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 -1فصل اول

مقدهم

4

 -4-4مقدمه
صنعتی شدن ذهان ،موذب پیدایش و توسعهی روزافزون كارخانه ها و ماشین الت صنعتی شده
است .سوخت مورد نیاز كارخانه ها و ماشین الت صنعتی ،بطور عمده از سوخت های فسیلی تامین
میشود .استفاده از سوخت های فسیلی لودگی های بسیاری را به همراه داشته است .برای كاهش
لودگی های ناشی از این سوخت ها ،دولت ها تيمیم گرفتند كارخانه را به اطراف شهرها انتقال دهند.
تا باعث كاهش لودگی سطح شهر شوند .اما مسالهی وذود خودروهای درون شهری هنوز یکی از موذبات
اصلی لودگی های فسیلی را فراهم میكند.
در راستای كاهش لودگیهای درون شهری و براساس یین نامههای اتحادیهی اروپا برای كاهش
انتشار  CO2محققین و برخی شركتها به دنبال كسب دانش در زمینهی تکنولوژی وسایل نقلیه دوگانه
یا وسایل نقلیه تمام الکتریکی هستند .در بین راه حل های در دست بررسی ،ربات های چرخ دار از
لحاظ ميرف انرژی سودمندتر هستند .ربات های چرخ دار متحرن 4به سه دسته چهار چرخ ،سه چرخ
و دو چرخ تقسیم بندی میشوند .از میان ربات های چرخ دار ،مزایای ربات تعادلی دو چرخ باعث شده
تا در دو دهه گ شته ،تحقیقات بیشتری در زمینهی ربات دو چرخ صورت گیرد.
در ادامهی فيل ،در بصش تعریف مساله برخی از مزایای ربات تعادلی در مقایسه با سایر ربات های
متحرن بیان میشود.

 -9-4تعریف مسأله
پاندول معکوس یک مسألهی متدوال در دینامیک و كنترل محسوب میشود .ساختار غیر خطی این
سیستم ناپایدار موذب شده تا توذه بسیاری از پژوهشگران رباتیک و كنترل به ن ذلب شود .سیستم
پاندول معکوس در موارد بسیاری به عنوان یک پیش الگو 9ذهت بررسی نظریه های كنترلی مورد
استفاده قرار گرفته است] .[1طرح اصلی در این تحقیقات به این صورت است كه پاندول معکوس معموال
بر روی یک ماشین چهار چرخ قرارگرفته و تعادل ن با كنترل كردن ذا به ذایی ماشین حفظ میشود.
Wheeled mobile robots
prototype

2

1
2

در نصستین سال های قرن  ،94مدل ذدیدی از پاندول معکوس تحت عنوان پاندول معکوس دو چرخ
ارا ه شد] [3و به سرعت مورد توذه پژوهشگران قرار گرفت .در سال های اخیر ،محققین ایدهی پاندول
معکوس متحرن 4را بر مسا ل مصتلفی پیاده سازی كردهاند .از ذمله این تحقیقات ،میتوان طراحی
حفظ تعادل ربات انسان نما ،9ربات صندلی چرخ دار 9و سیتم حمل ونقل شصيی را نام برد.
اما در این بین كمتر به معرفی این ربات تحت عنوان یک ربات متحرن خودكار 1پرداخته شده است.
در دنیای امروز ،در برخی كاربردها نیاز است تا ربات بتواند بطور خودكار حركت كرده و به كنترل مسیر
بپردازد.
كنترل ربات تعادلی دوچرخی كه بتواند عالوه بر حفظ تعادل به رد گیری مسیر مطلوب نیز بپردازد،
موضود این پژوهش میباشد .این تعریف از ربات تعادلی ،فر یند كنترلی را كمی پیچیده تر خواهد كرد.
اولین هدف در كنترل ربات تعادلی ،حفظ تعادل ربات و داشتن كمترین لرزش است .هدف بعدی،
ردگیری مسیر مطلوب است.
در ادامه به شرح مزایای ربات تعادلی در مقایسه با سایر ربات های متحرن چرخ دار ،كه باعث انتصاب
این ربات در تحقیقات میشود میپردازیم.
استفاده از مزایای ساختار تعادلی در طراحی رباتهای متحرن میتواند باعث افزایش كارایی و
قابلیتهای حركتی نان شود .این مزایا عبارتند از:
 4 -4تالش ربات تعادلی برای متعادل ساختن بدنه خود ،این امکان را فراهم میكند كه ربات بتواند
همواره در هر مسیری تعادل خود را حفظ كرده و همواره در راستای عمود بر زمین قرار بگیرد.
توانایی حفظ تعادل این ویژگی را به ربات میدهد كه بتواند در مسیرهای شیب دار نیز به راحتی

1

Mobile inverted pendulum
Humanoid robot
3
Wheeled chair robot
4
Automatic mobile robot
2

9

تعادل خود را حفظ كند .در صورتیکه رباتهای متحرن با بیش از دوچرخ توانایی حفظ تعادل
در مسیرهای با شیب زیاد با مشکالتی روبرو هستند.
 -9ربات تعادلی قادر است در هنگام تحمیل بار نامتعادل نیز همچنان متعادل باقی بماند .چرا كه
همواره متعادل بودن ربات ،از مهمترین تالشهای كنترلی ربات تعادلی تعریف میشود .اما سایر
رباتهای متحرن در هنگام تحمیل یک بار نامتعادل ،به سصتی به حركت ادامه میدهند .و
گاهی نیز قادر به ادامه حركت نصواهند بود.
 -9كمتر بودن تعداد چرخهای ربات یکی دیگر از مزایای این ربات محسوب میشود .بدین گونه كه
باعث میشود تا حجم و وزن ربات تا اندازهای كاهش پیدا كند .و از طرفی باعث میشود ربات
این توانایی را داشته باشد كه بتواند به راحتی حول یک دایره كوچک و یا به دور خود به راحتی
گردش كند .به عبارتی ،ربات تعادلی این توانایی را دارد كه در محیكهای كوچک به راحتی
حركت كند.

 -9-4هدف پایاننامه
اهداف پژوهش انجام شده به  9بصش قابل تقسیم بندی است .در ادامه به توضیح مصتير هر یک
از اهداف پرداخته میشود.
 -4ارا هی یک روش كنترلی ذدید تحت عنوان كنترل كننده مدلغزشی دو سطحی :در طراحی این
كنترل كننده ،دو سطح لغزش در سطح لغزش اصلی قرارمیگیرد .با اعمال قانون كنترل مدلغزشی
مرسوم ،هردو سطح لغزش به سمت صفر میل خواهند كرد .با به سمت صفر میل كردن سطوح لغزش،
خطاهای هر سطح لغزش نیز به سمت صفر میل خواهند كرد.
 -9طراحی كنترل كننده مدلغزشی دو سطحی برای سیستم ربات تعادلی :كنترل كنندهای كه طراحی
میشود ،باید بتواند با كمترین لرزش به حفظ تعادل ربات بپردازد .و در حین حفظ تعادل ربات ،ردگیری
مسیر خواسته شده را با كمترین خطای ممکن انجام دهد.
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 -9پیاده سازی كنترل كننده طراحی شده بر روی ربات تعادلی :كنترل كننده طراحی شده بر روی یک
نمونه از ربات تعادلی پیاده سازی خواهد شد .فرمان های كنترلی مورد نیاز برای كنترل ،توسك رایانه
در نرم افزار متلب محاسبه میشود و سپس از طریق درگاه  Bluetoothبه ربات اعمال میشود .در
پیاده سازی ،ربات باید بتواند در هنگام پیمایش مسیر مطلوب ،تعادل خود را روی دو چرخ حفظ كند و
اغتشاشات محدود ورودی باعث بهم خوردن تعادل ربات نشود .همچنین خطای مسیر پیموده شده
توسك ربات باید مقدار قابل قبولی باشد.

 -1-4ساختار پایاننامه
پایان نامهی به نگارش در مده شامل شش فيل میباشد .اولین فيل شامل دو بصش اصلی تعریف
مساله و هدف پایان نامه میباشد .در این فيل ابتدا مروری كوتاه بر نحوهی پیدایش ایدهی ربات تعادلی
داشتهایم .سپس به شرح تعریف مساله ،توام با بیان مزایای ربات تعادلی پرداخته شده است .در ادامه
این فيل ،اهداف پایان نامه بیان شدهاند.
در فيل دوم در ابتدا اولین ربات تعادلی دو چرخ معرفی میشود و سپس تحقیقات و پژوهشهای
انجام شده بر روی ربات تعادلی از دیدگاه های مصتلفی مورد بررسی قرار میگیرد.
فيل سوم به استصراج معادالت ربات اختياص دارد .از نجا یکه یکی از اهداف كنترلی پایان نامه،
پیمایش مسیر مطلوب است ،نیاز است تا موقعیت انتهایی ربات توسك معادالت سینماتیکی محاسبه
شود .معادالت سینماتیکی ربات در بصش اول این فيل بدست خواهند مد .در بصش دوم به استصراج
معادالت دینامیکی خواهیم پرداخت .معادالت دینامیکی در این بصش با بهره گیری از روش اویلر-الگرانژ
بدست مدهاند .ورودی معادالت حاصل ،گشتاوری است كه توسك محرن های الکتریکی به ربات اعمال
میشود .در صورتیکه در عمل ،ولتاژ محرنها هستند كه به ربات اعمال خواهند شد .به همین دلیل
بصش خر فيل به استصراج معادالت دینامیکی موتورهای ربات میپردازد و سپس معادالت دینامیکی

1

موتور ،به معادالت از قبل بدست مده افزوده میشود .در معادالت ذدید بدست مده ورودی ها ،ولتاژ
موتورهای راست و چپ ربات هستند.
در فيل چهارم به طراحی كنترل كننده فازی مدلغزشی خواهیم پرداخت .در بصش اول این
فيل كنترل كننده مدلغزشی مرسوم شرح داده خواهد شد .و بصش دوم به معرفی تئوری فازی اختياص
دارد .در ادامه ،قبل از طراحی كنترل كننده ،به ذداسازی معادالت دینامیکی پرداخته خواهد شد.
ذداسازی معادالت به گونهای انجام خواهد شد كه هر خروذی سیتم ،فقك وابسته به یک ورودی باشد.
بعد از ذداسازی معادالت ،به طراحی كنترل كننده میپردازیم .كنترل كننده مورد نظر تركیبی از
روشهای پسگام و كنترلكننده فازی مدلغزشی است .كنترلكننده مدلغزشی یک روش تفکیک شدهی
مد لغزشی ذدید خواهد بود كه در ن دو سطح لغزش تعریف میشود و سپس اثبات میشود كه هردو
سطح لغزش به صفر همگرا میشوند .در انتها نتایج شبیه سازیها ،برای چند مسیر با ویژگیهای متفاوت
بررسی میشود .و مزایای كنترل كننده طراحی شده عنوان خواهد شد.
فيل پنجم به پیاده سازی اختياص دارد .در ابتدای فيل ساختار ربات و قطعات استفاده شده
بیان میشوند.
در فيل ششم عالوه بر نتایج حاصل از این پژوهش ،پیشنهادهای پژوهشی ینده نیز ارا ه میگردد.
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 -2فصل دوم

