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چكيده
هاي خاص نسبت به رباتهاي رباتهاي موازي به دليل دارا بودن برتري

سري در سالهاي اخير مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار 
ن ي كنترل اي موازيها رباتيخطريبه علت ساختار غ. اندگرفته
 كنترل يها بران روشي از بهتريكي. ده استيچيار پي بسيها كارربات
ديناميكازكهاست1شدهمحاسبهگشتاورها  استفاده از روش ربات

رباتهايبرايروشاينا ام.ميكنداستفادهرباتكنترلبرايمعكوس
استفادهبهنيازودنبوبرزماننظيرمشكالتيوجودعلتبهموازي

قابلعملدرندارد،دقيقحلخودكهمستقيمسينماتيكاز
محاسبهگشتاورروشبهكنترلريكمقالهايندرنيستپيادهسازي

يكازآندركهاستشدهارائهموازيرباتكنترلبرايشده
.استشدهاستفادهمعكوسديناميكمحاسبهبرايفازيسيستم
رباتمعكوسديناميكمحاسبهبرايفازيينگرتخمازاستفاده

. ميسازدبرطرفراشدهمحاسبهگشتاورروشدرشدهذكرمشكالت
فازيمدلازاستفادهبا PIDبامعموليكنترلنتايجپاياندر

نشاندهندهكهشدهاندمقايسهيكديگركنترلرومعكوسديناميك
.استفازيروشقبولقابلجواب

، سـوگنو -يتاكـاج يگـر فـاز  نيتمـ , يربـات مـواز   :يكلمات كليـد  
.ك معكوسيناميد

 مقدمه
يك زنجيره سـينماتيكي بـسته كـه در آن          «رباتهاي موازي به عنوان     

دارنده ابزار توسط چندين زنجيره سينماتيكي مجزا به پايـه ربـات     نگه
بـا توجـه بـه سـختي بـاال،          ]. 1[شـوند   تعريف مي » متصل شده است  

عتهاي بـاال و قابليـت حمـل بارهـاي سـنگين در           قابليت كـار در سـر     
ــن رباتهــا از دهــه   در مقــاالت علمــي و 1990ي رباتهــاي مــوازي اي

بـسياري از   ]. 1[انـد همچنين در صنعت بسيار مورد توجه قرار گرفتـه        
كنتـرل  . انـد محققان مسئله كنترل رباتها را  مورد بررسـي قـرار داده           

كنترل بر اساس مدل    : ودشبندي مي رباتها در دو شاخه مختلف دسته     
در روش كنتـرل    ]. 2[و كنترل بدون استفاده از مدل ديناميكي ربات         

شود و  بر اساس مدل از مدل ديناميكي ربات براي كنترل استفاده مي          
-هاي كنترل بر اساس مدل مي     از روش . تر است در نتيجه پاسخ دقيق   

ده از  امـا اسـتفا   ]. 2[توان به روش گشتاور محاسبه شده اشـاره كـرد           

1 computed torque method

مدل ديناميكي ربات مشكالتي از قبيـل مقـاوم نبـودن و زمـان زيـاد             
. هاي موازي چندين برابر استمشكل زمان در ربات. محاسبات را دارد

عـالوه بـر    . ها بسيار پيچيده اسـت    به اين دليل كه ديناميك اين ربات      
هاي موازي براي اسـتفاده از ديناميـك ربـات ابتـدا بايـد      اين در ربات 

هـاي  سـينماتيك مـستقيم ربـات     . يك مستقيم آن حل شـود     سينمات
بـر و داراي    ن بـسيار زمـان    يموازي داراي حل تحليلي نيست و همچن      

هاي موازي بـه    به اين دليل پژوهشگران براي كنترل ربات      . خطا است 
هاي كه نياز به مدل ديناميكي ندارند مانند كنترلر فازي، كنترلر      روش

ايـن  ]. 3[هاي تطبيقـي روي آوردنـد       بر اساس شبكه عصبي و كنترلر     
ها داراي سرعت بااليي هستند اما دقـت كنتـرل در آنهـا پـايين        روش

سـازي  در برخي موارد نيز پژوهشگران سعي كردنـد بـا سـاده           . آيدمي
ديناميك ربات و در نظر نگرفتن برخي عوامل و تركيب روش بر پايـه              

