 1921و به سمت پرتو  شوند می

شده و اگر اختالف پرتو از يک  قبلی مقايسه یگردد با پرتوبر و کندبرخورد 
ه را ـاست، بیشتر باشد، خوشصورت تجربی تعیین شده ه عدد خاصی که ب

اضافه ا روی خوشه مورد نظر مورد نظر ر یوـپرترنه ـد، وگـکندا میـج

بیشتر شود و خوشه را  انتظارمورد که اين اختالف از عدد کند تا زمانی می
 .دهدای کلی از اين الگوريتم را نشان میواره ( طرح11کند. شکل ) جدا

 

 
 بندی ابتکاری واره الگوريتم خوشه طرح : (11) شکل

 11و  19و همچنین پرتوهای  11و  5پرتوهای ( اختالف 11مثال در شکل )
 جديدی  بسته، و خوشة قبلی است و بنابراين خوشة بیشتر از عدد مورد نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود. بعد از تحلیل الگوريتم مورد نظر و اطمینان از اينکه روش ايجاد می
ی خوب و به اشدثر ببندی مؤ شهتواند در امر تشخیص موانع و خوابداعی می

 آغاز شد. #Cنويسی نويسی اين الگوريتم در زبان برنامهکند، برنامهعمل
صورت زير در شکل نويسی اين برنامه بهالگوريتم و فلوچارت کلی برنامه

بندی  اجرای الگوريتم، خوشه نويسی و( نشان داده شده است. پس از کد12)
ه که موانع را ب طوریه ها با موفقیت و با سرعت بااليی انجام شد، بداده

بودند، نشان  Ɵو زوايای  Rای از فواصل  هايی که مجموعهصورت خوشه
 بندی با اين برنامه و الگوريتم آوردهای از خوشه( نمونه13داد. در شکل )می

 شده است:

گرفته  عنوان مانع در نظرها بهاست که بعضی از خوشه البته قابل ذکر
 120000mmاعضای آنها  که همةموانعی اند، مثالو فیلتر شده نشده
اند.  ، يعنی با هیچ چیزی برخورد نکردهآيندکه عمال مانع به حساب نمیاست

های مختلفی پس از اينکه مانع تشخیص داده شد، بايد مشخصات و پارامتر
ربات بتواند  شده به قايق ربات مرواريد ارسال شود تا از موانع تشخیص داده

ترل و ناوبری ربات و اجتناب از موانع را انجام دهد، که عملیات هدايت، کن
 نشان داده شده است. ( 14شکل )در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
بندی ابداعتشخیص مانع همراه با الگوريتم خوشه(: فرم مربوط به13شکل )  
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 بندی ابداعیخوشه واره الگوريتم (: طرح12) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موانع مختلف از قايق  جهت استخراج فاصله( 14شکل )با توجه به
عنوان دو ضلع از يک مثلث نظر بهاول و آخر خوشه مورد یربات، ابتدا پرتو

شد و سپس از  وتر محاسبه سم و میانةگرفته شد. و وتر آن مثلث ر در نظر
شد که  مثلث خطی رسم زری لیدار به میانةياب لی مرکز پويشگر فاصله

باشد. البته در موانع محدب و مقعر قايق میهمان فاصله مانع از 
ترتیب شده به اين روش بهترين فاصله به مانع از فاصله محاسبه نزديک

کمتر و بیشتر خواهد شد که برای حل اين مشکل از پارامترهای ديگری 
های استفاده خواهد شد که در بخش R760و  Rmin، Rmهمچون 

، Rmin های( پرتو19در شکل ) .گیرندبعدی مورد بحث و بررسی قرار می

Rm  وR760 اند.نشان داده شده 

 
 های موانعمحاسبه پارامتر واره نحوة (: طرح14) شکل

شده از نوشتن و تکمیل برنامه، بايد کالسی برای برنامة نوشته پس
سازی کرد تا عملیات تشکیل داد و سپس آن را در برنامة جامع مرواريد پیاده

ياب لیزری لیدار روی برنامة اصلی استفاده از پويشگر فاصلهتشخیص مانع با 
 دهد.( فرم اصلی برنامة جامع مرواريد را نشان می11شکل ) انتقال يابد.