ردآمدی رب پیشینه ربات تعاد یل
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 -4-9مقدمه:
بررسی تحقیقات و زمایشات صورت گرفته بر موضود مورد مطالعه ،كمک شایانی به شنایی و درن
بهتر مسأله خواهد داشت .به هیمن دلیل غاز هر مطالعه و تحقیقی به مرور پژوهشهای انجام شده
اختياص دارد .ما نیز در این فيل به منظور درن و شنایی بهتر مسأله مورد تحقیق ،گزیدهای از
تحقیقات انجام شده بر ربات تعادلی دوچرخ را بررسی خواهیم كرد .به این ترتیب خواننده بيورت اذمالی
با روند پیداش و گسترش موضود شنا خواهد شد .همچنین مهمترین مسا ل مطرح در این زمینه و
چالشهای اصلی ن مشصص میشود.
ایدهی ربات تعادلی دوچرخ الهام گرفته شده از سیستم پاندول معکوس است .سیستم پاندول
معکوس یک مسأله متداول در پژوهشهای كنترلی و دینامیکی بوده است .تحقیقات ابتدایی صورت
گرفته بر پاندول معکوس نشان دادند كه با اعمال یک نوسان دا می متناوب به پاندول معکوس ،میتوان
این سیستم را در حالت ایستاده نگاه داشت و پایداری ن را تضمین كرد .با گسترش تحقیقات بر روی
این سیستم ،عدهای از محققین به بررسی و تحلیل دینامیک این سیستم روی وردند .كه در نتیجه ن
توانستند مدل ذامعی از دینامیک سیستم را بدست ورند .در نتیجهی این تحقیقات ،محققین موفق به
ارا هی روشهای كنترلی شدند كه به راحتی قادر به برقراری تعادل پاندول معکوس بودند.
پاندول معکوس همچنان به عنوان یک سیستم غیرخطی ذاتاً ناپایدار برای بررسی عملکرد روشهای
كنترلی مورد بررسی قرار میگیرد.

 -9-9بررسی مقاالت و پایاننامههای پیشین
ایدهی ربات تعادلی دوچرخ به عنوان یک وسیله نقلیه ،برای اولین بار در سال  2002در مقالهای با
عنوان " "JOE: A Mobile, Inverted Pendulumمطرح شد] .[3در این پژوهش یک نمونه از ربات
تعادلی دوچرخ به نام  JOEدر زمایشگاه فدرال سو یس ساخته و مورد بررسی قرار گرفته است .معادالت
دینامیکی این ربات با بهرهگیری از مدلسازی نیوتونی استصراج شده است ویک روش تجزیه معادالت
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برای ساده سازی معادالت به كاربرده شده است .پس از خطی سازی معادالت بدست مده ،یک كنترل-
كننده خطی برای سیستم طراحی شده است .ساختار این ربات متشکل از چند حسگر برای تعیین
موقعیت ربات است .حسگر ژیروسکوپ برای مشصص كردن زاویهی بدنه ربات مورد استفاده قرار گرفته
است همچنین برای بدست وردن موقعیت مکانی ربات در صفحه ،از كدكنندههای افزایشی در ساختار
ربات استفاده شده است .اطالعات بدست مده از طریق حسگرها ،برای محاسبه سیگنال كنترلی ورودی
به واحد پردازنده دیجیتالی ارسال میشود .در نهایت نمودارهای بدست مده نشان میدهند كه كنترل
كننده خطی طراحی شده در حفظ تعادل ربات و كنترل سرعت موفق بوده است .ربات  JOEدر شکل
 4-9نشان داده شده است.

شکل  :4-9ربات تعادلی ]9[ JOE

3

با انتشار این مقاله و معرفی ربات  ، JOEقابلیتها و كاربردهای متفاوت ربات تعادلی توذه بسیاری
از مهندسین و پژوهشگران را به خود ذلب كرد .ویژگیها و توانمندیهای خاص ربات تعادلی دوچرخ
باعث شده تا این سیستم از ذنبههای متفاوتی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد ].[3-20
ربات تعادلی دوچرخ یک مثال نوعی از یک سیستم غیر خطی ذاتاً ناپایدار همراه با تزویج 4شدید
است .از این رو مدلسازی دینامیکی و شناسایی مدل ربات تعادلی مورد توذه بسیاری از محققین قرار
گرفته و در بسیاری از تحقیقات انجام شده به استصراج معادالت دینامیکی ربات پرداخته شده است
] .[3-9روشهای متعددی برای استصراج معادالت دینامیکی سیستم وذود دارد .عموماً مدل دینامیکی
غیر خطی ربات تعادلی ،براساس روشهای اویلر -الگرانژ  ، [4-6] 9قانون ذنبشی نیوتن [7-8] 9و ][3
یا روش كین [9] 1بدست مده است .بعضی از پژوهشگران نیز با فرض موذود بودن معادالت كلی ربات،
به كنترل ربات پرداختهاند ]" .[46كیم" و همکاران در مقاله منتشر شده در ] [9سعی بر ن داشتند تا
معادالت ذامعی از دینامیک ربات بدست ورند .تالشهای صورت گرفته برای استصراج معادالت
دینامیکی ربات حاكی از ن است كه در محاسبه معادالت دینامیکی ربات تعادلی ،وذود تفاوت بین مدل
نامی بدست مده و مدل واقعی سیستم امری اذتناب ناپ یر است.
كیم و همکاران تالش كردند تا به كمک روش كین معادالت دینامیکی كاملی را برای ربات تعادلی
دوچرخ بدست وردند .نتایج این تالشها در سال  9226در مقالهای تحت عنوان "تحلیل دینامیکی یک
ربات غیرهولونومیک پاندول معکوس دوچرخ" منتشر شد .معادالت بدست مده در این مقاله شامل
معادالت ربات در سطوح شیب دار نیز میباشد .نتایج عملی بدست مده در این مقاله نشان میدهد كه
ربات در عمل فقك برای چند الگوی حركتی موفقیت میز عمل كرده است .ربات ساخته شده در شکل
 9-9نشان داده شده است.

1.

coupled
Euler-Lagrange equation
3. Newton’s laws of motion
4. Kane’s method
2.

00

شکل  :9-9ربات ساخته شده توسك كیم و همکاران ][3

به منظور تحت كنترل در وردن و پایدارسازی ربات تعادلی ،روشهای كنترلی متعددی مورد بررسی
قرار گرفتهاست .تعداد بسیاری از مقاالت منتشر شده ذهت ساده سازی تحلیل دینامیکی و طراحی
كنترلكننده ،با استفاده از روشهای كنترلی خطی به كنترل ربات پرداختهاند ] [3و ] .[10در روشهای
خطی الزم است تا ابتدا معادالت غیرخطی ربات ،حول نقطه تعادل خطی سازی شوند .یکی از روشهای
خطی سازی متداول در زمینه رباتهای تعادلی ،روش خطی سازی ژاكوبین است ] .[9-11] ،[3چرا كه
این روش عالوه بر سادگی ،در خطی سازی سیستم كامال موفق میز بودهاست .در روشهای مبتنی بر
كنترل كنندههای خطی شرایك اولیهی ربات در عملکرد كنترلكننده نقش موثری دارد .بطوریکه برای
راه اندازی ربات الزم است تا ربات در لحظات اولیهی راه اندازی حول نقطه تعادل باشد .همچنین
درصورتیکه اغتشاشات خارذی باعث فاصله گرفتن بیش ازحد سیستم از نقطه تعادل شود ،حفظ تعادل
با مشکل روبرو شده وبه علت صادق نبودن معادالت دینامیکی در این شرایك ،ربات از حالت كنترلپ یری
خارج میشود.
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از ذمله روشهای كنترلی خطی متداول كه بر ربات تعادلی مورد بررسی قرار گرفتهاند ،میتوان
روشهای تناسبی-دیفرانسیلی ، 4تناسبی-انتگرالی ، 9تناسبی-انتگرالی-دیفرانسیلی LQR ، 9و ذایابی
قطبی 1را نام برد ] .[9-18به عنوان مثال در سال  9229پایان نامهای با عنوان "متعادل سازی یک ربات
دو چرخ خودكار" در استرالیا دفاد شد كه در ن از یک روش كنترلی  LQRبرای كنترل تعادل ربات
استفاده شده است ] .[19در نتیجه این تحقیق یک نمونه زمایشگاهی كوچک از ربات تعادلی به نام
" "Eyebotساخته شد .در این پایان نامه معادالت دینامیکی ربات با روش نیوتن استصراج شده و سپس
معادالت دینامیکی موتور نیز برای اولین بار در ن لحاظ گردیده است .در مرحله پیاده سازی به منظور
كاهش اثر نویز بر حسگرهای ربات ،به طراحی یک فیلتر كالمن پرداخته شده است .ربات  Eyebotدر
شکل  9-9مشاهده میشود.

شکل  :9-9ربات [43] Eyebot

1. PD
2. PI
3. PID
4. Ploe placement

02

روشهای  H و  H 2نیز از دیگر روشهای كنترلی هستند كه بر روی ربات تعادلی مورد بررسی
قرار گرفته اند ] .[20-22هر چند كه این روشها همچنان بر پایهی روشهای خطی طراحی شدهاند و
تنها هدف كنترلی در این تحقیقات ،مسأله متعادل سازی ربات بوده است.
برخی مقاالت به طراحی روشهای كنترل غیرخطی ،بدون درنظرگرفتن عدم قطعیتها پرداختهاند
] .[23بطور كلی نادیده گرفتن عدم قطعیتها در مدل سازی سیستم ،ممکن است تحت شرایطی باعث
برهم خوردن تعادل سیستم شود .برخی از محققین برای غلبه بر عدم قطعیتها به روشهایی چون كنترل
مقاوم و تطبیقی روی وردند ] [8و ] .[24-27هرچند كه این روشهای كنترلی توانایی غلبه بر عدم
قطعیتهارا دارند ،ولی برخی از نها به دلیل تصمین مدل دینامیکی وپارامترهای سیستم ،با پیچیدگی و
حجم زیادمحاسبات ریاضی مواذه هستند ].[24
برخی از محققین نیز بدون استصراج روابك ریاضی معاالت دینامیکی ،به طراحی كنترلكننده
پرداختهاند ] [28-32و ] . [24در بسیاری از این مقاالت روشهای هوشمند برای تصمین معادالت ویا
پارامترهای ن به كار گرفته شده است ویا معادالت سینماتیکی ربات در طراحی كنترلكننده لحاظ
شدهاند .در این میان تعدادی از پژوهشگران معادالت سیستم را به كمک مدل ذعبه سیاه 4تقریب
زدهاند ] [13و ].[31
با رونق گرفتن استفاده از كنترلكنندههای هوشمند ،مقاالتی در زمینه كنترل هوشمند رباتهای تعادلی
منتشرشد ] .[32-34]، [28از ذمله كنترلكنندههای هوشمندطراحی شده میتوان روشهای عيبی ][28