ري دسـت پيـدا     تـ تر و دقيـق   هاي مقاوم به كنترلر سريع    مدل با روش  
-ها داراي دقت باالتري هستند و مقاوم نيـز مـي          اين روش ]. 4[كنند  

در مقالـه   . سـاز اسـت   آنها هنوز مشكل  باشند اما سرعت محاسبات در      
مدل سوگنو-يتاكاجسعي شده است تا با استفاده از يك مدل فازي 

 ربات تخمين زده شود، سپس با اسـتفاده از روش گـشتاور             يديناميك
 بـر  يهـا اين روش نسبت به روش. شود شده ربات كنترل مي محاسبه

 كه مقاومت بـه     ي مدل داراي سرعت بسيار بااليي است در حال        يهيپا
-3اي در اين مقالـه كنتـرل ربـات صـفحه    . ز نسبي خوبي نيز دارد   ينو

RRR     ابتدا سينماتيك ربـات بررسـي      .  مورد بررسي قرار گرفته است
متعامد تكميلـي   استفاده از روش    سپس ديناميك ربات با     . شده است 

هـاي  در مرحلـه بعـد مـاتريس   .  به دست آمده است  (NOC)طبيعي  
ديناميك ربات حول چندين نقطه تعادل محاسبه شـده انـد و از ايـن      

اسـتفاده شـده   2سـوگنو -يتاكـاج ها براي آموزش مدل فازي      ماتريس
سپس مدل فازي بدست آمده با روش گـشتاور محاسـبه شـده             . است

درنهايـت نتـايج   . كـار رفتـه اسـت   ده و براي كنترل ربات به     تركيب ش 
. مقايسه شدندPIDبدست آمده با نتايج كنترلر 

RRR-3اي صفحهساختار ربات موازي

 مورد بررسي قرار RRR-3اي صفحهدر اين مقاله كنترل بات موازي
اين ربات . شودمشاهده مي) 1(مدل ربات در شكل . گرفته است

DAM1 ،EBM(يره از لينكها شامل سه زنج FCM و 2 3 (

2 Takagi-Sugeno
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سه . كندي ربات متصل ميي ابزار ربات را به پايهباشد كه صفحهمي
االضالع ي ربات روي رأسهاي يك مثلث متساويموتور بر روي پايه

 و صفحه ابزار ربات مثلث اند ثابت شده3Mو1M ،2Mدر نقاط 
 شامل دو لينك يكينماتيهر زنجيره س.  استABCالضالع متساوي

ساختار كلي ربات به صورت سه . باشديك مفصل چرخشي ساده مي
 و 21DABEMM ،32EBCFMMزنجيره حلقه بسته 

13FCADMM سينماتيكي است كه دو حلقه از آنها مستقل 
هدف اين ربات اين است كه ابزار را در . هستند و يكي وابسته است

.دهدموقعيت و زاويه دلخواه در صفحه قرار

]RRR ] 5-3اي  ربات موازي صفحه:1شكل 

ي و  عدد مفصل چرخشي يك درجه آزاد9 شامل RRR-3در مجموع ربات 
 است 3ن ربات برابر يتعداد درجات ا.  عدد جسم صلب متحرك است7

را 3Mو 1M ،2Mيهان با استفاده از سه موتور كه مفصليبنابرا
ه دلخواه در يت و زاويتوان ابزار ربات را به هر موقعيدهند ميحركت م

.  انتقال دادي كاريفضا

RRR-3ديناميك ربات موازي 

 مكمل متعامد طبيعي به روشRRR-3ربات موازي  ديناميك اين بخشدر 
NOC3ربات . گيرد مورد بحث قرار مي-RRR 7 داراي=r عضو صلب 

 اتصال يك درجه آزادي به يكديگر متصل شده m=9باشد كه توسط 
: براي بيان حركت روبات دو فضاي حركتي وجود دارد كه عبارتند از.دان

توان تغييرمكان كل مي). نقطه كاري(فضاي اتصاالت و فضاي كارتزين
 بعدي كه شامل مختصات همه اتصاالت mسيستم را توسط يك بردار 

