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 چکیده 
کنترل  .گرددمی دینامیک و کنترل ،گیتکین همچون سینماتیک، ییهاهاي موازي شامل زمینهربات بر روي مطالعه

هاي دقت ربات به عوامل مختلفی از جمله دقت سنسور. هاي یک سیستم رباتیک استترین بخشحرکت یکی از مهم
کارایی در این میان دقت و . دقت کنترل کننده بستگی دارد ربات وهاي حرکتی، لقی مفاصل، قابلیت ارتجاعیت لینک

  حالت خاصی از روش خطی سازي1 گشتاور محاسبه شده کنترل روش.ترین سهم را در دقت ربات داردکنترل کننده مهم
 کاربرد  نیز... و تطبیقیکنترل، هاي کنترلی دیگر مانند کنترل پایدار  در روش کهباشد هاي غیر خطی می فیدبک سیستم

گشتاور  يکنندهها در کنترلتنظیم بهرهمعرفی و روشی جهت  کنترل گشتاور محاسبه شدهروش   ابتدا در این مقاله.دارد
-براي ورودي PIDو با کنترلر  سازي پیادهPRR-3 موازي  رباتبراي کنندهکنترلسپس این . گردد ارائه میمحاسبه شده

  .مقایسه شده استهاي پله و شیب 
 
 

 متعامد تکمیلی طبیعی  -بکد خطی سازي فی- گشتاور محاسبه شده- کنترل-موازي ربات :هاي کلیدي واژه         
 
 

  مقدمه-1
هاي باال مورد هاي سري دارند، از جمله دقت باال و قابلیت کار در سرعتکه نسبت به رباتمزایایی هاي موازي به علت ربات

هاي هاي میکرو، دستگاه، مکانیزمساز حرکتشبیه، دقیق هايماشین ابزارمواردي مانند  د را درراه خو و اندتوجه قرار گرفته
 .کنترل آنها کاري بسیار دشوار است هاي موازيربات يروابط سینماتیکی و دینامیکی پیچیدهدلیل ب. کاربرد دارندنوري و غیره 

با استفاده از یک  .گرفته است هاي موازي صورتربات  کنترلروي ی بر کمبسیار هاي سري تاکنون تحقیقاترباتبرخالف 
یک . ائل مهم در رباتیک استدهی یکی از مسدقت در موقعیت. حرکت داد موردنظر توان ربات را در مسیرسیستم کنترلی می

ات و عوامل کاهش تواند اثرات اغتشاشکننده حرکت مناسب عالوه بر کنترل دقیق ربات در راستاي مسیر مورد نظر میکنترل
هاي کنترل ربات را با توجه به نوع طراحی  روش .ها و یا مفاصل را از بین ببرددقت ربات از جمله لقی مفاصل و ارتجاعیت لینک

 1[به مدل دینامیکی ربات نیازمند است و کنترل بر پایه کارایی که کنترل برپایه مدل: توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد می
هاي روش گشتاور از جمله مزیت .]4 و3[ي کنترل بر پایه مدل استبه روش گشتاور محاسبه شده متعلق به دستهکنترل . ]2و

کنترل کننده تطبیقی از دسته  و PIDکنترل کننده . توان به دقت آن در رهگیري مسیر موردنظر اشاره نمودمحاسبه شده می
 اما این دو نوع .شوند اي طراحی در آنها با توجه به خطاي رهگیري تنظیم می زیرا پارامتره،باشند هاي بر پایه کارایی می لرکنتر

  مثالً.کنند  با هم ترکیب می راهاها معموال آن کارایی کنترل کنندهبه منظور افزایش. استراتژي کامال مخالف یکدیگر نیستند

                                                                                                                                                               
1 Computed Torque Control 
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 . ]6 و5[ در کاشاره ترکیب کنترل تطبیقی با کنترل به روش گشتاور محاسبه شده توان بهمی

  کنترل به روش گشتاور محاسبه شده -2
کنترل به روش گشتاور محاسبه شده . ]7[ پیشنهاد شد پاول توسط 1972مفهوم کنترل به روش گشتاور محاسبه شده در سال 

ستم از دینامیک ربات در حلقه فیدبک براي خطی سازي و خنثی سازي دینامیک سی، زیرا مدل استپایه  بر کنترل یک روش
استفاده اتصاالت را با  تواند تمامی  شده میمحاسبه اگر ربات دقیق مدل شده باشد در آن صورت روش گشتاور .شوداستفاده می