 ،فازی-عيبی ] ، [32فازی تطبیقی ] ،[33الگوریتم یادگیری برخك [34] 9را نام برد.
در طراحی یک كنترلرفازی ،تجربه ودانش تصييی برای تعیین توابع عضویت نیازخواهدبود .برخی
مقاالت برای تعیین توابع عضویت از سایر روشهای هوشمند استفاده كردند ] [30و ].[35

1. Black-box models (this is a model where we are not concerned with the meaning of every term, only that the result
)approximates reality accurately enough.
2. On-line learning algorithm
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در روشهای یادگیری برخك ،الگوریتم یادگیری در حین اذرا شدن سیستم یادگیری رفتار سیستم
هسته است .و از نجا یکه ربات تعادلی یک سیستم ذاتاً ناپایدار است ،كنترلكننده باید بتواند هنگام
بروز اغتشاشات وبرهم خوردن تعادل ،بسرعت ربات را به حالت تعادل برگرداند .اما زمان یادگیری روشها
برخك بیشتراز ن است كه بتواند به موقع مانع از سقوط ربات شود .ل ا روشهای مبتنی بر یادگیری
برخك به تنهایی نمیتوانند در مقابل اغتشاشات بزرگ خارذی مقاوم باشند.
مدلغزشی یکی دیگراز روشهای كنترلی است كه به منظور پایدار سازی ربات تعادلی مورد
توذه قرارگرفتهاست ] .[36-38مدلغزشی یک روش كنترلی غیر خطی است كه دارای ویژگیهایی چون
فهم سان ،پاسخ سریع ،كارایی باال و عدم حساسیت به عدم قطعیتها است .طراحی كنترلكننده
مدلغزشی بر روی ربات تعادلی برای اولین بار ،در سال  9223تو سك "یاو" و همکارانش انجام شد
] .[36در این تحقیق ،نتایج اعمال كنترلكننده طراحی شده بر ربات ،فقك در محیك شبیه سازی
كامپیوتری مورد بررسی قرار گرفته است .كنترلكننده طراحی شده در این مقاله ،قادر است تا ربات را
در حالت تعادل نگاه دارد.
پس از انتشار این مقاله ،مقاالت دیگری نیز به بررسی عملکرد كنترلكننده مدلغزشی بر ربات
تعادلی پرداختند .برخی از مطالعات انجام شده بر كنترلكننده مدلغزشی ،تنها به حفظ تعادل ربات
پرداختهاند ] .[25برخی دیگر عالوه برحفظ تعادل ،كنترل سرعت و یا ردگیری مسیر مطلوب را نیز مورد
توذه قرار دادند .به عنوان مثال ،یک مقاله در سال  9242با هدف حفظ تعادل و كنترل سرعت ربات
منتشرشد ] .[25طراحی كنترلكننده در این مقاله به گونهای است كه ربات را قادر میسازد كه عالوه
بر حفظ تعادل ،بتواند یک مسیر خطی با سرعت مشصص را نیز دنبال كند .در این میان تنها تعدادكمی
از مقاالت منتشرشده به بررسی نتایج بر روی ربات واقعی پرداختهاند.
"دای" و همکاران در مقاله ] ،[39به طراحی و پیاده سازی كنترلكننده مدلغزشی به منظور
حفظ تعادل و كنترل میزان چرخش ربات درصفحه پرداختند .در ساختار ربات طراحی شده در این مقاله

04

از یک شتاب سنج زاویه و یک ژیروسکوپ برای مشصص كردن موقعیت ربات استفاده شده است .چرخ-
های ربات نیز توسك دو موتور  DCراه اندازی میشوند .همچنین از دو واحد بیسیم انتقال اطالعات
برای مصابره اطالعات بین رایانه و ربات استفاده شده است .سیگنال كنترلی برای ربات ،در رایانه محاسبه
و از طریق واحد بیسیم انتقال اطالعات به ربات اعمال میشود .ربات معرفی شده در این مقاله در شکل
 1-9نشان داده شده است.

شکل -4-2 -ربات ساخته شده توسط دایم و همکاران ][93

در میان مطالعات انجام شده بر ربات تعادلی ،برخی از پژوهشگران كنترلكننده مدلغزشی را با سایر
روشهای كنترلی تركیب كردهاند ] .[40تركیب روش پسگام 4با سایر روشهای كنترلی ،یک ایده متداول
در طراحی كنترلكننده برای رباتهای متحرن چرخدار 9است

].[41-43

در روش كنترلی پسگام ابتدا برای تعدادی از خروذیهای سیستم یک قانون كنترلی مجازی تعریف
میشود .قوانین كنترلی معرفی شده به تنهایی قادر به كنترل و پایداری سیستم نصواهند بود .بلکه به
عنوان گام نصست روند طراحی كنترلكننده محسوب میشود .برای محقق شدن قوانین كنترلی معرفی
شده ،از سایر روشهای كنترلی استفاده میشود .در واقع در روشهای مبتنی بر روشپسگام ،از دو حلقه
كنترلی استفاده خواهد شد كه روش پسگام روش حلقه درونی كنترلكننده است .روش پسگام معرفی
Backstepping methode
Wheeled mobile robots
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1.
2.

شده در ] ،[44دربسیاری ازتحقیقات انجام شده بر رباتهای متحرن چرخدار مورد توذه قرار گرفته
است .كه در ن برای پایداری سیستم الزم است تا سرعت خطی مطلوب ربات همواره مثبت باشد .به
عبارتی ربات قادر خواهد بود فقك در مسیرهای رو به ذلو حركت كند.
در زمینه ربات تعادلی دوچرخ ،چندین محيول موفق تجاری و نمونه زمایشگاهی دیگری نیز وذود
دارد .ربات "سگ وی "4كه یک محيول تجاری از ربات تعادلی است ،كه در سال  9229ساخته شد.
ربات ساخته شده پس از گ شت دو سال و انجام زمایشات الزم به بازار عرضه شد .این ربات میتواند
در حین ذابهذایی تعادل سرنشین خود را به خوبی حفظ كند ] .[45در ساختار ربات سگوی از 1
ژیروسکوپ و حسگر زاویه و لغزش استفاده شده است .نیروی محركه این ربات توسك دو سرو موتور
قدرتمند تولید میشود .استفاده از این نود از موتورها باعث شده تا كنترل ربات سانتر شود .شکل -9
 1یک نمونه از این محيول تجاری را نشان میدهد.

شکل  :1-9ربات Segway

Segway

06

1.

"ذوونگ" و همکاران در سال  9249مقالهای را منتشر كردند كه در ن با استفاده از یک شبکه
 RBFبه كنترل مسیر و تعادل ربات پرداختهاند ] .[46بعالوه به منظور كنترل و حفظ تعادل ربات ،از
كنترلكننده تناسبی مشتقی نیز استفاده شده است .در مرحلهی پیاده سازی این مقاله یک ربات تعادلی
ساخته شده كه در ن از حسگرهای ارزان قیمتی استفاده شده است .مورد قبول بودن نتایج عملی بدست
مده نشان میدهد كه به راحتی میتوان تركیب چند حسگر ارزان قیمت را ذایگزین حسگرهای گران
قیمت نمود .شکل  6-9ربات معرفی شده در این مقاله مشاهده میشود.

شکل  :6-9ربات ساخته شده توسك ذوونگ و همکاران ][64

 -9-9ذمعبندی و نتیجهگیری
در دهه اخیر تحقیقات و مطالعات بسیاری در زمینه ربات تعادلی انجام شده كه ربات تعادلی را از
ذنبههای متفاوتی مورد بررسی قرار داده است .تعداد كثیری از فعالیتهای تئوری و عملی بر پایهی
روشهای خطی صورت گرفته است .بطوریکه در این میان روشهای غیر خطی چون كنترلكننده
مدلغزشی كمتر مورد بررسی قرار گرفتهاند .تركیب روشهای كنترلی گوناگون میتواند باعث شود تا
ایرادهای هر روش توسك روش دیگر پوشانده شود .از این رو در این پژوهش یک كنترلكننده فازی
مدلغزشی طراحی و بر روی یک ربات واقعی پیاده سازی شده است.
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 -4-9مقدمه
در حالت كلی حركت یک ذسم را میتوان از دو دیدگاه مصتلف مورد بررسی قرار داد .به عبارتی
میتوان گفت ،بطور كلی مکانیک كالسیک كه در ن حركت اذسام مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد،
شامل دو قسمت سینماتیک 4و دینامیک 9است .سینماتیک ،بررسی هندسی حركت است و به چگونگی
حركت اذسام بدون درنظرگرفتن نیروهای عامل میپردازد .درحالیکه دینامیک به بررسی حركت به
كمک نیروها و قوانین مربوطه میپردازد .به عبارتی علتهای حركت مورد توذه قرار میگیرند و در
معادالت وارد میشوند .یعنی هر ذره یا ذسم همواره در ارتباط با محیك اطراف خود و متأثر از نها فرض
میشود .زیرا محیك اطراف ،حركت را تحت تأثیر قرار میدهد.
باتوذه به این توضیحات ،نیاز است در ابتدا به استصراج معادالت دینامیکی سیستم مورد نظر ،یعنی
ربات تعادلی دوچرخ پرداخته شود .همچنین به منظور ردگیری مسیر توسك ربات نیاز است تا همواره
موقعیت فعلی ربات محاسبه شود و مسیر ردگیری برای ربات با توذه به موقعیتش مشصص شود .ل ا به
استصراج معادالت سینماتیکی نیز خواهیم پرداخت.

 -9-9معادالت سینماتیکی ربات
معادالت سینماتیک ،به بررسی روابك هندسی حاكم بر سیستم بدون درنظر گرفتن نیروهای
تاثیرگ ار میپردازد و نقطه انتهایی ربات را توصیف میكند .در واقع در معادالت سینماتیک مشصص
خواهد شدكه نقطه انتهایی ربات چه تابعی از متغیرهای مفاصل ربات است .دراین بصش به استصراج
معادالت سینماتیکی ربات خواهیم پرداخت .شمای سینماتیکی ربات تعادلی دو چرخ در شکل 4-9
نشان داده شده است.

Kinematic
Dynamic

20

1
2

در بدست وردن معادالت سینماتیکی دو فرض در نظر گرفته شده است:
 -4سطحی كه ربات بر روی ن حركت می كند سطحی صاف و با شیب صفر است.
 -9چرخ ها در تماس كامل با سطح هستند و غلطش كامل دارند.
در شکل  4-9عالمت های اختياری مربوط به ساختار ربات نمایش داده شده است .این عالمتها در
ذدول  4-9معرفی شده اند.