.باشد، به صورت زير بيان كردمي

[ ]Tmqqq �21=q )1(

m,...,2,1i(   ام i،مختصات اتصال iqدر اين رابطه   در .باشدمي ) =
ني بنابرا. مختصات تمام اتصاالت از يكديگر مستقل نيستندRRR-3ربات 

:توان به صورت زير تعريف كرد  را ميqبردار موقعيت اتصاالت 
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بردار uq و  بعدي شامل مختصات اتصال مستقلnبردار aq  كه در آن
m-nنكه يبا توجه به ا. هستند بعدي شامل مختصات اتصاالت غير مستقل

ن ربات داريم ي اي است برا3 برابر با RRR-3در ربات يتعداد درجات آزاد
3=n . 3فضاي كارتزين ربات-RRRشامل موقعيت صفحه نگهدارنده   -

ها را با بردار و زاويه ابزار است كه آن ) ABCمركز  مثلث (ي ابزار 

[ ]Tyx ϕدهيم نشان مي.

(NOC) با استفاده از متعامد تكميلي طبيعي ي ربات موازمدل ديناميكي
:به صورت زير به دست آمده است] Angeles] 6 و Maتوسط 

aaa qGqqq τqCqI =−+ )(),()( ���� )3(

)(33هاي كه در آن ماتريس ×ℜ∈qIينرسيس اي ماتر ،
33),( ×ℜ∈qq �Cس و  يولي كوريهارويس مربوط به ني ماتر
13)( ×ℜqG2انجلس و 1ما هستند كه توسط  ي گرانشيهارويس ني ماتر

به صورت  نيزمفاصل محركرب بردار گشتاورهاي وارد.اندشدهتعريف ] 8[
:شودزير تعريف مي
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كنترل به روش گشتاور محاسبه شده

توان با تغيير  را  ميياتي مانند ربات موازمسئله كنترل سيستم پيچيده
:اي ساده تبديل نمودمتغيري زير به مسئله

βτατ +′= )5(

ها باشد كه گشتاور اعمالي به مفصل ميn×1 برداري τكه در آن 
τباشد مي :شود و باشد كه از معادله باال تعريف مي ميn×1 برداري ′

)(qI=α )6(

)(),( qGqqqC a += ��β )7(

:داشتحال خواهيم 

aq��=′τ )8(

ي ي سادهي كنترل غيرخطي به يك مسئلهپيچيدهبنابراين مسئله 
توان به سادگي با كنترل حال سيستم باال را مي. خطي تبديل شد

PIDن روش زوش گشتاور محاسبه شده نام دارد و از يا. نترل كرد ك
ان يونه كه باما همان گ.  استير خطي كنترل غيهان روشيترقيدق

1 Ma
2 Angeles
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),(، qI)(ها و بردار سي ماتريشد، محاسبه qq �C و )(qG
ي استفاده از مدل فازي برايدر ادامه روش. ده استيچيبر و پزمان

. ان خواهد شديها بسين ماتري اي محاسبهيبرا

معكوس ربات موازيجاد مدل فازي جهت تخمين ديناميك يا

 روشي ارائه شده است سوگنو-يتاكاجدر اين مقاله با استفاده از مدل فازي 

 و با محاسباطي ساده و سريع بتوان �aqو aqكه تنها با داشتن مقادير 
),(، qI)(هاي تخميني قابل قبول براي ماتريس qq �C و )(qG به 

.دست آورد

 نيز شناخته TSK كه همچنين به عنوان مدل  ( 1سوگنومدل فازي

 مثال، اگر يبرا. معرفي شد] 7 [3، سوگنو و كنگ2يتاكاجتوسط ) شودمي
ي نشان دهنده خروج zها و ي ورودy و xستم يك سيم در يفرض كن

:آن به طور كلي به شكل زير استسوگنو-يتاكاجيباشد، مدل فاز

سوگنو-يتاكاج مدل فازي :2شكل 

براي استفاده از مدل فازي ذكر شده در تخمين سينماتيك مستقيم، زاويه 

](هاي محرك مفصل ]Tqqqqqq 321321 ,,,,, ���=x ( را به عنوان

),(، qI)(هاي ماتريسورودي و  qq �C و )(qG به عنوان خروجي 
.اندمدل فازي در نظر گرفته شده

