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چکیده
، کنترل نيروهای مجری نهایی یك بازوی رباتيك با استفاده از سامانه فرماندهی که بهصوور مللووش شور درجوه یزادی دارد،در این مقاله
 در ایون مقالوه. اسوتفاده کنود، سامانه فرماندهی میتواند از یك جویاستيك که بر روی یك سازوکار موازی پياده شده است.انجام شده است
. رباتی است که مجری نهایی ین به کمك سامانه فرماندهی کنترل شده و قادر است مسير مرجع را با نيروی مشخص شده طی کند،ربا پيرو
 مسوير طرا وی،بدین منظور چندین مسير مختلف و بر روی سلوح متفاو در نظر گرفته شده است و مجری نهایی ربا در هریك از مووارد
 سوامانه کنترلوی. همچنين امكان شناسایی و عبور از موانع در این سامانه لحاظ شده است.شده را با وارد ساختن نيروی ثابتی طی کرده است
 از این رو ربا بوا کوارایی بهتوری مویتوانود. با ین برخورد نمیکند،بهگونه ای طرا ی شده که مجری نهایی ربا ضمن نزدیك شدن به مانع
 مویتوانود بوازخورد،  ربا مل مواد ساس و یا در کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار گيرد و پس از برخورد بوا سول،بهعنوان ربا جراح
.نيرویی متناسب با نيروی برخورد را ایجاد و به دست اپراتور منتقل کند
 جویاستيك، مجری نهایی، کنترل نيرو:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this article, controlling the end-effector forces is accomplished using a command system with six degrees of
freedom. The command system can use a joystick implemented on a parallel mechanism. The follower robot’s endeffector is controlled by the command system and is capable of traversing the reference path with the specified
force. To demonstrate this, several paths on different planes are considered and the robot’s end-effector is seen to
traverse each assigned path by applying a constant force. It is also possible to identify obstacles and avoid them
with this system. The control system is designed so that while approaching an obstacle, the robot’s end-effector
does not collide with it. Hence, a general-purpose robot can be navigated with better performance and it can be used
as a surgical robot, a robot for carrying sensitive materials or other applications. In such operations, to adjust the
contact forces after a collision of the end-effector with the surface, this control system produces the appropriate
control feedback. This feedback gives the operator a sense of the forces at the end-effector position and increases
the operator manipulation and maneuvering skill.
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 -1مقدمه

بسته میشود .شمای کلی ربا در شكل  1نمایر داده شده

بهرهگيری از کنترل سی 6در هر شرایلی ارتباط اپراتور بوا
محيط بيرون را سادهتر میکند .مهندس کنترلوی را در نظور
بگيرید که ين کوار بایود وواس مختلوف خوود ،از جملوه
بينایی و المسه اش را بهکار گيرد .چنانچه در شرایلی باشد
که ميدان دید مناسبی نداشته باشد ،استفاده از س المسه
ضروریتر مینماید؛ لذا باید به دنبال روشی برای بهرهگيوری
از س المسه باشد .کنترل هپتيك این نقر را ایفا میکند
و ارتباط مناسبی بين اپراتور و محيط برقرار میسازد .واسوط
هپتيكی وسيله ای الكترومكوانيكی [ ]6اسوت کوه مویتوانود
نيروهای ناشی از برخوردها و هرگونوه کونرهوای دیگور در
محيط مجازی را بهعنوان پاسخ ،از محيط مجازی بوه انسوان
برگرداند [ .]1سامانههای کنترل سی کاربردهوای بسوياری
دارند که از جمله ینها می توان کاربردهای نظوامی ،پزشوكی،
تلربوواتيكی و بووازیهووای رایانووهای را نووام بوورد [ .]3توواکنون
واسطهای کاربری گونواگونی در دنيوا سواخته شودهانود کوه
هریك دارای کاربرد خاصی میباشند [.]4-7

است.

جویاستيك مورد نظر در مقاله اضر ،از قوانين کنتورل
هپتيك بهره میگيرد و بر سازوکار موازی استورا  ،ارائهشده
در مرجع [ ،]8سوار شده است .با توجه به در اختيار نداشتن
جویاستيك ،ورودیها بهصور دستی وارد شدهانود اموا در
صور وجود جویاستيك ،بازخورد نيرویی در اثر برخورد بوا
سلوح کاری به دست اپراتور بازمیگوردد و دقوت و سورعت
کووار را بوواال بوورده و ا تمووال خلووا را کوواهر موویدهوود .بووا
پيادهسازی این سوامانه کنترلوی ،از ایون ربوا مویتووان در
مصارف مختلفی نظير جرا ی از ین استفاده کرد .استفاده از
ربا در جرا ی مزایای فراوانی دارد که از ینجمله میتووان
به مواردی همچون دقت باال و سرعت زیاد کوه در نتيجوهی
ین ،بيمار درد کمتری تحمل میکند ،اشاره کرد .یكی دیگور
از کاربردهای ربا ها ،جرا وی رباتيوك از راه دور اسوت کوه
اولين بار توسط سازمانهای فضایی و به منظور امدادرسوانی
فوری به فضانوردان ،مورد استفاده قرار گرفت.
 -2معرفی ربات طراحی شده