روش گشتاور محاسبه شده یک کاربرد . خواهد بودپذیر امکاندر نتیجه رهگیري دقیق مسیر ، از فیدبک خطی دکوپله کند
روش . شود خطی در طول یک مسیر کنترل میکه در آن سیستم غیراست ر خطی هاي غی بک سیستمدسازي فیخاص از خطی

 : ]8[ به صورت زیر ارائه شد)  (CTCگشتاور محاسبه شده 
( )[ ]ct p D fdM q K e K eτ τ= + +&   )1(                                                                                                     

 گین Kp، خطاي رهگیري e ،دینامیک معکوس ربات موازيگشتاور به دست آمده از  τfdگشتاور محاسبه شده، ctτآن که در 
 .)1شکل  ( است گین مشتقیKD و تناسبی

 

 
 دیاگرام کنترل کننده به روش گشتاور محاسبه شده  –1شکل 

 
از آنجا که . دنمایمی خطی با ضرایب ثابت بیان 2ي مرتبه ه صورت یک معادلهروش گشتاور محاسبه شده خطاي دینامیکی را ب

معادله  .کند یمیل مصورت نمایی به صفر  به eباشند پاسخ مقدار  معین میمثبت هاي متقارن  ماتریس PKو DKهاي ماتریس
 :ست ازعبارتکلی دینامیک معکوس ربات 

( ) ( , ) ( )a aq q q q q q v′ ′ ′+ + =M C G&& & & )2    (                                                                                                         
                                                        

 :اي ساده تبدیل نمود غییر متغیري مانند زیر به مسئلهتوان با ت اي مانند ربات را می مسئله کنترل سیستم پیچیده
u uα β′= + )3                                                                                         (                                               

1nدار بر uکه در آن  uباشد و   ورودي ربات می× 1nبرداري  ′  :شود و داریم  تعریف می3باشد که از معادله   می×
( )qα ′= M  )4                                                                (                                                               

( , ) ( )aq q q qβ ′ ′= +C G& &        )5  (                                                                                                                

تعداد  (nه کنترلی پیچیده غیر خطی را به یک مسئله خطی ساده که شامل  تغییر متغیر غیر خطی یک مسئل انجامدر حقیقت
 براي کنترل این سیستم خطی شده در نظر PDاگر یک کنترل  .نمایدمیباشد تبدیل  معادله خطی دکوپله شده می) ها مفصل

 :بگیریم خواهیم داشت
a
d D pu q K e K e′ = + +&& &                      )6(                                                                                                 
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aکه در آن
dqوها اي دلخواه مفصل  موقعیت زاویه  eآزادي درجهبراي ربات با  معموالً .باشد  بردار خطا میn  هاي بهرهماتریس 
n قطريبه صورت n× یعنیباشندمی ،: 

( )
( )

P Pi

D Di

K diag k
K diag k

=
 =

 ) 7                                          (                                                                                    

 :برابر است با خطا مقدارهمچنین 
a a

de q q= −   )8(                                                                                                                               
و یا در زمان حضور )  خطا داشته باشدMبراي مثال اگر مقدار ماتریس (زمانی که پارامترهاي مدل دینامیکی دقیق نباشند 

عالوه بر این روش . ]9[تواند ناپایدار باشد ي اصطکاك، روش گشتاور محاسبه شده میهاي مدل نشده همچون نیرو دینامیک
بر هستند و ي مدل دینامیکی ربات است و از آنجا که این محاسبات حجیم و زمانگشتاور محاسبه شده نیازمند محاسبه

 پیاده سازي این کنترل کننده در  درنتیجهاین محاسبات را نیز انجام دهد،کننده باید به صورت همزمان با کنترل ربات کنترل
 .گردد  مشکل مییعمواق

اما معموالً مسیر مطلوب که . ها ابتدا باید مسیر مطلوب در فضاي مفاصل محرك به ربات داده شودي کنترل رباتدر پروسه
ن دلیل براي ایجاد مسیر مناسب به ای. باشدربات می) فضاي پلتفرم ابزار(شود، در فضاي کارتزین توسط کاربر درنظر گرفته می

 . براي ربات باید با استفاده از سینماتیک معکوس مسیر موجود در فضاي کارتزین را به فضاي مفاصل ببریم
ها مستقیماً به مفاصل  در نوع گشتاور مستقیم، موتور. اي باشندتوانند از نوع گشتاور مستقیم و یا از نوع جعبه دندهها میمحرك