 
 

 

 

 

 

 
جامع مرواريد(: فرم اصلی برنامة 16) شکل  

 

 
 (: نمايش پرتوهای خاص15) شکل

 خودران ربات ياب لیزری لیدار روی قايقمنظور نصب پويشگر فاصلهبه
(، 17مطابق شکل ) yو  xکه در دو جهت  مرواريد، نیاز به يک پايه بود

 قابلیت دوران داشته باشد.

 
 yو  xياب لیزری لیدار حول محورهای  (: دوران پويشگر فاصله17) شکل

دهد تا بعد از نصب اين قابلیت دوران در دو جهت، اين امکان را می
 که بههايیدرستی کالیبره شود، تا دادهلیدار بهياب لیزری،  پويشگر فاصله

گیرد. پس درستی انجامشود، بهداده میکه تشخیصآيد و موانعیدست می
 ، پايةانتخابی در کارگاه ماشین ابزار های مختلف روی پايةاز انجام کار

 داده شده است.( نمايش18آمد که در شکل )نظر به شکل مناسب درمورد
عملکرد سامانه، اين سامانه در حالت کنترل از راه دور ارزيابی برای

گیرد و تجزيه ارزيابی شد تا از فواصل و زوايای مختلف در مقابل موانع قرار 
 سامانة و تحلیل درستی از تشخیص موانع انجام شود. برای ارزيابی

های منحنی شکل تشخیص مانع مرواريد در شرايط آزمايشی از مسیر
 گوناگون، موانع را تشخیص داد. ان از جهاتشد تا بتوصی استفاده مشخ نا

 

 

 

 

 
 ياب لیزری لیدارشده پويشگر فاصله پاية بهینه(: 18) شکل

( که روش 1تشخیص مانع مرواريد طبق جدول ) سامانةين منظور به ا
 ارزيابی شد.دهد، و نوع آزمون را نشان می

موانع با استفاده از پويشگر ای تشخیص  ( : آزمون مقايسه1جدول )
 ياب لیزری لیدار فاصله

 متغیرها برداری داده مکان آزمون آزمون
تشخیص موانع با 

استفاده از پويشگر  
 ياب لیزری لیدار فاصله

مسیرهای منحنی 
نامشخص داخل 

 های بندر امیرآباد آب

 افزار با استفاده از نرم
 اکسل

 اندازه مانع

 که در هر حالت با سه تکرار ارزيابی شدنوع مانع در سه حالت مختلف      
گرفت. مرحله اول در درياچه چیتگر  دو مرحله صورت آزمون شد. آزمون در

عنوان متر به 2پهنای درآنجا از يک قايق پدالی به در تهران بود که واقع
. مرحله ديدارزيابی گرو عملیات تشخیص مانع انجام شدو  ،مانع استفاده

خزر بود که برای بار اول،  های دريایآب دوم آزمون در بندر امیرآباد در
صورت ثابت و بدون حرکت و دارای پهنای ه آب بندر ب ای که در وسطبويه
عنوان مانع در نظرگرفته شد و برای بار دوم نیز کشتی متر بود، بهسانتی 24

عنوان مانع در بود، به گرفتهناجی بندر امیرآباد که در کنار آب پهلو 
بود. اين  متر 1/13دارای پهنای نظرگرفته شد که بدنه بیرون از آب کشتی 

 اند. ( نشان داده شده15موانع در شکل )

با کرد که تقريمی در هر حالت قايق ربات با يک سرعت ثابت حرکت
 متر بر ثانیه های هیدروگرافی يعنی پنجسرعت حرکت قايق در محدودة

اجرای آزمون و تعداد و اندازه موانع اشاره شده  ( به نحوة2بود. در جدول )
 است. 

 

 

 

 

  
)الف( بويه )ب( قايق پدالی )ج( کشتی ناجی (: موانع مورد ارزيابی شامل:19شکل )  
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 بندی ابداعیخوشه واره الگوريتم (: طرح12) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موانع مختلف از قايق  جهت استخراج فاصله( 14شکل )با توجه به
عنوان دو ضلع از يک مثلث نظر بهاول و آخر خوشه مورد یربات، ابتدا پرتو

شد و سپس از  وتر محاسبه سم و میانةگرفته شد. و وتر آن مثلث ر در نظر
شد که  مثلث خطی رسم زری لیدار به میانةياب لی مرکز پويشگر فاصله

باشد. البته در موانع محدب و مقعر قايق میهمان فاصله مانع از 
ترتیب شده به اين روش بهترين فاصله به مانع از فاصله محاسبه نزديک

کمتر و بیشتر خواهد شد که برای حل اين مشکل از پارامترهای ديگری 
های استفاده خواهد شد که در بخش R760و  Rmin، Rmهمچون 

، Rmin های( پرتو19در شکل ) .گیرندبعدی مورد بحث و بررسی قرار می

Rm  وR760 اند.نشان داده شده 

 
 های موانعمحاسبه پارامتر واره نحوة (: طرح14) شکل

شده از نوشتن و تکمیل برنامه، بايد کالسی برای برنامة نوشته پس
سازی کرد تا عملیات تشکیل داد و سپس آن را در برنامة جامع مرواريد پیاده

ياب لیزری لیدار روی برنامة اصلی استفاده از پويشگر فاصلهتشخیص مانع با 
 دهد.( فرم اصلی برنامة جامع مرواريد را نشان می11شکل ) انتقال يابد.