شکل  :4-9شمای سینماتیکی ربات

سینماتیک سیستم با در نظر گرفتن دو دستگاه مصتيات  x o yo z oو  x r yr z rقابل توصیف است.
دستگاه مصتيات  x o yo z oنشان داده شده در شکل  4-9دستگاه مصتيات مبدا است .این دستگاه
مصتيات همواره ثابت است و حركتی ندارد .در حالیکه دستگاه مصتيات  ، x r yr z rمتيل به ربات
است و همراه ربات در سطح افقی ذابه ذا می شود .محور قا م هردو دستگاه مصتيات (محور  z oو محور

 ) z rهمواره موازی یکدیگر خواهند بود .مصتيات (  ) x c , y c , 0نشان دهندهی مصتيات مركز دستگاه
 x r yr z rدر دستگاه مبدأ است.
با توذه به شمای سینماتیکی ربات در شکل  ،4-9موقعیت ربات را میتوان با شش مصتيه تعمیم یافته
بيورت زیر تعریف كرد.
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  R L ]T

()4-9

yC

q  [x C

با توذه به شکل  4-9سرعت خطی مركز ذرم ربات در راستای محورهای  x oو  y oازروابك ( )9-9و
( )9-9بدست می یند:
()9-9

X C V xrCos 

()9-9

YC  Vxr Sin

كه در ن  زاویه چرخش ربات در صفحه و  ،V xrسرعت خطی ربات در راستای محور است .وابستگی
 V xrو  به متغیرهای مفيلی   r ,lبيورت زیر است :
r
) ( r  l
2

() 1-9

V xr 
r
l

)   ( r  l

()1-9

همانطور كه گفته شد ،معادالت دینامیکی با این فرض بدست می یند كه چرخها در تماس كامل با
سطح هستند و غلطش كامل دارند .این فرض در معادالت ربات ،به صورت قید غیرهولونومیک زیر بیان
میشود.
Y C Cos   X C Sin   0

() 6 -9

از طرفی ،به راحتی میتوان رابطه باال را با تركیب روابك ( )9-9و ( )9-9بدست ورد .دو قید سینماتیکی
دیگر ربات را میتوان با تركیب روابك ( )9-9تا ( )1-9بيورت زیر بدست ورد.
l

2

()7-9

L

2

()8-9

X C cos  Y C sin   r R 

X C cos  Y C sin   r L 

قیود سینماتیک بدست مده در روابك ( )6-9تا ( )7-9را میتوان به فرم ماتریسی زیر نوشت:
A (q )q  0

()3-9

22

که در آن ماتریس

()42-9

 L ]T

)  A (qو بردار q

  R

بيورت زیر تعریف میشوند.

yC


0

0  , q  [x C


r 


0

0

0 r
0

0

0

cos 

L
2
L
2

sin 
sin 


  sin 

A (q )   cos 


 cos 


معادالت سینماتیک یک سیستم میتواند شامل ماتریس ژاكوبین نیز باشد .ماتریس ژاكوبین ربات،
ماتریسی است كه سرعت مفيلی ربات را به سرعت فضای دكارتی تبدیل می كند .همچنین روابك بین
مشتق زمانی مصتيات تعمیم یافته (  ) qو سرعت سیستم را تعریف میكند .سرعت سیستم مورد نظر
این مطالعه را بيورت زیر تعریف میكنیم.
()44-9

V xr  ]T

V  [

بنابراین ماتریس ژاكوبین ربات را با در نظرگرفتن روابك ( )9-9تا ( )1-9میتوان بيورت زیر بدست
ورد.
T

()49-9

0

1
r
l 
2r 

 0
0
0 1 0

, J (q )  cos  sin  0 0 1
r

 0
0
1 0 2lr


q  J (q ) V

از نجا یکه یکی از اهداف این پژوهش ،ردگیری مسیر 4مطلوب است ،الزم است تا معادالت سینماتیکی
خطای ردگیری در دستگاه مصتيات متيل به ربات  Xrرا بدست وریم .دستگاه مصتيات متيل به
ربات ،دوران یافتهی دستگاه مصتيات مبدأ ،حول محور  z oبه اندازهی زاویهی  است .ماتریس دوران
بيورت زیر تعریف میشود.
0
0
11 

()49-9

Sin 
Cos 
0

Cos 
R   Sin 
 0

-Trajectory tracking
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حال ،برای تبدیل خطا از مصتيات مبدا به فضای انتهایی ربات ،معادله زیر را مینویسیم .در واقع ،به
استصراج معادالت سینماتیکی خطا میپردازیم.
()41-9

0   x (t ) 
0  Y (t ) 
11    (t ) 

Sin 
Cos 
0

e x (t )  Cos 


E  eY (t )    Sin 
e  (t )   0



كه در ن ~ ~, Y~, Xبيورت زیر تعریف می شوند:
~
) X (t )  X cd (t )  xc (t

()41-9

) Y(t ) Y cd (t ) Y c (t

()46-9

~

)  (t )   d (t )   (t

()47-9

در روابك باال ( X cd (t ) )tو (Y cd (t ) )tو (  d )tبه ترتیب بیانگر مصتيات  xCمطلوب  Yc ،مطلوب
و زاویهی  مطلوب هستند.
بدلیل اینکه در قانونهای كنترلی كه در فيل بعد توصیف خواهند شد به مشتقات زمانی خطاهای
بدست مده از معادله ( )41-9نیاز خواهد بود ،به محاسبهی این مشتقات میپردازیم:
()48-9

~
~
~
~
e X (t )  X (t )Cos  X (t )Sin  Y (t )Sin  Y (t )Cos

با ذایگ اری مشتقات زمانی معادلههای ( )44-9و (  )49-9در (  )41-9و فاكتورگیری از  داریم:
()43-9

~
~
eX (t )  ( X Cd  X C )Cos    ( XSin   YCos  )  ( y cd  y o )Sin 

با ذایگ اری معادلههای ( )9-9و (  )9-9و ذمله اول معادله ی ( )41-9در معادلهی (  )48-9و ساده
سازی خواهیم داشت:
eX (t )  Vxrd Cos(e )  Vxr  ey

() 92-9
و برای محاسبهی ) : e y (t
()94-9

~
~ ey (t )  Cos 
~ x (t )  Sin  X (t )  Sin
~y (t )  Cos 
) y (t

با فاكتورگیری از  و ذایگ اری مشتق زمانی معادلههای ( )41-9و ( )46-9خواهیم داشت:
24

) ey (t )   ex  Vxrd Sin(e

( )99-9
و برای )  e (tداریم:

e (t )   d  

()99-9

ل ا سیستم حلقه بسته ربات بيورت رابطه زیر خواهد بود .این رابطه همان مشتق زمانی بردار خطای
 Eتعریف شده در ( )42-9میباشد.
 e x (t)  β e y  Vxr +Vxrd cos eβ 


 
e y (t)    β e x +Vxr sin eβ 

 eβ (t)  
βd  β

 


()91-9

ذدول  :4-9پارامترهای سیستم

واحد

پارامتر

تعریف

بدنه ربات
𝒈𝑲
𝐦⁄
𝐬
𝐝𝐚𝐫
𝒔𝒓𝒂𝒅/
𝐝𝐚𝐫
𝒔𝒓𝒂𝒅/
𝟐𝒎 𝒈𝑲
𝟐𝐦 𝐠𝐊
𝒎⁄
𝟐𝒔
𝒎
𝒎

وزن بدنه ربات
سرعت خطی مركز ذرم بدنه ربات در راستای محور 𝑟𝑥
ذابهذایی دورانی بدنه ربات حول محور 𝑟𝑦
سرعت زاویهای بدنه ربات حول محور 𝑟𝑦
ذابهذایی دورانی ربات حول محور 𝑟𝑧
سرعت زاویهای بدنه ربات حول محور 𝑟𝑧
ممان اینرسی بدنه ربات حول محور 𝑟𝑧
ممان اینرسی بدنه حول محور 𝑟𝑦
شتاب گرانشی
فاصله محور چرخها تا مركز ذرم بدنه ربات
فاصله بین دو چرخ

𝑏𝑚
𝑉
𝛼
̇𝛼
β
̇𝛽
𝑧𝑏𝐼
𝑦𝑏𝐼
𝑔
𝑑
𝑙

چرخها
𝒈𝑲
𝒎
𝒅𝒂𝒓
𝒅𝒂𝒓
𝒔𝒓𝒂𝒅/
𝒔𝒓𝒂𝒅⁄
𝟐𝒎 𝒈𝑲

𝑤𝑚
𝑟
𝑟𝜃
𝑙𝜃
𝑟̇𝜃
𝑙̇𝜃

وزن هر چرخ
شعاد هر چرخ
ذا به ذایی دورانی چرخ راست
ذا بهجایی دورانی چرخ چپ
سرعت زاویهای چرخ راست
سرعت زاویهای چرخ چپ
ممان اینرسی چرخها

𝑤𝐼
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 -9-9معادالت دینامیکی ربات
مهمترین عاملی كه درحركت ذسم باید مورد توذه قرار گیرد ،نیروهای وارد بر ذسم و قوانین
حاكم بر این نیروها میباشد .دینامیک به بحث و مطالعه دالیل حركت میپردازد و عوامل مولد نیرو را
نیز در معادالت دخیل میكند .عوامل مولد نیرو در ربات تعادلی گشتاورهای خروذی موتورهای ربات
هستند كه در معادالت حركت لحاظ خواهند شد.
روش انتصاب شده برای محاسبهی معادالت دینامیکی ربات ،روش اویلر–الگرانژ است .در این
روش با محاسبه توابع انرژی به معادالت دینامیکی خواهیم رسید .دو نود انرژی ذنبشی و پتانسیل برای
سیستم وذود دارد .بنا به تعریف ،الگرانژی تفاضل انرژی ذنبشی و انرژی پتانسیل سیستم است .یعنی
داریم:
L  T U

()91-9

كه در ن  Tمعرف مجمود انرژی های ذنبشی و  Uمجمود انرژی های پتانسیل است .برای بدست
وردن معادالت دینامیکی الزم تا معادله اویلرالگرانژ ( یعنی معادله ( ))92-9برای هر یک از متغیرهای
حالت نوشته شود.
d L
L
(
)
 Q  AT 
dt  q
q

()96-9

كه در این معادله  qمعرف مصتيات تعمیم یافته و  Qiنیروی محرن در هر مصتيه است.
اولین قدم برای محاسبه الگرانژی ،بدست وردن مجموعه انرژی های پتانسیل سیستم است .در سیستم
ربات تعادلی دو چرخ ،به علت ارتفاد داشتن ربات از سطح زمین به اندازه شعاد چرخها ،انرژی پتانسیل
 mb grدر سیستم وذود دارد .از طرفی با توذه به زاویه انحراف بدنه به اندازه  ، مركز ثقل ربات به
اندازه

) d cos(

از زمین فاصله دارد .ل ا مجمود انرژی های پتانسیل را می توان از رابطه زیر بدست

ورد.

)) U  mb g (r  d cos(

()97-9

26

با در نظر گرفتن شکل (  )9-9در خواهیم یافت كه بدنه ربات همواره به اندازه  rاز زمین فاصله دارد.
پس انرژی پتانسیل  mb grهمواره وذود دارد و باید در معادله ی انرژی پتانسیل وارد شود .همچنین در
حالتی كه بدنه ربات از حالت تعادل منحرف می شود ،انرژی پتانسیل )  mb gd cos(به مجموعه
انرژی های پتانسیل اضافه می شود.