ها گشتاور مستقیم هستند اما در مواردي که محرك. روي آنها قابل توجه است دینامیک ربات بره همین دلیل تأثیر و بند صلمت
ي هاي بر پایهها دارد استفاده از روشکه دینامیک ربات تأثیر زیادي برروي محرك ها به قدري باال استها و شتابو یا سرعت

  . باشدمیمدل همچون روش گشتاور محاسبه شده بهتر 
 
 گشتاور محاسبه شده يها در کنترل کنندهتنظیم بهره -3

ي دیفرانسیلی این معادله یک معادله. باشدمی 6 معادله  در روش گشتاور محاسبه شده به صورتشدهمدل کنترلی ربات خطی
 :اي مشخصه درجه دو به صورت زیر است شکل استاندارد چند جمله. باشدمی ي دودرجه

2 2( ) 2 n nP s s sξω ω= + + )9     (                                                                                                                    

تواند با انتخاب  بنابراین بازدهی مطلوب در هر عنصر خطا می.  فرکانس طبیعی هستندnω نسبت میرایی و ξکه در آن 
 : به صورت زیر به دست آیدPDهاي  گین

2, 2Pi n Di nk kω ξω= = )10(                                                                                                                      

  از آنجایی که معموالً  فراجهش. ام استi نسبت میرایی و فرکانس طبیعی مطلوب براي خطاي مفصل nω و ξکه در آن 
1ξ را براي حالت میرایی بحرانی PDهاي  باشد معموال گین مطلوب نمی  :در این حالت داریم. کنند  تنظیم می=

2Di Pik k= )11    (                                                                                                                              

. شودره تبدیل مییاي یک متغ به مسئلهDK و PK، مسئله طراحی دو متغیر ξ و با دانستن مقدار 10ي با توجه به معادله
 را nωحال اگر فرکانس کنترل کننده یعنی . آید میي دیگر به دست، مقدار بهرهDK یا PKهاي یعنی با دانستن یکی از بهره
 سرعت پاسخ را در هر عنصر خطا مشخص nωفرکانس .  آید مقدار هر دو بهره به دست می11 يبدانیم و با استفاده از معادله

از آنجا  .باشدمحدودیت دیگر مقدار گشتاور اشباع می .وجود دارد nωخاب ها براي حد باالیی انت اما بعضی محدودیت. نماید می
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 uبراي بدست آوردن مقدار . توان از معادالت سیستم خطی شده استفاده کرد است، نمیuکه مقدار گشتاور متناسب با مقدار 
بنابراین براي اینکه محدودیت گشتاور را اعمال کنیم باید از روش آزمون و خطا و یا . سازي شودشینه باید کنترل کننده شبیهبی

 .هاي بهینه سازي استفاده کنیمروش

 
 PID   کنندهکنترل -4

در این روش .  کاراستشی در برخی موارد رو،سازي است پیادهقابل ها به علت سادگی بر روي اکثر ربات که PIDروش کنترل 
ها از هاي این کنترل کنندهبراي تنظیم گین. شوداي جداگانه در نظر گرفته میهاي ربات کنترل کنندهبراي هریک از موتور

هاي آزمون و هاي تجربی و روشسازي، روشهاي بهینههاي مختلفی همچون خطی سازي مدل دینامیکی ربات، روشروش
 .شودخطا استفاده می

 
 عددي براي کنترل ربات مثال -5

 شیب و پلههاي وروديبراي  PRR-3را بر روي ربات موازي  PIDو گشتاور محاسبه شده ي  دو کنترل کنندهدر این قسمت
ازجمله .  در نظر گرفت راهاي موجودها و محدودیتها باید خواستهکنندههاي کنترلگین براي تنظیم .یمنمایمقایسه می
 براي مسیر پله،. باشند میفرکانس طبیعی ساختار ربات و گشتاور اشباع موتور کنترل رباتي در زمینه موجود هايمحدودیت
هاي مورد هایی غیر از مسیر پله خواستهبراي مسیر. باشدمی زمان نشست و ي فراجهشبیشینه، زمان اوجشامل هاي ما خواسته

  .انرژي مصرف شده درنظر گرفت و نتگرال خطا در طول مسیرا و ي خطا در طول مسیرتوان بیشینهنظر را می
 
 PRR-3معرفی ربات  -5-1

 که هر یک داراي یک مفصل باشد می داراي یک صفحه ثابت، یک صفحه متحرك و سه لینکPRR-3ربات سه درجه آزادي 
تنها مفاصل انتقالی تحریک ). 2شکل (باشند  می2است که بطور متوالی داراي دو اتصال چرخشی) رفت و برگشتی( 1یانتقال
با استفاده از روش متعامد  دینامیک ربات. آورده شده است 1جدول  در PRR-3 و اینرسی ربات مشخصات جرم. شوندمی