 
 

 

 

 

 

 
جامع مرواريد(: فرم اصلی برنامة 16) شکل  

 

 
 (: نمايش پرتوهای خاص15) شکل

 خودران ربات ياب لیزری لیدار روی قايقمنظور نصب پويشگر فاصلهبه
(، 17مطابق شکل ) yو  xکه در دو جهت  مرواريد، نیاز به يک پايه بود

 قابلیت دوران داشته باشد.

 
 yو  xياب لیزری لیدار حول محورهای  (: دوران پويشگر فاصله17) شکل

دهد تا بعد از نصب اين قابلیت دوران در دو جهت، اين امکان را می
 که بههايیدرستی کالیبره شود، تا دادهلیدار بهياب لیزری،  پويشگر فاصله

گیرد. پس درستی انجامشود، بهداده میکه تشخیصآيد و موانعیدست می
 ، پايةانتخابی در کارگاه ماشین ابزار های مختلف روی پايةاز انجام کار

 داده شده است.( نمايش18آمد که در شکل )نظر به شکل مناسب درمورد
عملکرد سامانه، اين سامانه در حالت کنترل از راه دور ارزيابی برای

گیرد و تجزيه ارزيابی شد تا از فواصل و زوايای مختلف در مقابل موانع قرار 
 سامانة و تحلیل درستی از تشخیص موانع انجام شود. برای ارزيابی

های منحنی شکل تشخیص مانع مرواريد در شرايط آزمايشی از مسیر
 گوناگون، موانع را تشخیص داد. ان از جهاتشد تا بتوصی استفاده مشخ نا

 

 

 

 

 
 ياب لیزری لیدارشده پويشگر فاصله پاية بهینه(: 18) شکل

( که روش 1تشخیص مانع مرواريد طبق جدول ) سامانةين منظور به ا
 ارزيابی شد.دهد، و نوع آزمون را نشان می

موانع با استفاده از پويشگر ای تشخیص  ( : آزمون مقايسه1جدول )
 ياب لیزری لیدار فاصله

 متغیرها برداری داده مکان آزمون آزمون
تشخیص موانع با 

استفاده از پويشگر  
 ياب لیزری لیدار فاصله

مسیرهای منحنی 
نامشخص داخل 

 های بندر امیرآباد آب

 افزار با استفاده از نرم
 اکسل

 اندازه مانع

 که در هر حالت با سه تکرار ارزيابی شدنوع مانع در سه حالت مختلف      
گرفت. مرحله اول در درياچه چیتگر  دو مرحله صورت آزمون شد. آزمون در

عنوان متر به 2پهنای درآنجا از يک قايق پدالی به در تهران بود که واقع
. مرحله ديدارزيابی گرو عملیات تشخیص مانع انجام شدو  ،مانع استفاده

خزر بود که برای بار اول،  های دريایآب دوم آزمون در بندر امیرآباد در
صورت ثابت و بدون حرکت و دارای پهنای ه آب بندر ب ای که در وسطبويه
عنوان مانع در نظرگرفته شد و برای بار دوم نیز کشتی متر بود، بهسانتی 24

عنوان مانع در بود، به گرفتهناجی بندر امیرآباد که در کنار آب پهلو 
بود. اين  متر 1/13دارای پهنای نظرگرفته شد که بدنه بیرون از آب کشتی 

 اند. ( نشان داده شده15موانع در شکل )

با کرد که تقريمی در هر حالت قايق ربات با يک سرعت ثابت حرکت
 متر بر ثانیه های هیدروگرافی يعنی پنجسرعت حرکت قايق در محدودة

اجرای آزمون و تعداد و اندازه موانع اشاره شده  ( به نحوة2بود. در جدول )
 است. 