شکل  :9-9بلون دیاگرام ربات تعادلی

برای بدست وردن مجمود انرزی های ذنبشی ربات الزم است ،انرژی ذنبشی انتقالی و دورانی ربات را
محاسبه كنیم :
انرژی ذنبشی انتقالی چرخ ها:
1
) mwr 2 (r2  l2
2

()98-9

Twt 

انرژی ذنبشی دورانی چرخ ها:
1
) I w (r2  l2
2

()93-9

Twr 

انرژی ذنبشی دورانی بدنه ربات:
1
1
I by 2  I bz  2
2
2

() 92-9

97

Twr 

انرژی ذنبشی انتقالی بدنه ربات:

mbVr


()94-9

Tbt 

كه در ن  Vrاز رابطه زیر محاسبه می شود.

) Vr  Vxr  d cos(

()99-9
مجمود انرژی های ذنبشی ربات به صورت زیر بدست می ید:

T  Tbt  Tbr  Twt  Twr

()99-9

با توذه به شمای سینماتیکی ربات كه درشکل  4-9رسم شد وشکل  ،9-9و درنظر گرفتن هدف دنبال
پیمایش مسیرتوسك ربات ،بردار مصتيات تعمیم یافته بيورت  q   x c , y c ,  ,  , r , l تعریف
T

می شود.
با ذایگ اری معادلههای ( )97-9و (  )99-9در معادله ی ( ،)96-9معادلهی حركت ربات بدست خواهد
مد.
از نجا یکه تعداد عناصر مصتيات تعمیم یافته با تعداد درذه های زادی سیستم برابرنیست ،سیستم
ربات ،یک سیستم مکانیکی غیرهولونومیک است .معادلهی حركت یک سیستم مکانیکی غیر هولونومیک،
معموالً بيورت زیر حاصل میشوند .كه در واقع همان نتیجهی حاصل از حل معادلهی الگرانژ است.
()91-9

M (q )q  C (q , q )q  G (q )  B (q )  A T (q )

n
n xn
در رابطه ی باال ، q  R ،مصتيات تعمیم یافته است و  ، M (q)  R .n=6یک ماتریس مثبت

nxn
معین متقارن 4است و ماتریس اینرسی ربات نام دارد ، C (q, q )  R .ماتریس گشتاور كریولیس و
nxl
ذانب مركز است  G(q)  R .بردار گشتاور ثقلی می باشد.



بردار گشتاور های ورودی از موتور

و ) B(qماتریس ورودی ها هستند AT (q) .ماتریس قیود غیرهولونومیک 9است.

- Symmetrical positive definite
- Nonholonomic Constrait Matrix

28

1
2

0 0 
0 0 


0 0 
 r 
    , ss B (q )  

 l 
 1  1 
1
0


0 1

()91-9

 در معادله ( ، )93-9ضریب الگرانژ است كه محاسبهی ن كاری دشوار است .برای ح ف  ، فضای
پوچ ماتریس  Aرا بدست می وریم .از نجا یکه

J T (q )A T (q )  0

میتوان دریافت كه فضای پوچ ماتریس

T
 ،Aهمان ماتریس ژاكوبین است .ل ا با ضرب )  J (qدر طرفین معادله ( ،)91-9ضریب الگرانژ از معادله

ح ف خواهد شد.

J T M (q )q  J T C (q ,q )q  J T G(q )  J T B (q )

()96-9

با قرار دادن معادله (  )49-9و مشتق زمانی این معادله درمعادله ( )96-9به معادله زیر خواهیم رسید.
()97-9

(J T MJ )V  J T ((MJ  CJ )V  G (q , q ))  J T B(q )

فرم معادله بدست مده به گونهای است كه میتوان در ن بردار  Vرا به عنوان متغییر های حالت برشمرد.
در اینيورت ،مشاهده میشود كه
,l

r

 r ,l

بطور كامل از متغییر های حالت ح ف شده اند .از طرفی،

 از بردار  Vو معادلهی ( )49-9قابل محاسبهاند .به این ترتیب ،میتوان

,l

r

 را از بردار مصتيات

تعمیم یافته ذداكرد .حال ساختار ذدید بردار مصتيات تعمیم یافته و بردار متغییر های حالت را تعریف
خواهیم كرد.
q 
q r  x c , y c ,  ,  , X   r 
V 

()98-9

در مرحله خر محاسبات دینامیکی ،الزم است تا معادالت را به فرم زیر به دست وریم.
 
,u   r 
 l 

()93-9

X  A (x )  B (x )u

با توذه به تعریف الزم است تا  Vو  qاز معادالت محاسبه شوند V .از معادله ( )97-9محاسبه میشود.
()12-9

V  (J T MJ )-1 J T (MJV  C (q , q ))  (J T MJ )-1 J T B (q )
93

: به صورت معادلههای زیر حاصل میشوندB  وA  ماتریسهای.) مینویسیم93-9( این معادالت را به فرم
J rV


A (x )   T

-1 T
 (J MJ ) J (MJV  C (q r , q r ) 

)14-9(

O 42


B (x )   T

1
(J MJ ) JTE 

)19-9(
. مطابق رابطه زیر استJr ،در رابطه باال

q r  J r (q )V

 0
, J r (q)  cos 
 0

0
sin 
0

T

0 1
0 0 
1 0 

)19-9(
: به صورت روابك زیر هستندA و عناصر ماتریس

A (x )   A1 (x ) A 2 (x ) A3 (x ) A 4 (x ) A5 (x ) A 6 (x ) A 7 (x ) 

)11-9(

A1 (x ) V xr cos 

)11-9(

T

A 2 (x ) V xr sin 

)16-9(

A3 (x )  

)17-9(

A 4 (x )  

)18-9(

A5 (x ) 

dgmb sin( )  4mb r 2  2 I wa  2 mw r 2   d 2 2 mb sin(2) 3 mb r 2  4 I wa  3 mw r 2 
I b mb r 2 (2I wa  2)  cos( 2 )d 2 mb (2I wa  2mw r 2 )  2I b mw r 2

)13-9(




3 


 (d 2 mb2 r 2  (sin(2 ) 3d  2 cos   g )  V xr cos 2  )   I bg d  2 r 2 sin( )(m b  2) 
2 



 )12-9(
A 6 (x )  
2
I b mb r (2I wa  2)  cos( 2 )d 2 m b (2I wa  2mw r 2 )  2I b mw r 2

A 7 (x ) 

2mb r 2 V xr2  d  cos( )V xr  

I

wa

)14-9(

l 2  r 2 (2I b  mw l 2  2I b 

: نیز در ادامه محاسبه شده استB معادالت عناصر ماتریس

b11  b12  b21  b22  b31  b32  b41  b42  0
b b b b b b b 
b (x )   11 21 31 41 51 61 71 
b12 b22 b32 b42 b52 b62 b72 

)19-9(

T

90

)19-9(

()11-9

  2I wa  dmb r cos( )  r 2 (2mw  3mb ) 

mb r 2  3I by mb  2I 2 mb mw cos2 ( )   2I wa  I by  d 2 mb cos 2 ( ) 

()11-9
()16-9

b51 (x ) 

)b52 (x )  b51 (x

)) (I by  dmb (d cos 2 ( )  3r cos(
)) r (3I by mb  2d 2 mb mw cos 2 ( ))  2I wa (I by  d m2b cos 2 (

b61 (x ) 

) b62 (x )  b61 (x

()17-9

r
l (I wa  mw r 2 )  4I b r 2l

()18-9

2

b71 (x ) 

) b72 (x )  b71 (x

()13-9

 -1-9معادالت دینامیکی موتور
ورودیهای این ربات ولتاژ موتورهای راست و چپ هستند .یعنی گشتاور اعمالی به ربات توسك
موتورها تولید میشوند .از این رو برای كنترل ربات باید ولتاژ مناسب به موتورها اعمال گردد .به همین
دلیل برای طراحی كنترلكننده مطلوب ،دینامیک موتورها نیز باید در معادالت سیستم وارد شوند.
موتورهای درنظرگرفته شده برای ساخت ربات در این پژوهش ،از نود موتور ذریان مستقیم
مغناطیسدا م )DC( 4است .مزیت این موتورها داشتن قابلیت كنترل پ یری مطلوب و دارا بودن مدل
ریاضی ساده و خش فهم میباشد .این مزیتها باعث میشوند تا كنترل سرعت موتورها به راحتی امکان
پ یر باشد و همچنین مدل ریاضی موتور به راحتی قابل استصراج و فابل استفاده در معادالت مدینامیکی
ربات باشد.
مدار معادل مدار موتور الکتریکی  DCدر شکل  9-9نشان دادهشده است .نمادهای بکار رفته در
این شکل ،در ذدول  9-9معرفی شدهاند.

1

Permanent magnet dc motor

94

شکل  :9-9مدار معادل موتور الکتریکی مغناطیس دا م

مدل مداری موتور الکتریکی  DCكمک میكند تا با استفاده از قوانین ساده كریشهف و قانون اهم مدار
و رفتار الکترو موتور را تحلیل كرد .همچنین با مدنظر قرار دادن قانون لنز ،میتوان رابطهی گشتاور
حاصل از چرخش روتور با ذریان را بدست ورد .در نتیجهی به كار بستن این قوانین ،معادالت حاكم بر
موتور بيورت زیر بدست می ید.
dI a
dt

()62-9

V m  Ra I a  e  L

m  k m Ia

()64-9

 eدر رابطه ( )62-9ولتاژ برگشتی موتور است كه ولتاژ ضد محركه نیز نامیده میشود e .طبق رابطه زیر
بدست می ید.
e  k e

()69-9
معادله چرخش روتور نیز مطابق رابطه ( )69-9بدست می ید.

 m  J m  bm  rg l

()69-9

در رابطهی ( )62-9محاسبهی مشتق زمانی ذریان دشوار و همراه با نویز است .از طرفی به علت كوچک
و ناچیز بودن ضریب اندوكتانس سلف ،میتوان از مقدار  L dI aدر این معادله صرف نظر كرد .در این
dt

صورت
92

V m  R a I a  K e

()61-9

به همین ترتیب به علت كوچک بودن ضریب ممان اینرسی و ضریب میرایی موتور ،میتوان از این مقادیر
در رابطه ( )69-9چشم پوشی كرد.
 m  J m  bm  rg l

() 61-9

برای وارد كردن معادالت موتور در معادالت دینامیکی ربات الزم است تا رابطه میان ولتاژ ورودی موتور
و گشتاور بار موتور بدست وریم .به منظور نیل به این هدف  I aرا از معادله ( )61-9محاسبه و در رابطه
( )64-9قرار میدهیم.
V e
) m  k m ( m
Ra

()66-9

در رابطه باال  eمقدار كوچکی است كه با توذه به مقاوم بودن روش كنترلی پیشنهادی میتوان ن را
ح ف و به عنوان دینامیک مدل نشده درنظر گرفت.
km
)
Ra

()67-9

(  m V m

در نهایت با ذاگ اری   mبدست مده ،در رابطه ( ،)61-9رابطه بین ولتاژ موتور و گشتاور بار به دست
می ید.
km
rg R a

() 68-9

V m

m
rg

l 

با ذاگ اری   lاز رابطه باال در معادله دینامیکی ربات (روابك ( )93-9تا ( )13-9بدست مده در بصش
 ،) 9-9ورودی معادله از گشتاور بار به ولتاژ تغییر میكند.
V 
,u   r 
V l 

()63-9
با تعریف ) g (xو

)f (x

Km
)u
rg R a

() X  A (x )  B (x

بيورت زیر ،معادله كلی سیستم را به فرم استاندارد ( )74-9بدست می-

وریم.