شکل( :)1شمای کلی ربا  1درجه یزادی طرا یشده
 -9سینماتیک مستقیم
اولووين گووام در بووهدسووت یوردن معووادال ربووا  ،اسووتخرا
پارامترهوووای دناویوووت -هوووارتنبر اسوووت .پارامترهوووای
دناویت -هارتنبر

جدول ( :)1پارامترهای رابط ربا طرا ی شده
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رباتی بهکار رفته در این تحقيق شر درجوه یزادی دارد و از
هفت عضو تشكيل شده است .البته در قسمت مجری نهوایی
ین ،بسته به کاری که قرار است انجام دهد ابوزار موورد نيواز
Haptic

1

این ربا در جدول  1ارائه شده است:
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اکنون از ضرش ماتریسهای تبدیل رابطها در یكدیگر،
ماتریس کلی منفردی که چهارچوش شر را به چهارچوش

به منظور کنترل ربا  ،ابتدا مویبایسوت دیناميوك ربوا را
شبيهسازی شود .شوبيهسوازی دیناميوك ،بوا نورمافزارهوای
مختلفووی قابوول انجووام اسووت .در اینجووا از جعبووهابووزار
سيممكانيك 1نورمافوزار متلوب اسوتفاده شوده اسوت .بورای
3

نوورمافووزار سوواليدورک افزونووهای تحووت عنوووان متوورجم
4

سيممكانيك جهت ارتباط با نرمافزار متلوب طرا وی شوده

صفر مربوط میسازد ،بهدست مییوریم:
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است که با نصب ایون افزونوه مویتووان فایول ربواتی کوه در
نرمافزار ساليدورک طرا ی شده اسوت را بوهصوورتی کوه در
نرمافزار متلب قابل ترجمه باشد ،تبدیل کورد .بوا اسوتفاده از
این ابزار ،اجزای ربا با فرمت فایل ایكسامال 5مدل سوازی
شده است و از این طریق شمای کلی ربا طرا ی شوده در

 -4دینامیک ربات پیرو

محيط مجازی متلب پيادهسازی شوده اسوت (شوكل  .)9راه

برای بوه دسوت یوردن معوادال دینواميكی ربوا پيورو  ،از

دیگر برای پيادهسازی ساختار یوك ربوا در سويممكانيوك،

الگوریتم ارائه شده در مرجع [ ]9استفاده شده است .راه ل

انجام این کار بهصور دستی با استفاده از بلوکهای موجود

دیگر ،استفاده از جعبه ابزار رباتيك نرمافزار متلب 6است .بوا

است .در مقالهی اضر ربا طرا ی شده یكبار بوهصوور

تعریف این ربا در قالب استاندارد جعبه ابزار سيم مكانيك،

دستی و بار دیگر بهصور اتوماتيك وارد محيط نورمافوزاری

کتابخانهای مختص ربا بهکار رفته در ایون تحقيوق ایجواد

مجووازی 1متلووب شووده اسووت .در تعریووف دسووتی ،تمووامی

شده است .این کتابخانوه قریوب بوه  10مواوول دارد کوه در

مشخصا رابطهوا مثول هندسوه ،اینرسوی و گرافيوك بایود

شكل  2چند نمونه از این بلوکها بهصور مواوول مسوتقل

توسط اپراتور وارد شوند.

ورودی خروجوی نموایر داده شودهانوود .بوا اسوتفاده از ایوون
بلوکها ،نرمافزار قادر است محاسبا سينماتيك ،دیناميوك
و واکوبی ربا در شبيهسازی را با دقتهوای مناسوب انجوام
دهد .و در ادامه ،در روند کنترل ربوا از نتوایآ ین اسوتفاده
کنيم.
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شکل ( :)9دیاگرام مجازی سامانه دیناميك ربا .
بعد از شبيهسازی دیناميوك ،کنتورل ربوا بایود انجوام
گيرد .مسئله به این صور اسوت کوه مكوان مجوری نهوایی
ربا با استفاده از جویاستيك کنترل میشود .در واقع اگور

𝜏

Transformation

شكل ( :)1کتابخانه ایجاد شده برای ربا طرا ی شده با
2

استفاده از جعبه ابزار رباتيك متلب.