 

 

 

 

  
)الف( بويه )ب( قايق پدالی )ج( کشتی ناجی (: موانع مورد ارزيابی شامل:19شکل )  
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 ها (: طراحی اجرای آزمون2جدول )
 تعداد تکرار اندازه مانع نوع مانع متغیر
 
 مانع اندازة

 تکرار 3  متر سانتی 24 بويه
 تکرار 3 متر 2 قايق پدالی
 تکرار 3 متر 1/13 کشتی ناجی

اشکال تشخیص مانع قايق ربات مرواريد در  سامانة آزمونهای  مکان
 شده است. ( نشان داده21( و )21ای )ماهواره

 
 محل آزمون: درياچه چیتگر(: 21شکل )

 

 
 محل آزمون: امیرآباد(: 21شکل )

 و بررسیبحث  -3-2
کمینه و بیشینه  خطای دهندة و بیشینة خطا که نشاننمودارهای کمینه 

 لیزری لیدار در قايق تشخیص موانع با استفاده از پويشگر سامانةدر آزمون 
های کوچک، ربات مرواريد در مسیرهای منحنی شکل و موانع با اندازه

توجه به نمودار  با شده است. ( آورده1) نمودارباشد، در متوسط و بزرگ می
کمینه و بیشینه مربوط به مانع ترين خطای توان دريافت که کوچکنیز می

 زرگ ـانع بـکمینه و بیشینه نیز مربوط به مترين خطای کوچک بويه و بزرگ

کمینه و خطای  مانع، میزان باشد. همچنین با افزايش اندازةکشتی ناجی می
 که در اين میان افزايش میزان رشد خطای يابد مینیز افزايش  بیشینه

، نسبت به شده که با رنگ آبی نشان داده( 1)بیشینه که در باالی نمودار 
، شده ای نشان داده و با رنگ قهوه( 1)ودار کمینه که در پايین نمخطای

 بیشتر است.

 
 (: خطای کمینه و بیشینه1)نمودار 

نها، از خطای جذر ارزيابی آها با يکديگر و مقايسه آزمون همچنین برای
استفاده شد. نتايج حاصل از تشخیص موانع در ربات میانگین مربعات 
های مختلف موانع و نتايج دهد ارتباط تنگاتنگی بین اندازهمرواريد نشان می

مانع برای که کمترين خطای جذر میانگین مربعات  طوری وجود دارد. به
دست آمد.  همچنین متر بهمیلی 9متر و بیشترين مقدار آن میلی 9کوچک 
متر میلی 41مانع متوسط  میزان خطای جذر میانگین مربعات برلی کمترين

اين در حالی است که  دست آمد.متر بهمیلی 44و بیشترين مقدار آن 
متر میلی 217مانع بزرگ  برایکمترين میزان خطای جذر میانگین مربعات 

حاسبه شد. با توجه به نتايج فوق چون متر ممیلی 281و بیشترين مقدار آن 
متر باالتر است و دقت  در بنادر ابعاد موانع خیلی بزرگ و اغلب از چند ده

متر است،  حرکت حداقل در حد چندتشخیص موانع و دقت مسیريابی و 
نامه طراحی و تشخیص مانع حاضر که در اين پايان سامانةتوان از پس می

باشد، برای تشخیص  میمتری دقت میلیو دارای است سازی شده پیاده
 عینی و مقايسة یشتر و مشاهدةبرای درک و تحلیل بموانع استفاده کرد. 

( 2) نمودارقالب  خطای جذر میانگین مربعات درمختلف، نمودار های  حالت
 شده است. ارائه
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 خطای کمینه خطای بیشینه

 
 مختلف خطای جذر میانگین مربعات در حاالت(: مقايسه 2) نمودار

مانع،  که با افزايش اندازة گرفت توان نتیجه( می2) نموداربا توجه به 
متناسب با و اين افزايش  يابد میجذر میانگین مربعات افزايش  خطای

 باشد. همچنین با توجه به نمودار، کمترين خطایمانع می افزايش اندازة
جذر میانگین مربعات مربوط به مانع کوچک بويه و بیشترين خطای جذر 

 نمودار باشد. درمی مربعات نیز مربوط به مانع بزرگ کشتی ناجیمیانگین 
 درمیانگین مربعات برای هر سه تکرار ( مقدار میانگین خطای جذر 2)

موانع کوچک، متوسط و بزرگ نیز محاسبه و نوشته شده است.  حاالت
 9مقدار میانگین خطای جذر میانگین مربعات برای مانع کوچک بويه 

متر و برای مانع بزرگ میلی 42مانع متوسط قايق پدالی متر و برای میلی
های همچنین با توجه به داده .متر محاسبه شدمیلی 273کشتی ناجی 