:ر به كار رفته استين مراحل زيد قواني توليبرا

ي را با پراكندگيم و نقاطيكني ربات را مشخص مي كاريفضا.1
.ميريگي ربات در نظر مي كاريكنواخت از درون فضاي

يايك معكوس زواينماتيسك از نقاط تعادل با استفاده از ي هر يبرا.2

 دست را به) 3q و 1q ،2q(ها  محرك مربوط به آنيهاموتور
.ميآوريم

، - 1 سه مقدار 3q و 1q ،2qر ي هر دسته از مقادين مقاله برايدر ا.3

9ن يبنابرا.  ها در نظر گرفته شده است�iq هركدام از ي برا1 و 0

 و 1q ،2qر ي هر دسته از مقادي ها به ازا�iqيحالت مختلف برا

3qيهااز بردارك يهر . مي دار[ ]Tqqqqqq 321321 ,,,,, ���=x

1 Sugeno
2 Takagi
3 Kang

. ميريگيك نقطه تعادل در نظر ميرا به عنوان 

),(، qI)(هايمقادير عددي ماتريس.4 qq �C و )(qG را  براي 
.ميكنيهر نقطه تعادل محاسبه م

جاد ير اي را به صورت زيك قانون فازيix هر نقطه تعادل يبرا.5
:ميكنيم

),,( iiii GGandCCIIthenxif ====x )9(

اگر تابع .  درنظر گرفته شده استيصورت توابع گوس بهيت فازيتوابع عضو
 را xام بردار jه يام و دراi مربوط به نقطه تعادل يت فازيعضو
)(xijfديآير به دست ميورت ز به صيت فازيم آنگاه تابع عضويبنام:

)
2

)(
exp()( 2

2

ij

ijj
ij

x
f

σ
µ−

=x )10(

:ميكنين ميير تعي را به صورت زijσ و ijµيهاپارامتر

)( jiij x=µ )11(

))()(,)()(max( 11 jjjj iiiiij xxxx −−= +−σ )12(

 مقدار كهسوگنو-يتاكاجپس از اعمال غيرفازي سازي خروجي مدل فازي 
),(، qI)(هاي تخمين زده شده براي ماتريس qq �C و )(qG ،است 

:آيددست ميصورت معادالت زير بهبه
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ي  براي نقطهيكينامي دي معادلههايماتريسiG و iI ،iCكه در آن 

i ام هستند و)(xiwآيد به صورت زير به دست مي:
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 ديناميك يگر فازكنترلر گشتاور محاسبه شده با تخمين
معكوس

),(، qI)(ن يپس از تخم qq �C و )(qGتوان ي مي توسط مدل فاز
اگرام كنترلر يد. ربات را با استفاده از روش گشتاور محاسبه شده كنترل كرد

. شوديمشاهده م) 3( در شكل يشنهاديپ

 ديناميك معكوسياور محاسبه شده با تخمينگر فاز كنترلر گشت:3شكل 

ك گشتاور محاسبه ين كنترلر با كنترلر كالسيد توجه داشت كه تفاوت ايبا
),(، qI)(ها و بردار سين روش ماترين است كه در ايشده ا qq �C و 
)(qGنديآيدست م بهيسط مدل فازاد توي و با سرعت زي به سادگ.

مقاسيه نتايج گرفته شده از سيستم فازي

دست آمده از تخمينگر فازي سينماتيك مستقيم يك براي بررسي نتايج به
ابراز . ل شكل در فضاي كاري ربات در نظر گرفته شده استيمسير مستط

ر همان طو.  كنديه طي ثان1كنواخت در ير را با سرعت ين مسيد ايربات با
ي ابزار در طول كه پيشتر بيان شد براي سادگي فرض شده است كه زاويه

x ،y(بنابراين فضاي كار ربات از سه بعد . مسير ثابت و معادل صفر باشد
مشخصات ربات كه براي شبيه . يابدكاهش مي) yو x(به دو بعد ) ϕو 

.شودي مشاهده م)1(سازي در نظر گرفته شده است در جدول 

سازي شده شبيهRRR-3 مشخصات ربات موازي: 1جدول 

زنجيره 
اول

زنجيره دوم
زنجيره 
سوم

1l (m) 25/0 25/0 15/0

2l  (m) 25/0 25/0 15/0

3l  (m) 25/0 25/0 15/0
موقعيت قرار 
گرفتن موتور 

(m) 