MATLAB
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جویاستيكی در اختيار داشته باشيم ،بهوسيله ین باید مكان
مجری نهایی در هر لحظه تعيين شود و بازخورد مناسوب را
برگرداند .در صورتیکه مانعی در مسير رکت مجری نهایی
وجود داشته باشد باید بازخورد نيرویی مناسوب را برگردانود
تا نيروی برخوورد قابول کنتورل باشود .بوه دليول در اختيوار
نداشتن جویاستيك بهصور فيزیكی ،ورودیها بوهصوور
دستی وارد شدهانود .مسويری بورای رکوت مجوری نهوایی
طرحریزی شده و نيروهای برخورد بوا سول  ،بوا اسوتفاده از
واکوبی کنترل شدهاند .برای شبيهسازی بهتر برخورد ،ابزاری
نوکتيز به مجری نهایی ربا بسته شده تا س دقيقتوری
را در برخورد با سل منتقل کند .اتصال هریك از رابطها با
یكدیگر از طریق یك مفصل لووالیی بوه کموك جعبوه ابوزار
سيماسكيپ 6صور گرفته است .به هور کودام از مفصولهوا
یك ورودی از جنس گشتاور وارد شده و مكان و سورعت ین
بهعنوان خروجی گزارش میشود (شكل .)4

کووه در ین  ،بووردار گشووتاورهای مفصوولی J ،واکوووبی
موقعيتهای مفصلی (  ) qو  Fبوردار نيروهوا و گشوتاورهای
وارد بووه مجوووری نهووایی ربوووا اسوووت کووه بوووهصوووور
 F= Fx ,Fy ,Fz ,n x ,n y ,n z نمایر داده میشوود .طبوق
رابله ( )3ورودی تابع واکووبی نوشوته شوده ،موقعيوتهوای
مفصلی است که از هریك از مفصلهوای لووالیی بوهصوور
خروجی گرفته شوده اسوت .همچنوين بوردار  Fمتشوكل از
نيروها و گشتاورهای وارد بوه مجوری نهوایی محاسوبه شوده
است .از ضرش ترانهادهی ماتریس واکوبی در ماتریس نيروهوا
و گشتاورها ،گشتاورهای مفصلی بهدست میییند و بهعنووان
بازخورد به لقه کنترلی ارسال میگردند .با پياده کردن این
سيسووتم کنترلووی بوور روی ربووا ارک و ربووا هووای مشووابه،
میتوان از این ربا در مصارف گوناگونی نظيور جوشوكاری،
مل مواد سواس ،خنثوی کوردن موين ،پرداخوت سول ،
تميزکاری سلوح و بسياری کاربردهای دیگر اسوتفاده کورد.
همچنين از این ربا میتوان بهعنوان ربا جوراح اسوتفاده
کرد .برای اینکه ربا ارک بتواند روی سول موورد نظور را
جوشكاری کند باید از ابتدا تا انتهای مسير را با نيروی ثابتی
بپيماید .پاسخ سامانه کنترل ربا در قالب مؤلفههای نيروی
مجری نهوایی ربوا در شوكل  5نموایر داده شوده اسوت.

شکل( :)4ورودی و خروجی هر یك از مفصلها
برنامهریزی مسيری که مجری نهایی ربا باید طی کند
با اسوتفاده از توابع اسوپي ین 1صوور گرفتوه اسوت .نحووه
طرحریزی مسير بدین صوور اسوت کوه بایود ماتریسوی از
مختصا نقاطی که مسوير را تشوكيل مویدهنود بوهعنووان
ورودی بلوک اسوپي ین انتخواش شوود .راه دوم اینسوت کوه
تابعی که توليد مسوير مویکنود را بوهعنووان ورودی بلووک
اسپي ین در نظر بگيریم .مسير طرحریزی شده بر روی یوك
دیواره است .مجری نهایی باید مسير را روی دیواره با نيروی
کنترل شده دنبال کند.
یكی از کاربردهوای واکووبی ،اسوتفاده از ین در محاسوبه

چنانچه م ظه میشود مجری نهایی ربا  ،مسير مسوتقيم
طرا ی شده بر روی سل دیواره را با اعمال نيرویوی ثابوت
در یك راستا طی کرده است.