عددی  گرفتن اينکه پهنای موانع بايدها و با در نظرشده طی آزمون خیرهذ
 Rشدن به موانع يعنی با کاهش شود که با نزديکثابت باشد مشاهده می

مانع کوچک، مانع متوسط و مانع بزرگ و در هر يک  حاالتدر هر يک از 
يابد، يعنی اختالف ها، دقت تشخیص پهنا افزايش میاز سه تکرار آن حالت

کمتر شده توسط پويشگر لیزری لیدار و پهنای واقعی گیریمیان پهنای اندازه
نشان داده شده ( نیز 9( و )4(، )3) نمودارهای شود، که اين موضوع در می

توان دريافت که با کاهش راحتی می. با توجه به نمودارهای باال بهستا
شدن به آنها، خطوط پهنای  و نزديک Rفاصله از موانع يعنی 

يک از سه تکرار  در هر سه حالت و در هر Wشده موانع يعنی  گیری اندازه
شود و اين شايد به اين دلیل تر میآن سه حالت، به پهنای واقعی نزديک

های بازگشتی در فواصل نزديک با دقت و احتمال که دريافت پرتوباشد 
دست آمده از پويشگر لیزری  شود. همچنین فاصله بهبیشتری دريافت می

و در بیشتر مواقع دارای يک  است واقعی مانع نبوده ةلیدار دقیقا برابر با انداز
باال  هایهمین علت است که نمودار باشد و بهاختالف مثبت يا منفی می

تقريبا حالت سینوسی دارند که اين حالت سینوسی با نزديک شدن به موانع 
 شود.کمتر می
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 ها (: طراحی اجرای آزمون2جدول )
 تعداد تکرار اندازه مانع نوع مانع متغیر
 
 مانع اندازة

 تکرار 3  متر سانتی 24 بويه
 تکرار 3 متر 2 قايق پدالی
 تکرار 3 متر 1/13 کشتی ناجی

اشکال تشخیص مانع قايق ربات مرواريد در  سامانة آزمونهای  مکان
 شده است. ( نشان داده21( و )21ای )ماهواره

 
 محل آزمون: درياچه چیتگر(: 21شکل )

 

 
 محل آزمون: امیرآباد(: 21شکل )

 و بررسیبحث  -3-2
کمینه و بیشینه  خطای دهندة و بیشینة خطا که نشاننمودارهای کمینه 

 لیزری لیدار در قايق تشخیص موانع با استفاده از پويشگر سامانةدر آزمون 
های کوچک، ربات مرواريد در مسیرهای منحنی شکل و موانع با اندازه

توجه به نمودار  با شده است. ( آورده1) نمودارباشد، در متوسط و بزرگ می
کمینه و بیشینه مربوط به مانع ترين خطای توان دريافت که کوچکنیز می

 زرگ ـانع بـکمینه و بیشینه نیز مربوط به مترين خطای کوچک بويه و بزرگ

کمینه و خطای  مانع، میزان باشد. همچنین با افزايش اندازةکشتی ناجی می
 که در اين میان افزايش میزان رشد خطای يابد مینیز افزايش  بیشینه

، نسبت به شده که با رنگ آبی نشان داده( 1)بیشینه که در باالی نمودار 
، شده ای نشان داده و با رنگ قهوه( 1)ودار کمینه که در پايین نمخطای

 بیشتر است.

 
 (: خطای کمینه و بیشینه1)نمودار 

نها، از خطای جذر ارزيابی آها با يکديگر و مقايسه آزمون همچنین برای
استفاده شد. نتايج حاصل از تشخیص موانع در ربات میانگین مربعات 
های مختلف موانع و نتايج دهد ارتباط تنگاتنگی بین اندازهمرواريد نشان می

مانع برای که کمترين خطای جذر میانگین مربعات  طوری وجود دارد. به
دست آمد.  همچنین متر بهمیلی 9متر و بیشترين مقدار آن میلی 9کوچک 
متر میلی 41مانع متوسط  میزان خطای جذر میانگین مربعات برلی کمترين

اين در حالی است که  دست آمد.متر بهمیلی 44و بیشترين مقدار آن 
متر میلی 217مانع بزرگ  برایکمترين میزان خطای جذر میانگین مربعات 

حاسبه شد. با توجه به نتايج فوق چون متر ممیلی 281و بیشترين مقدار آن 
متر باالتر است و دقت  در بنادر ابعاد موانع خیلی بزرگ و اغلب از چند ده

متر است،  حرکت حداقل در حد چندتشخیص موانع و دقت مسیريابی و 
نامه طراحی و تشخیص مانع حاضر که در اين پايان سامانةتوان از پس می

باشد، برای تشخیص  میمتری دقت میلیو دارای است سازی شده پیاده
 عینی و مقايسة یشتر و مشاهدةبرای درک و تحلیل بموانع استفاده کرد. 