99

Km
) ) , f (x )  A (x
rg R a

()72-9

V 
,u   r 
V l 

()74-9

() g (x )  B (x

X  f (x )  f (x )u

ذدول  :9-9نمادهای مورد استفاده در مدلسازی موتور مغناطیس دا م

واحد
𝛀
𝐇
𝑨
𝑨𝑵𝒎/
𝒎𝒑𝒓𝑽/
𝑽
𝟐𝒎𝒄 𝒈

𝒎𝑵
𝒎𝑵

تعریف
مقاومت الکتریکی موتور
اندوکتانس موتور
جریان موتور
ثابت گشتاور
ثابت ولتاژ برگشتی
ولتاژ تغذیه موتور
ممان اینرسی موتور
ضریب میرایی
ضریب چرخ دنده
گشتاور تولیدی توسط موتور
گشتاور بار متصل به موتور

94

پارامتر
𝒂𝑹
𝑎𝐿
𝑎𝐼
𝑚𝐾
𝑒𝐾
𝑈
𝑚𝐽
𝑚𝐵
𝑔𝑟
𝑚𝜏
𝑙𝜏

 -4فصل چهارم

ن
ک
ت
کن
طراحی و شبیهسازی رل نده افزی
ش
لغ
مد ز ی
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 -4-1مقدمه
همواره هدف اصلی در كنترل ربات های دو چرخ ،در تعادل باقی ماندن و اذتناب از افتادن
است .هدف كنترلی بعدی با توذه به كاربرد ربات ،متغیر است .از ذمله اهدافی كه برای ربات تعادلی دو
چرخ مطرح شده است ،میتوان توانایی حمل بار ،كنترل سرعت و موقعیت و عبور از مسیر های شیب
دار را نام برد .اهداف اصلی این پژوهش حفظ تعادل ربات و ردگیری مسیر4مطلوب است.
روش كنترلی مدنظر برای رسیدن به اهداف بیان شده ،روش كنترل فازی مد لغزشی 9است.
همانطور كه گفته شد ،هدف اصلی كنترل كننده حفظ تعادل ربات است .بگونهای كه كمترین لغزش را
داشته باشد و بتواند هنگام اعمال اغتشاشات نیز تعادل خود را حفظ كند .برای برقرار شدن این هدف
بيورت مطلوب ،نیاز به كنترل كنندهای است كه بتواند پاسخ سریعی به اغتشاشات بدهد وبه خوبی در
حالت پایدار باقی بماند .روش كنترل فازی مد لغزشی ،روشی است كه در نیل به این اهداف عملکرد
خوبی دارد .به همین دلیل در این پژوهش ،از روش كنترل مد لغزشی بهره خواهیم برد .همچنین وذود
عدم قطعیت های فراوان و دینامیک های مدل نشده در مدلسازی سیستم ،این نیاز را ایجاد میكند كه
روش كنترلی باید یک روش مقاوم باشد.
كنترل فازی مد لغزشی طراحی شده ،یک كنترل كننده مدلغزشی دو سطحی خواهد بود .كه
در گروه كنترل كنندههای مدلغزشی تفکیک شده دسته بندی میشود .روش كنترلكننده تفکیک شده
بر پایه مدلغزشی ،برای اولین بار در سال  4338برای یک سیستم مرتبه چهار ارا ه شد].[17كه یک
روش ساده تری نسبت به سایر كنترل كنندههای تفکیک شده برای سیستم های مرتبه چهار است .در
سایر روش های كنترلی تفکیک شده ،از روشهای هوشمند استفاده شده كه باعث پیچیدگی كنترل
كننده میشوند].[18

Trajectory tracking
Fuzzy sliding mode control
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 -9-1معرفی روش كنترلی مد لغزشی مرسوم
عدم دقت در انتصاب پارامترهای یک سیستم و یا وذود دینامیکهای مدل نشده در مدل سازی
سیستم ،اصطالحاً عدم قطعیت در مدل سازی سیستم نامیده میشود .وذود عدم قطعیتها در مدل
سازی سیستمهای غیرخطی ،میتواند میزان كنترل پ یری این سیستمها را تحت تأثیر قرار دهد .به
گونهای كه كنترل سیستم با خطای زیادی مواذه شود و یا در طراحیهای عملی ،قادر به كنترل سیستم
موردنظر نباشیم .ل ا این عدم قطعیتها باید در طراحی كنترل كننده مدنظر قرار بگیرند .روشهای
كنترل مقاوم و كنترل تطبیقی دو روش اصلی و پر كاربرد برای مقابله با عدم قطعیتهای مدل سازی
هستند .مبنای عملکرد كنترل مقاوم بهره بردن از روش كنترلی پسصوردی و به طور همزمان مقابله با
عدم قطعیتهای مدلسازی میباشد .مدلغزشی یک روش بسیار قدرتمند در میان روشهای كنترل مقاوم
است كه به منظور مقابله با عدم قطعیتها و اغتشاشات خارذی در سیستمهای غیرخطی به كاربرده
میشود و می تواند سیستم را در حضور نامعینی های ساختاری و یا غیر ساختاری بطور مطلوبی كنترل
كند .روش نامبرده شده دارای مزایای دیگری چون پاسخ گ رای سریع و سادگی در طراحی نیز میباشد.
پایهی روش مدلغزشی بر این اصل استوار ایت كه كنترل سیستمهای مرتبه اول سانتر از
كنترل سیستمهای عمومیتر مرتبه  nاست .خواه این سیستمها خطی باشند یا غیرخطی ،معین باشند
یا نامعین .از اینرو راهبردی در این روش به كار برده میشود كه سیستمهای مرتبه  nبه سیستمهای
مرتبه اول تبدیل شوند .حال به این سوال میرسیم كه روند كاهش مربته چگونه است و سیستم مرتبه
اول را چگونه تعریف كنیم .بدین ترتیب میتوان عنوان كرد كه طراحی كنترل كننده مدلغزشی شامل
دو مرحله اصلی میباشد -4 :طراحی و تعریف یک سطح لغزش كه باعث میشود مرتبهی سیستم كاهش
یابد و بستری مقاوم را در حركت سیستم به سمت نقطه تعادل فراهم سازد .این سطح باید به گونهای
طراحی شود كه با حركت به سمت ن ،بتوان برقراری اهداف كنترلی مورد نظر را تضمین كرد-9 .
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انتصاب سیاست كنترلی مناسبی كه سیستم را به سمت این سطح حركت داده و قرار گرفتن و باقی ماند
بر روی ن را تضمین كند.
این روش بهطور گسترده در سیستمهای گوناگون غیرخطی مورد استفاده قرار گرفته است و
عملکرد موفقیت میزی در كنترل سیستمهایی چون وسایل نقلیه زیر بی ،موتورهای الکتریکی ،سیستم-
های قدرت و  ...داشته است .در این پژوهش نیز یه منظور تحت كنترل در وردن ربات تعادلی ،روش
مدلغزشی در نظر گرفته شده است تا كارایی ن در این زمینه نیز مورد ببرسی قرار گیرد.
درنظر بگیرید معادالت دینامیکی سیستم مورد نظر به صورت زیر باشد.
) x (t )  F (x , t )  G (x, t)u (t

() 4-1
كه در ن

) x (t

خروذی سیستم موردنظر است كه هدف از طراحی كنترل كننده ،رساندن

) x (t

به

مقدرا مطلوب )  x d (tاست .توابع  Fو  Gدر حالت كلی میتوانند یک تابع غیرخطی متغیر با زمان
باشند.

) u(t

نیز ورودی سیستم است كه به عنوان ورودی كنترل به كار برده میشود .فرض میكنیم

معادالت دینامیکی سیستم موردنظر را به صورت زیر محاسبه كردهایم.
) x (t )  f (x , t )  g (x, t)u (t

() 9-1

در رابطه باال توابع  fو  gبه ترتیب توابع تصمین زده شده برای توابع  Fو  Gهستند .در اینجا
مقادیر دقیق  Fو  Gرا نمیدانیم اما محدودهی  Fو  Gرا باید شناسایی كنیم .تفاضل مقدار  Fو
 fرا با  fو تفاضل مقدار  Gو  gرا با

g

نمایش میدهیم .فرض میكنیم  Fو  Gبه ترتیب به

كرانهای  Fو  Gمحدود باشند.
سطح لغزش ) S(tرا به صورت زیر تعریف میكنیم.
()9-1

d
)   ) e(t )  e(t )  e (t ) ; e(t)  x d (t )  x (t
dx

( S(t ) 

مشتق زمانی ) S(tرا محاسبه و رابطه ( )4-1را در ن ذاگ اری میكنیم .به دلیل در اختار نداشتن توابع
 Fو  ، Gرابطه ( )9-1را با درنظر گرفتن مقدار خطای محاسبات ،ذایگزین رابطه ( )4-1میكنیم.
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() 1-1

) S(t )  x d (t )  x (t )  e(t )  x d (t )  F (x , t )  Gu (t )  e(t
)  x d (t )  f (x , t )   f  G(x, t) u(t)  e(t

به منظور سوق دادن سطح لغزش به سمت صفر ،تابع لیاپانوف  Vرا به صورت زیر پیشنهاد میدهیم.
1
V  S2
2

() 1-1

در روش اثبات پایداری لیاپانوف الزم است تا مشتق زمانی تابع لیاپانوف مقداری منفی داشته باشد .این
مقدار منفی را |   | Sدرنظر میگیریم كه در ن  مقداری مثبت است.
()6-1

|V  SS  S (x d (t )  f (x ,t )   f  G(x, t) u(t)  e(t ))   | S

برای برقراری رابطه باال الزم است تا یک قانون كنترلی مناسب انتصاب شود .قانون كنترلی را به صورت
زیر درنظر میگیریم.
() 7-1

1
))(x d (t )  f (x , t )  e(t )  K sgn(S
g

با قرار دادن قانون كنترلی تعریف شده ،در رابطه

(V ،)6-1

u (t ) 

همواره مقداری منفی خواهد بود .فقك

كافیست كه  Kبه اندازه كافی بزرگ انتصاب شود.
چالش مهم در این روش وذود پدیده وزوز است كه به علت وذود تابع عالمت در زمان به صفر رسیدن
سطح لغزش رخ میدهد.

شکل  :4-1پدیده وزوز در اطراف سطح لغزش
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روشهای متعددی برای كاهش این نوسانات ناخواسته طراحی شدهاند .از ذملهی این روشها ،استفاده
از تابع

)Satu(.

به ذای تابع

)Sgn(.

است .این روش از روشهای پركاربرد است كه در این پژوهش

نیز به كارگرفته شدهاست.