گشتاورهای مفصلی است .برای این منظور از ترانهاده واکوبی
استفاده میکنيم:
()3

  J T ( q) F
شکل ( :)5نمودار نيروهای کنترلشده وارد بر سل در
Simscape Multibody
Spline

1
2

مسير مستقيم.
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ثابتی این مسير را طی کند .شكل  7نيروهای وارد از مجری
نهایی به سل استوانهای شكل را در رکوت موذکور نشوان
میدهد .همانطور که م ظه مویشوود مجوری نهوایی در
راستای  Zنيروی ثوابتی وارد کورده اسوت .شوكل  1شومای
شبيهسازی شدهی ربا ارک را از چهوار نموای مختلوف در
ال طی مسير تعيين شده نمایر میدهد.

شکل( :)0نمودار نيروهای کنترلشده وارد بر سل در
مسير منحنی.
در یزمونی دیگر ،مسيری منحنی شوكل بور روی سول
دیواره در نظر گرفته شوده اسوت .شوكل  0نيروهوای وارد از
مجری نهوایی ربوا بوه سول را در مسوير منحنوی شوكل

شکل ( :)1شمای شبيهسازی شدهی ربا ارک در نرمفزار
سيممكانيك در ال طی مسير تعيين شده.

نمایر میدهد .الزم به ذکر است که بهرههای کنترلی طوی

بار دیگر ،مانعی را در فضای کاری ربا قرار داده شده است.

این پرووه بهينهسازی شدهاند.

ربا باید بتواند ضمن اینكه به سمت مانع رکت میکند از
برخورد با ین اجتناش کند .بدین منظور از مفهووم پتانسويل
مصنوعی مبتنی بر قانون گرانر نيوتن استفاده شوده اسوت.
بنابراین قانون ،نيروی گرانشی ميان دو ذره با اصولضورش
جوورم دو ذره نسووبت مسووتقيم و بووا مجووذور فاصووله ینهووا از
یكدیگر نسبت وارون دارد .اگر جرم دو ذره  Mو  mو فاصله
ميان ینها برابر  rباشد ،اندازه نيروی گرانشی ميوان دو ذره از
رابله زیر بهدست مییید:
Mm
()4
2
RBF
که در ین ،مقدار  - Gثابت گرانر عمومی -برابر با
Fg  G

 6.67 1011 N.m2 kg 2است.
شکل ( :)7نمودار نيروهای کنترلشده وارد بر سل
استوانهای.
بار دیگر ،پيمودن کموانی از دایوره ،وول یوك دیسوك
درنظر گرفته است که مجری نهایی ربا میبایست با نيروی

در شكلهای  0و  19دو الت از رکوت ربوا در یوك
زمان مقایسه شدهاند .در الوت اول (شوكل  ،)0از پتانسويل
مصنوعی استفاده نشده و مانع بر سر راه ربوا قورار گرفتوه
است و م

ظه میشود که ابزار متصل به مجری نهوایی بوه

درون مانع نفوذ میکند؛ یعنی برخورد صور گرفتوه اسوت.
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در الت دوم (شكل  ،)19بوا پيوادهسوازی مفهووم پتانسويل

نهایی ربا طرحریزی شده که مجری نهایی این مسير را به
درستی پيموده و بوازخورد نيرویوی الزم در اثور برخوورد بوا
دیواره را ایجاد میکند .در الت بعدی با استفاده از ميودان
پتانسيل مصنوعی ،شناسایی موانع توسط ربا مورد بررسوی
قرار گرفته است .رکت ربا به سمت مانع تعبيوه شوده در
فضووای کوواری در دو الووت وجووود و عوودم وجووود پتانسوويل
مصوونوعی مقایسووه شووده اسووت .در الووت وجووود پتانسوويل
مصنوعی ،مجری نهایی بدون برخود با موانع ،رکوت موورد
نظور را انجووام موویدهوود .بووا توجووه بووه موفووق بووودن نتيجووه
سامانهکنترلی پياده شده ،از این سامانه میتووان در مصوارف
صنعتی و پزشكی و نيز در مصارف دیگر ،بهره برد .پيشونهاد
میشود در تحقيقا بعدی روشهای کواهر شود ضوربه
اوليه مجری نهایی به سل برخورد ،مورد بررسی قرار گيرد.

شکل ( :)0برخورد ربا ارک با مانع در الیکه از پتانسيل
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مصنوعی در فضای شبيهساز ،رکت بازوهوای ربوا ارک را
بهگونهای کنترل شده است که ضمن نزدیك شدن به موانع،
با ین برخورد نكرده و از کنار ین عبور میکند.

مصنوعی استفاده نشده است.

شکل ( :)19عبور ربا ارک از کنار مانع در الیکه از
پتانسيل مصنوعی استفاده شده است.
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