( 2) نمودارقالب  خطای جذر میانگین مربعات درمختلف، نمودار های  حالت
 شده است. ارائه
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 خطای کمینه خطای بیشینه

 
 مختلف خطای جذر میانگین مربعات در حاالت(: مقايسه 2) نمودار

مانع،  که با افزايش اندازة گرفت توان نتیجه( می2) نموداربا توجه به 
متناسب با و اين افزايش  يابد میجذر میانگین مربعات افزايش  خطای

 باشد. همچنین با توجه به نمودار، کمترين خطایمانع می افزايش اندازة
جذر میانگین مربعات مربوط به مانع کوچک بويه و بیشترين خطای جذر 

 نمودار باشد. درمی مربعات نیز مربوط به مانع بزرگ کشتی ناجیمیانگین 
 درمیانگین مربعات برای هر سه تکرار ( مقدار میانگین خطای جذر 2)

موانع کوچک، متوسط و بزرگ نیز محاسبه و نوشته شده است.  حاالت
 9مقدار میانگین خطای جذر میانگین مربعات برای مانع کوچک بويه 

متر و برای مانع بزرگ میلی 42مانع متوسط قايق پدالی متر و برای میلی
های همچنین با توجه به داده .متر محاسبه شدمیلی 273کشتی ناجی 

عددی  گرفتن اينکه پهنای موانع بايدها و با در نظرشده طی آزمون خیرهذ
 Rشدن به موانع يعنی با کاهش شود که با نزديکثابت باشد مشاهده می

مانع کوچک، مانع متوسط و مانع بزرگ و در هر يک  حاالتدر هر يک از 
يابد، يعنی اختالف ها، دقت تشخیص پهنا افزايش میاز سه تکرار آن حالت

کمتر شده توسط پويشگر لیزری لیدار و پهنای واقعی گیریمیان پهنای اندازه
نشان داده شده ( نیز 9( و )4(، )3) نمودارهای شود، که اين موضوع در می

توان دريافت که با کاهش راحتی می. با توجه به نمودارهای باال بهستا
شدن به آنها، خطوط پهنای  و نزديک Rفاصله از موانع يعنی 

يک از سه تکرار  در هر سه حالت و در هر Wشده موانع يعنی  گیری اندازه
شود و اين شايد به اين دلیل تر میآن سه حالت، به پهنای واقعی نزديک

های بازگشتی در فواصل نزديک با دقت و احتمال که دريافت پرتوباشد 
دست آمده از پويشگر لیزری  شود. همچنین فاصله بهبیشتری دريافت می

و در بیشتر مواقع دارای يک  است واقعی مانع نبوده ةلیدار دقیقا برابر با انداز
باال  هایهمین علت است که نمودار باشد و بهاختالف مثبت يا منفی می

تقريبا حالت سینوسی دارند که اين حالت سینوسی با نزديک شدن به موانع 
 شود.کمتر می

 
 (: پهنا بر حسب فاصله مانع کوچک3) نمودار

 

 
 (:  پهنا بر حسب فاصله مانع متوسط4)نمودار 
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های مختلف موانع با استفاده از اصول آزمون حالت مقايسة و ارزيابی
. هدف از اين کار، بررسی اثر سه مانع با انجام شدتجزيه واريانس نیز 

های کوچک، متوسط و بزرگ روی درصد ماکزيمم خطای نسبی اندازه
پويشگر لیزری لیدار در عملیات تشخیص عرض مانع در سه تکرار بود که 

 شده است. ه( آورد3بندی نتايج آنها در جدول )جمع
 ها معناداری در مقايسه دو به دوی بین گروه (: نتايج معناداری و عدم3جدول )

مقايسه دو به دوی 
 تیمارها

بررسی در سطح 
 % )*(5احتمال 

بررسی در سطح 
 )**( % 1احتمال 

 ** ns مانع کوچک و متوسط
 ** ns مانع کوچک و بزرگ
 ** * مانع متوسط و بزرگ

 گیری  نتیجه -4

خودران با مکانیزه و خودکار کردن عملیات دريايی،   های رباتقايق
وری عملیات، حفظ نیروی انسانی از شرايط خطرناک، باعث افزايش بهره

جويی در وقت و حفظ محیط زيست با کاهش نیروی کار موردنیاز، صرفه
 شوند.کن سطح آب، میهايی مانند تصفیه آب و زباله جمعاستفاده از سامانه