 -9-1معرفی تئوری فازی
تئوری فازی در سال  4361توسك پروفسور علی عسگر لطفی زاده ،در مقاله ای تحت عنوان
"مجموعه های فازی" معرفی شد .در این تئوری عضویت در یک مجموعه بطور دقیق مشصص نمیشود.
میدانیم در علم ریاضیات ،عضویت در یک مجموعه به صورت "هست" یا "نیست" بیان میشود .میتوان
این عضویت داشتن و عضویت نداشتن در یک مجموعه را با مقادیری چون ( 4بیان كننده عضو بودن )
و ( 2بیان كننده عضو نبودن) بیان كرد .در اینيورت برای هر نمونه میتوان مقدار عضویت یک و یا فقك
مقدار عضویت  2را در نظر گرفت .این مجموعه ها ،مجموعه های قطعی نام دارند .در تئوری فازی برای
مقدار عضویت یک نمونه ،میتوان عددی بین  2و  4را نیز در نظر گرفت .در واقع برد تابع عضویت از
{ 4و  }2به [  4و  ]2تبدیل میشود.
نسبت دادن مقدار عضویت بین  2و  4به یک نمونه ،یک تعبیر ریاضی از منطق فازی است.
تعبیر شهودی منطق فازی را میتوان با مفاهیمی چون كم ،خیلی كم ،نسبتا ،حدودا و  . . .توصیف كرد.
به عنوان مثال در نظر بگیرید كه میصواهیم بدانیم سرعت خودرو زیاد یا كم است .در مجموعه های
قطعی سرعت خودرو یا كم است یا زیاد و سرعت در یکی از این دو دسته قرار میگیرد .در حالیکه در
منطق فازی میتوان به عضو بودن در این دسته ها ،یک وزن تعیین كرد .این وزن بین  2و  4است.
هرچه وزن به یک نزدیکتر باشد ،یعنی عضویت تشدید مییابد .اگر بگوییم مقدار عضویت سرعت یک
است یعنی سرعت بسیار زیاد است .و اگر مقدار ضویت یک باشد یعنی سرعت تقریبا زیاد است.
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این نود توصیف كه پایههای اندیشه و استدالل های معمولی انسان میباشند ،به كمک تئوری
فازی در قالب ریاضیات نمایش داده میشود .توصیف پایه های اندیشهی انسان بيورت ریاضی این امکان
را فراهم می ورد تا اندیشهی انسان گونه توسك كامپیوتر قابل فهم و پیاده سازی باشد .و بتوان برنامه
های كامپیوتریرا بوذود ورد كه به منطق و تفکر انسان نزدیکترند.
برای برقراری ارتباط بین اندیشه های انسان گونه و تئوری فازی در قالب ریاضیات مفاهیمی تعریف
میشوند كه در ادامه به تعریف برخی از این مفاهیم خواهیم پرداخت.
 -4متغیرهای زبانی :4به متغیرهایی گفته میشود كه مقادیر مورد قبول برای نها كلمات و ذمالت
انسانی هستند .پروفسورزاده در سال  4379مینویسد" :متغیرهای زبانی ،متغییر هایی هستند كه
مقادیرشان اعداد نیستند ،بلکه لغات یا ذمالت طبیعی یا ساختگی هستند".

-9تابع عضویت:

تابع عضویت ،بیانگر میزان عضویت عنير  Xبه مجموعه های فازی  Aاست.

اگر درذه عضویت یک عضو از مجموعه برابر با صفر باشد ،ن عضو كامال از مجموعه خارج است و اگر
درذه عضویت یک عضو برابر با یک باشد ،ن عضو كامال در مجموعه قرار دارد .حال اگر درذه عضویت
یک عضو ما بین صفر و یک باشد ،این عدد بیانگر درذه عضویت تدریجی میباشد .این عدد بیانگر درذه
عضویت تدریجی میباشد ،درذه عضویت عنير  Xدر مجموعه فازی  Aنماد) µA(xنشان داده میشود.
در مجموعه های قطعی ،مقدار تابع عضویت فقك دو مقدار در برد خود دارد.تابع عضویت در مجموعه
های قطعی با رابطه ()8-1نشان داده میشود.

1 if x  A
0 if x  A

A (x )  

() 8-1

در حالی كه برد تابع عضویت در مجموعه های فازی ،مقداری از مجموعهی بستهی [ 4و  ]2انتصاب
میكند.

1

Linguistic variables
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در مبحث منطق فازی ،توابع عضویت متفاوتی مانند توابعی گوسی ،ذورنقه ای ،مثلثی و  . . .مطرح
میشوند .تابع عضویت استفاده شده در این پایان نامه ،تابع عضویت مثلثی است .این تابع در ادامه معرفی
میگردد.

تابع عضویت مثلثی:

این تابع به كمک سه پارامتر {  } A , B , Cمشصص میشود .مصتيات X

را با استفاده از این سخ پارامتر میتوان محاسبه كرد .این تابع با توذه به رابطه ( )3-1تعریف میگردد.
x a c  x
,
))
b  a c b

(Triangle (x;a, b,c)  max(min

 -9تركیب اذزاء و بصشهای كلی دستگاه فازی:

مجموعه واحدهای پایگاه قوانین فازی،

()3-1

پایگاه فازی ساز  ،پایگاه نافازی ساز و موتور استنتاج فازی چهار واحد اصلی یک دستگاه فازی را شکیل
میدهند.
در شکل ( )9-1ساختار كلی یک سیستم فازی مشاهده میشود.
در این شکل مشاهده میشود یک سیستم فازی شامل سه بصش مهم فازی ساز ،هسته استنتاج و نافازی
ساز میباشد .كه در ادامه به بررسی اذمالی هر یک خواهیم پرداخت.

شکل  :9-1ساختار سیستم فازی

فازی

ساز :4از نجا یکه یک سیستم فازی به كمک ریاضیات ،فرمول سازی میشود ،ورودی این

سیستمها اعداد حقیقی هستند .در صورتیکه در سیستم فازی ما با اعداد فازی سروكار داریم .به همین

fuzzifier
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1

دلیل یک واسك برای تبدیل اعداد حقیقی به اعداد فازی درنظر گرفته میشود .این واسك را واحد فازی
ساز مینامیم .واحد فازی ساز در واقع نگاشتی از مجموعه اعداد حقیقی بر مجموعه اعداد فازی است.
فازی سازهای متفاوتی برای سیستمهای فازی تعریف شده است .از ذمله مهمترین و پركاربردترین این
فازی سازها ،میتوان فازی ساز منفرد 4فازی ساز مثلثی 9و فازی ساز گوسی 9را نام برد .در سیستم فازی
طراحی شده در این پژوهش ،از فازی ساز منفرد استفاده شده است.
واحد فازی ساز منفرد مقدار ورودی  xكه یک مقدار حقیقی است را به یک منفرد فازی ساز
نگاشت میدهد بطوریکه درذه تعلق خروذی فازی درنقطهی  xبرابر یک و در سایر نقاط برابر صفر
است .سادگی محاسبات فازی ساز منفرد ،در سادگی و كم حجم بودن محاسبات دستگاه فازی تأثیرگ ار
خواهد بود.
* 1 x  x
A (x )  
0 ow

() 42-1

موتور استنتاج فازی

 :موتور استنتاج فازی در واقع مسئولیت تيمیم گیری در یک دستگاه فازی

را برعهده دارد .این واحد پس از دریافت ورودی از واحد فازی ساز ،با درنظر گرفتن قوانین فازی تعریف
شده ،عمل تيمیم گیری را انجام میدهد .تعدادی قواعد استلزام برای تركیب قوانین فازی وذود دارد.
در این میان متداولترین استلزام ،استلزام ممدانی است كه در بسیاری از سیستمهای فازی به كار گرفته
میشود .مفهوم استلزام ضرب ممدانی بيورت رابطه زیر فرمول سازی میشود.

)A  B  min(A,B

()44-1

در انتها نتیجهی حاصل از تيمیم گیری موتور استنتاج به عنوان ورودی به واحد فازیساز ارسال میشود.

1

Singleton fuzzifier
Traingular fuzzifier
3
Guassian fuzzifier
2
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نافازی

ساز :4پس از انجام محاسبات دستگاه فازی ،نتیجه حاصل یک مقدار فازی است كه باید به

یک عدد حقیقی نگاشت شود .وظیفه نافازی ساز انجام این نگاشت به بهترین نماینده اعداد حقیقی
است .نافازی سازی میانگی مراكز یک روش مناسب و پركاربرد است كه دراین پژوهش نیز از ن استفاده
شدهاست .نافازی ساز میانگین مراكز ،طبق رابطه ( )49-1تعریف میشود Y* .خروذی این نافازی ساز
است.

l

wl

()49-1

m

y
l 1

m

wl

l 1

كه در ن  y-lمركز  lامین مجموعه فازی و ) w(iارتفاد ن باشد.



y 
*

با به كار بردن فازی ساز منفرد ،استلزام ضرب ممدانی و غیره فازی ساز میانگین مراكز ،رابطه ()49-1
برای برقراری رابطه بین ورودی و خروذی ،حاصل میشود.
l

n

 l 1  A l (x i ) y
i

()49-1

) (x i

Ai l

i 1
n

m

 
i 1

y 

m

l 1

كه در ن  xiبیانگر ورودی  iام n ،تعداد ورودی ها m ،تعداد قوانین فازی A (x i ) ،تابع عضویت
l

i

ورودی  Xiدر قانون  lام و  yخروذی است.
طراحی سیستم فازی معموال براساس دانش باالی افراد متصيص نسبت به سیستم مورد مطالعه
انجام میگیرد .بطوریکه انتصاب ورودیها و خروذیهای یک سیستم فازی ،تعداد متغیرهای زبانی،
انتصاب توابع عضویت مناسب و ایجاد قوانین فازی مناسب ،همه با اتکا به علم به رفتار سیستم
صورت میگیرد .این روش نیاز به تجربه و دانش كافی نسبت به سیستم دارد.

Defuzzifier
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 -1-1تفکیک معادله دینامیکی
ورودیهای ربات ،ولتاژ موتورهای راست و چپ هستند .برای كنترل ربات ،باید به كنترل این
ورودیها پرداخت .معادلههای دینامیکی بدست مده در فيل  9نشان میدهند كه ورودی هر یک از
خروذیهای سیستم ،تركیبی از دو ولتاژ راست و چپ است .به عبارت دیگر ،هر ورودی بر عملکرد
خروذیهای سیستم اثرگ ار است .این ویژگی باعث میشود تا بر پیچیدگی مسأله افزوده شود .درادامه
میخواهیم معادالت بدست مده را به گونهای تغییر دهیم تا رفتار هر یک از خروذیهای سیستم فقك
تحت تاثیر یک ورودی باشد .معادلهی دینامیکی بدست مده در فيل  ،9از رابطه ( )63-9را در رابطهی
زیر مشاهده میكنید.
 042 
g
g 52   Vr 
X = f(x)   51
g 61 g 62   Vl 


g 71 -g 72 

()41-1

در رابطه ( ،)41-1روابك بین عناصر ماتریس  gبه صورت زیر است.

g51 =g52 , g61 =g62 , g71 =g72

()41-1

وذود این روابك در ماتریس  gاین امکان را میدهد كه بتوانیم رابطه ( )41-1را به صورت زیر بنویسیم.
 042 
g
0   Vr +Vl 
51

X = f(x) 
g 61 0   Vr  Vl 


 0 g 72 

()46-1

با این تبدیل  Vr +Vlو  Vr  Vlرا به عنوان ورودیهای سیستم درنظر میگیریم و نها را به  u1و
 u 2تغییر نام میدهیم.

u1 =Vr +Vl , u 2 =Vr  Vl

()47-1
 u1و  u 2را در رابطه ( )46-1ذایگ اری كرده و به رابطه زیر میرسیم.