 سازي شبیهMatlabافزار  از نرمSimulinkشده به آنها در محیط ي اعمال به همراه کنترل کننده) NOC (3تکمیلی طبیعی
 : عبارتند از2هاي مشخص شده روي شکل همچنین اندازه .اندنشان داده شده 4 و 3 هايدر شکلکنترلر  هايمدل .اندشده

1 2 30.3 , 0.15 , 1l m l m l m= = = )12(                                                                                                             
   

 
 
 

                                                                                                                                                               
1 Prismatic 
2 Revolute 
3 Natural Orthogonal Complement 
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  PRR-3زي ربات موا  –2شکل 

 

 
  Simulinkمدل کنترل ربات در محیط   –3شکل 

 

 
 Simulinkشده در محیط شتاور محاسبه ر گکنترلمدل  –4شکل 
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 PRR-3 و اینرسی ربات  مشخصات جرم-1جدول 

 شماره جرم )gr(جرم  )2gr mm(ممان اینرسی  

0,0171 137,16 1 
0,606 520,07 2 

5,076 1419,51 3 

 
  پله  ورودي-5-2

براي  )موقعیت مفاصل محرك( نمودار ورودي و خروجی. ه استداده شد به ربات پلهورودي   ابتدار دو کنترليمقایسهبراي 
براي تابع پله  طول مسیردر خطا نمودارهاي  .نشان داده شده است 5 در شکل پله واحدشده براي تابع شتاور محاسبه ر گکنترل
مقدار بزرگترین انتگرال قدر .  داده شده است نشان7 و 6هاي شکلدر  PID  و CTCهاي  کنندهترتیب براي کنترل  بهواحد

 .گیري خطا در نظر گرفت راي اندازه به عنوان معیاري بتوان را میمطلق خطا در بین مفاصل محرك
 

 
 براي تابع پله واحدشده ر محاسبه شتاور گکنترل موقعیت مفاصل محرك براي –5شکل 

 

 
 شده براي تابع پله واحد شتاور محاسبه ر گکنترل  نمودار خطا براي –6شکل 
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  براي تابع پله واحدPIDر کنترل نمودار خطا براي –7شکل 

 
 شیب   ورودي-5-3

  نمودارهاي و8شیب در شکل ع شده براي تابشتاور محاسبه ر گکنترلبراي ) موقعیت مفاصل محرك( نمودار ورودي و خروجی
 . نشان داده شده است10 و 9هاي در شکلشیب براي تابع خطا در طول مسیر 

 

 
 شده براي تابع شیبشتاور محاسبه ر گکنترل موقعیت مفاصل محرك براي –8شکل 

 

 
 شده براي تابع شیبشتاور محاسبه ر گکنترل  نمودار خطا براي –9شکل 
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  براي تابع شیبPIDر کنترلي  نمودار خطا برا–10شکل 

 
 گیري  نتیجه-6

 مقایسه PIDکنترل به روش  و با  ارائه شدPRR-3 ربات موازيکنترل به روش گشتاور محاسبه شده براي کنترل در این مقاله 
 ي کنندهل ولی کنتر،باشدنیاز از مدل دینامیکی میهاي بیکننده از دسته کنترلPIDطورکه بیان شد کنترل کننده همان. شد

کنترل کننده ي برتري هندهد نشاننتایج . ي مدل دینامیکی استهاي برپایه کنندهگشتاور محاسبه شده از دسته کنترل
تر از کنترل کننده به  بسیار سادهPID و در مقابل آن کنترل کننده باشدمی PID کنترل کننده نسبت بهگشتاور محاسبه شده 

سازي نترل به روش گشتاور محاسبه شده، نیازمند محاسبات طوالنی و زمانبر است که پیادهک. روش گشتاور محاسبه شده است
آل ربات طراحی عالوه بر آن این کنترل کننده بر اساس مدلی دینامیکی ایده. کندبا مشکل مواجه میبرخی موارد آن را در 

اوت باشد، این کنترل کننده ممکن است خطاي شده است و در صورتی که مدل واقعی ربات با مدل در نظر گرفته شده متف
ضعف نامقاوم توان میهاي کنترل مقاوم با روش گشتاور محاسبه شده با ترکیب روش. اشته باشد و یا حتی ناپایدار شودزیادي د

 .را برطرف کردبودن این کنترل کننده 
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