خودران مرواريد، پارامترهای فاصله، زاويه و پهنای موانع را  قايق ربات 
کند تا دهد و به مرکز پردازش اطالعات مرواريد ارسال می تشخیص می

عملیات اجتناب از مانع،  انجام شود. اين سامانه با متغیر اندازه مانع و با 
ا آرام آب و استفاده از سه مانع کوچک، متوسط و بزرگ و در شرايط نسبت

هوايی، بر روی مسیرهای نامشخصی روی سطح آب آزمون و ارزيابی شد 
کمینه و بیشینه نسبی، با  درصد خطای( 1که اين نتايج به دست آمد: )

، % متغیر است4/22% تا 3/79 ةثابت و در محدودا مانع، تقريب ةافزايش انداز
مانع، تقريبا  ةاندازدرصد خطای جذر میانگین مربعات نسبی، با افزايش ( 2)

، يعنی Rبا کاهش فاصله ( 3، )% است2/2% تا 1/51 ةثابت و در محدود
با انجام ( 4و ) يابدشدن به موانع، دقت تشخیص پهنا افزايش مینزديک

، تفاوت %1شد که در سطح احتمال  ها، مشخصواريانس بین گروه ةتجزي
همچنین در  نیست.دار ابین میانگین خطاهای نسبی، از نظر آماری معن

نیز، مشخص شد که تفاوت بین میانگین خطای نسبی،  %9سطح احتمال 
ولی بین موانع کوچک و  باشد می دارابین دو مانع متوسط و بزرگ معن

 دار نیست.امتوسط و همچنین کوچک و بزرگ، معن
برخی پیشنهادها به منظور تکمیل اين پروژه در آينده به اين شرح ارائه 

تبع آن به وجود آمدن منظور از بین بردن اثر تالطم آب و به به (1شود: ) می
توان از يک پاية متحرک هوشمند در پويشگر لیزری لیدار، می Pitchزاوية 

( 2کرد، )استفاده IMUمجهز به موتور الکتريکی و حسگر تشخیص زوايای 
آب و تغییر  شود همین طرح با تغییر ارتفاع پويشگر از سطحتوصیه می

با توجه به اينکه سرعت شناورها ( 3)و بررسی شود،  اسنجی پويشگر انجامو
صورت هموانع متحرک نیز در هر لحظه ب ، در نتیجهکم بوددر بندر خیلی

ين سبب آزمون بر تشخیص موانع ه اگرفته شدند و ب مانع استاتیک در نظر
 ةدقت تشخیص سامان های باالدرثیر سرعتأت نشد. ولی متحرک انجام

در  مذکور سامانة شودلذا توصیه می باشد،قابل توجه  تواندمی نظر مورد
( پیشنهاد 4)و  تشخیص موانع متحرک نیز آزمون و ازريابی شود مورد
ياب لیزری لیدار بر يک موتور عمودی پويشگر فاصله شود که با نصب می

و  کردهصورت سه بعدی اسکنسازی آنها، محیط را بهالکتريکی و همگام
 شود. يک تشخیص مانع سه بعدی بررسی
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های مختلف موانع با استفاده از اصول آزمون حالت مقايسة و ارزيابی
. هدف از اين کار، بررسی اثر سه مانع با انجام شدتجزيه واريانس نیز 

های کوچک، متوسط و بزرگ روی درصد ماکزيمم خطای نسبی اندازه
پويشگر لیزری لیدار در عملیات تشخیص عرض مانع در سه تکرار بود که 

 شده است. ه( آورد3بندی نتايج آنها در جدول )جمع
 ها معناداری در مقايسه دو به دوی بین گروه (: نتايج معناداری و عدم3جدول )

مقايسه دو به دوی 
 تیمارها

بررسی در سطح 
 % )*(5احتمال 

بررسی در سطح 
 )**( % 1احتمال 

 ** ns مانع کوچک و متوسط
 ** ns مانع کوچک و بزرگ
 ** * مانع متوسط و بزرگ

 گیری  نتیجه -4

خودران با مکانیزه و خودکار کردن عملیات دريايی،   های رباتقايق
وری عملیات، حفظ نیروی انسانی از شرايط خطرناک، باعث افزايش بهره

جويی در وقت و حفظ محیط زيست با کاهش نیروی کار موردنیاز، صرفه
 شوند.کن سطح آب، میهايی مانند تصفیه آب و زباله جمعاستفاده از سامانه