0
0








0
7.0













2
37.0

35.0

 ربات xy نقطه به كه صورت يكنواخت در صفحه 24براي آموزش ربات 
 سپس توسط برنامه نوشته شده . استاند درنظر گرفته شدهپراكنده شده

MATLABافزار  در نرمRRR-3براي محاسبه سينماتيك معكوس ربات 

) 4( نقطه در به دست آمد كه در شكل 24هاي معادل اين زواياي محرك
. ها نشان داده شده استاين زوايا به صورت نقاطي در فضاي زواياي محرك

ن ي در اينگر فازي تخم5تم ارائه شده در بخشيسپس با استفاده از الگور
. نقطه تعادل آموزش داده شد24

ها مختصات محركي نقاط تعادل درنظر گرفته شده در فضا:4شكل 

سه بر ي مقايز براي ني معمولPIDك كنترلر يشنهاد شده يعالوه بر كنترلر پ
 در هر دو كنترلر به صورت PIDيهانيگ.  ربات اعمال شده استيرو

ن بوده است كه يم اين تنظيار ايو مع) 2جدول (د انم شدهي تنظيدست
.كسان باشديها در دو كنترلر مم گشتاور اعمال شده به موتوريماكز

PIDشنهاد شده و كنترلر ي كنترلر پيها براني مقدار گ: 2جدول 

DIP
شنهاد شدهيكنترلر پ5010600
PIDكنترلر 61000100

ط ي در محRRR-3 مدل ربات ي بر روPIDشنهاد شده و كنترلري كنترلر پ
Simulinkافزار  نرمMATLAB5 (يهادر شكل.  شبيه سازي شدند( ،

 دو كنترلر نشان داده ي اعمال شده به موتورها برايهاگشتاور) 7( و )6(
. استسه شدهيمقا) 8(ن دو كنترلر در شكل ينتايج ا.  شده است

در مقايسه معموليPIDكنترلر يبراموتوربهشدهاعمالگشتاور:  5شكل
اولموتوربرايشدهپيشنهادفازيكنندهيكنترلبا
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در مقايسه معموليPIDكنترلر برايموتوربهشدهاعمالگشتاور:  6شكل
دومموتوربرايشدهپيشنهادفازيكنندهيكنترلبا

قايسهدر م معموليPIDكنترلر برايموتوربهشدهاعمالگشتاور:  7شكل
سومموتوربرايشدهپيشنهادفازيكنندهيكنترلبا

PIDشنهاد شده و كنترلر ي نتيجه به دست آمده توسط كنترلر پ:8شكل
ل شكلي براي مسير مستطيمعمول

ار ي بسيشنهاد شده خطايجه گرفت كه كنترلر پيتوان نتيم) 8(شكل از
 با توجه به سه كه است ين در حالي دارد و اPID نسبت به كنترلر يكمتر

ها در مورد دو مم گشتاور اعمال شده به موتوري ماكز) 7(و ) 6(، )5(شكل 

.كسان استيباً يكنترلر تقر

نتيجه گيري

.  مورد بررسي قرار گرفته شدRRR-3اي در اين مقاله كنترل ربات صفحه
ي طبيعي ابتدا سينماتيك و ديناميك ربات با استفاده از روش تكميل كننده

 ربات يهاي ديناميكدر مرحله بعد ماتريس.  شديبه بررس) NOC(عامد مت
ها براي آموزش حول چندين نقطه تعادل محاسبه شدند و از اين ماتريس

مدل فازي بدست آمده با روش . استفاده شدسوگنو-يتاكاجمدل فازي 
. كار گرفته شدگشتاور محاسبه شده تركيب شده و براي كنترل ربات به

يسهيمقا.  مقايسه شدندPIDتايج بدست آمده با نتايج كنترلر  درنهايت ن
سه با ي در مقايج بهترين مقاله نتايج نشان داد كه كنترلر ارائه شده در اينتا

از به ماسبات ين كنترلر ني كه اي  را به دست داده است در حال PIDكنترلر 
ر گشتاور  مدل همچون كنترليهي بر پايها نسبت به كنترلريار كمتريبس

.محاسبه شده دارد
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