خودران مرواريد، پارامترهای فاصله، زاويه و پهنای موانع را  قايق ربات 
کند تا دهد و به مرکز پردازش اطالعات مرواريد ارسال می تشخیص می

عملیات اجتناب از مانع،  انجام شود. اين سامانه با متغیر اندازه مانع و با 
ا آرام آب و استفاده از سه مانع کوچک، متوسط و بزرگ و در شرايط نسبت

هوايی، بر روی مسیرهای نامشخصی روی سطح آب آزمون و ارزيابی شد 
کمینه و بیشینه نسبی، با  درصد خطای( 1که اين نتايج به دست آمد: )

، % متغیر است4/22% تا 3/79 ةثابت و در محدودا مانع، تقريب ةافزايش انداز
مانع، تقريبا  ةاندازدرصد خطای جذر میانگین مربعات نسبی، با افزايش ( 2)

، يعنی Rبا کاهش فاصله ( 3، )% است2/2% تا 1/51 ةثابت و در محدود
با انجام ( 4و ) يابدشدن به موانع، دقت تشخیص پهنا افزايش مینزديک

، تفاوت %1شد که در سطح احتمال  ها، مشخصواريانس بین گروه ةتجزي
همچنین در  نیست.دار ابین میانگین خطاهای نسبی، از نظر آماری معن

نیز، مشخص شد که تفاوت بین میانگین خطای نسبی،  %9سطح احتمال 
ولی بین موانع کوچک و  باشد می دارابین دو مانع متوسط و بزرگ معن

 دار نیست.امتوسط و همچنین کوچک و بزرگ، معن
برخی پیشنهادها به منظور تکمیل اين پروژه در آينده به اين شرح ارائه 

تبع آن به وجود آمدن منظور از بین بردن اثر تالطم آب و به به (1شود: ) می
توان از يک پاية متحرک هوشمند در پويشگر لیزری لیدار، می Pitchزاوية 

( 2کرد، )استفاده IMUمجهز به موتور الکتريکی و حسگر تشخیص زوايای 
آب و تغییر  شود همین طرح با تغییر ارتفاع پويشگر از سطحتوصیه می

با توجه به اينکه سرعت شناورها ( 3)و بررسی شود،  اسنجی پويشگر انجامو
صورت هموانع متحرک نیز در هر لحظه ب ، در نتیجهکم بوددر بندر خیلی

ين سبب آزمون بر تشخیص موانع ه اگرفته شدند و ب مانع استاتیک در نظر
 ةدقت تشخیص سامان های باالدرثیر سرعتأت نشد. ولی متحرک انجام

در  مذکور سامانة شودلذا توصیه می باشد،قابل توجه  تواندمی نظر مورد
( پیشنهاد 4)و  تشخیص موانع متحرک نیز آزمون و ازريابی شود مورد
ياب لیزری لیدار بر يک موتور عمودی پويشگر فاصله شود که با نصب می

و  کردهصورت سه بعدی اسکنسازی آنها، محیط را بهالکتريکی و همگام
 شود. يک تشخیص مانع سه بعدی بررسی
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Abstract 

ith scientific and technological progress, the need for progress in the fields of robotics and mechatronics as well 
as to improve efficiency strongly was felt. We have made great progress in the field of robots, especially in the 

field of marine robots have taken to cause reducing the use of labors, Avoiding difficult and dangerous conditions of 
labor in water, Increased accuracy in various stages of naval operations, As well as the optimization of naval operations 
including hydrographic. In this study, in order to achieve a fully automated robotic boat which can carry out 
hydrographic operations at the port of Amirabad in Northern Iran, an obstacle detection system using scanning range 
finder was designed and built. This system has been installed on the Morvarid autonomous robot boat. By installing this 
system, Morvarid can detect small obstacles as much as 25 cm to close to 10 meters in order to avoid collisions with an 
obstacle and help the Morvarid in decision-making. In order to evaluat Morvarid, In the case of small, medium and 
large obstacles, the robot was tested in curved unknown paths on the water of  Cheetgar lake and port of Amirabad as 
test sites. Statistical analysis shows that this obstacle detection system using scanning range finder, is a system with 
very high accuracy in the unit of mm and its RMSE error rate is approximately 2 to 3.6% of the real width of the 
obstacle. And also calculated RMSE errors are almost negligible against the width of obstacles and barriers as well as 
the size of very large obstacles and the existing exact obstacle detection system . 

Keywords: Boat, LIDAR, Robot, Scanning Laser Range Finder, Autonomous Robot, Marine Robot, Obstacle 

Detection. 
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