11

 04×2 
g
0   u1 
X = f(x)   51
g 61 0   u 2 


 0 g 72 

()48-1

بدین ترتیب ورودیهای سیستم از  Vrو  Vlبه  u1و  u 2تغییر خواهند كرد و هر یک از
خروذیهای سیستم فقك وابسته به یک ورودی خواهد بود .در طراحی كنترل كننده ،معادله بدست
مده در رابطه ( )48-1مورد استفاده قرار خواهد گرفت .ورودیهای  u1و  u 2به عنوان ورودیهای
مجازی درنظر گرفته خواهند شد .ولی از نجا یکه وردیهای واقعی سیستم  Vrو  Vlهستند ،پس از
تعیین قانونهای كنترلی مناسب برای  u1و  ، u 2باید  Vrو  Vlمحاسبه و به سیستم اعمال شوند.

در رابطه ( u 1 ،)47-1و  u 2برحسب  Vrو  Vlمعرفی شدهاند در صورتیکه برای محاسبه  Vrو Vl
برحسب  u1و  u 2باید معادله ( )47-1را حل كرد .با حل این معادله به رابطه زیر میرسیم.

Vr =0.5u1 +0.5u 2 , Vl =0.5u1  0.5u 2

()43-1

پس از تعیین  u1و  u 2به عنوان قوانین كنترلی ،نها را در رابطه باال قرار داده و  Vrو  Vlكه
ورودیهای واقعی سیستم هستند ،بدست می یند.
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 -1-1طراحی كنترل كننده
در این بصش روند طراحی كنترلكننده ارا ه خواهد شد .كنترلكننده باید به گونهای طراحی شود
كه ربات بتواند عالوه بر حفظ تعادل بدنه ،مسیر مطلوب را نیز ردگیری كند .برای هر یک از ورودیهای
ربات یک كنترل كننده مدلغزشی درنظرگرفته شده است .سطح لغزش كنترل كننده ورودی  u1بيورت
تركیبی از دو سطح لغزش تعریف میشود .قانون كنترلی به گونهای طراحی خواهد شد كه سطوح لغزش
تعریف شده به صفر همگرا شوند و به این ترتیب خطاهای تعریف شده به سمت صفر میل خواهند كرد.
این كنترل كننده ،در بردارندهی یک روش ذدید كنترلی برای كنترل سیستم های تزویج شده 4مرتبه
 1میباشد .همچنین به منظور تولید سیگنال كنترلی مناسب  u 2و كنترل سرعت زاویهای ربات در
صفحه ،یک كنترلكننده مدلغزشی مرسوم طراحی میشود.
دو هدف كنترلی اصلی این كنترل كننده ،كنترل تعادل بدنه ربات و كنترل حركت ربات (یا به
عبارتی پیمایش مسیر مطلوب) است .برای سادهتر شدن مساله ،پیمایش مسیر مطلوب را به دو بصش
پیمایش مسیر در راستای محور

Xr

و پیمایش مسیر در راستای محور  Y rدسته بندی میكنیم .با این

تقسیم بندی ،دو هدف كنترلی اصلی ،تبدیل به سه هدف كنترلی میشود .همچنین میتوان برای رد
گیری بهتر مسیر  ،هدف كنترلی تنظیم زاویهی  مطلوب را نیز در دستور كار قرار داد .برای كنترل
این چهار متغیر ،از دوحلقه كنترلی استفاده خواهدشد .حلقه كنترلی درونی یک روش پسگام است كه
به كنترل حركت ربات میپردازد .حلقه كنترلی خارذی نیز كه یک كنترل كننده مدلغزشی است كه
برای حفظ تعادل و تحقق بصشیدن به قوانین كنترلی پسگام طراحی میشود.

coupled
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 -4-1-1كنترل حركت ربات
به منظور كنترل حركت ربات ،ابتدا قوانین كنترلی مجازی  Vaو  aبرای  Vxrو  تعریف
میشوند .در واقع  Vaو  aمقادیر مطلوب ذدیدی برای  Vxrو  هستند و هدف از طراحی كنترل
كننده حلقه خارذی ،تحقق بصشیدن به این مقادیر مطلوب ذدید است.
قوانین كنترلی مجازی  Vaو  aبرای  Vxrو  را مطابق رابطه ( )92-1تعریف میكنیم.
()92-1

, Kx ,K y ,K  0

K x e x  V xrd cos e 

V a  
       V (K e  K sin e ) 
xrd
y y

 
 a  d

كه در ن  Vxrdو  dبهترتیب سرعت خطی مطلوب و سرعت زاویهای مطلوب هستند.
قانون كنترلی م كور مطابق روش معرفی شده در [ ]44است .قانون كنترلی ارا ه شده در [ ]44به گونهای
است كه برای پایداری و كنترل حركت الزم است تا سرعت مطلوب مسیر همواره مثبت باشد .به عبارتی
ربات همواره باید حركت رو به ذلو داشته باشد تا پایداری ن تضمین شود (الزم است تا Vxrd>0
همواره برقرار باشد).در ادامه مطابق نچه كه در ] [44ورده شد ،اثبات میشود كه قانون كنترلی معرفی
شده در رابطه ( )92-1میتواند به صورت مطلوب به كنترل حركت ربات بپردازد.

قضیه :4
با همگرا شدن  Vxrو  به قوانین كنترلی پیشنهادی در ( E=0 ،)92-1نقطه تعادل سیستم خواهد
بود .بردار خطای  Eدر رابطه ( )41-9تعریف شده است.

اثبات:
برای اثبات ،تابع لیاپانوف پیشنهادی را به صورت زیر تعریف میكنیم.
1 2 2
) (e x + e y ) + (1  cos e 
2

()94-1

48

= V1

خطای حلقه بسته سیستم در رابطه ( )91-9معرفی شدهاست .با همگرا شدن  Vxrو  به قوانین
كنترلی پیشنهادی  V aو  aداده شده در رابطه ( ،)92-1خطای حلقه بسته سیستم به شکل زیر
تغییر خواهد كرد.
()99-1

e x   (β d +Vxrd (K y e y  K  sin e  ))e y  K x e x 

  
E  e y  =  (β d +Vxrd (K y e y  K  sin e  ))e x +Vxrdsin eβ 

 eβ  
) Vxrd (K y e y  K  sin e 
  


با درنظر گرفتن سیستم حلقه بسته بدست مده در ( ،)94-1مشتق زمانی تابع  V1به صورت زیر
محاسبه میشود.

V1 = e x e x  e y e y  eβ sin eβ / K y
 (β d e y  Vxrd K y e2y  Vxrd K  sin e  e y  K x e x )e x
()99-1

 (β d e x  Vxrd K y e y e x  Vxrd K  sin e  e x  Vxrd sin eβ )e y
 (Vxrd K y e y  Vxrd K  sin eβ )sin eβ / K y
 K x e2x  Vxrd K  sin 2 eβ  0

در نتیجه  V1یک تابع لیاپانوف است∎.

قضیه :9
فرض میكنیم سرعتهای  Vxrdو  dمقادیر محدود و پیوسته داشته باشند و مشتقات زمانی نها،

یعنی  Vxrdو  dنیز به اندازه كافی كوچک باشند .در این صورت با انتصاب مقادیری محدود برای K x
و  ، K نقطه  E=0در بازه  0, بهصورت مجانبی پایدار است .یعنی خواهیم داشت:
. ex  0, ey  0, eβ  0

اثبات:
با خطی سازی رابطه ( )99-1حول نقطه  ،E=0رابطه زیر حاصل میشود.
E  AE

()91-1
13

كه در ن ماتریس  Aبه صورت رابطه زیر است.
0 

Vxrd 
Vxrd K  

()91-1

d
0
Vxrd K y

 K x

A   d
 0


ماتریس  Aیک ماتریس پیوسته و مشتق پ یر است .معادله مشصيه ماتریس  Aبه صورت زیر بدست
می ید.

()96-1

a 3  1
a  K V  K
 xrd
x
 2

2
2
a1  Vxrd K y  Vxrd K x K   d
a  V K  2  V 2 K K
xrd
 d
xrd
y
x
 0

,

a 3S3  a 2S2  a1S  a 0  0

با توذه به مثبت بودن مقادیر  a 2 ، a1 ، a 0و  a 3و برقرار بودن رابطه  ، a1a 2  a 0a 3  0و همچنین با
بهره گیری از روش روش راث هورویتز ،مشصص است كه قسمت حقیقی ریشههای معادله مشصيه
ماتریس  Aمنفی هستند .بدین ترتیب پایداری بردار خطای  Eحول نقطه صفر پایدار است.
بنابراین خطاهای  e y ، exو  e به صفر همگرا خواهندشد .بدین ترتیب با تحقق یافتن قانون كنترلی
پیشنهادی ( ،)92-1كنترل ردگیری مسیر توسك ربات تضمین خواهدشد∎.

 -9-1-1كنترل مدلغزشی
برای محقق شدن قوانین كنترلی مجازی تعریف شده در ( ،)92-1به طراحی كنترل كننده مدلغرشی
خواهیم پرداخت كه بتواند حتی در حضور عدم قطعیتها پایداری مجانبی سیستم را تضمین كند .برای
نیل به اهداف كنترلی مطرح شده دو سطح لغزش اصلی تعریف میكنیم .این دو سطح لغزش را بيورت
سطح لغزش  S1و سطح لغزش  S2نامگ اری میكنیم .سطح لغزش  S1برای كنترل ورودی  u1و سطح
لغزش  S 2برای كنترل ورودی  u 2درنظرگرفته شده است.

00

ابتدا به تعریف سطح لغزش  S1میپردازیم .سطح لغزش  S1به صورت تركیبی از دوسطح لغزش
تعریف میشود و همزمان به كنترل زاویه انحراف بدنه و تنظیم سرعت مطلوب ربات میپردازد .این سطح
لغزش به صورت رابطه زیر تعریف میشود.

S1 =Sα + Sv

()97-1

سطح لغزش  S1حاصل ذمع دو سطح لغزش  Sو  Svاست .هدف از تعریف سطح لغزش  ، Sكنترل
زاویه



و هدف از تعریف سطح لغزش  ، Svتنظیم سرعت ربات مطابق رابطه( )92-1است .از نجا یکه

ورودی  u 1در هردو خروذی  و  Sتاثیرگ ار است ،تركیب  Sو  Svرا در  S 1قرار دادهایم تا بتوانیم
با انتصاب مناسب  u1به كنترل  و  Vxrبپردازیم .دو سطح لغزش  Sαو  Svبيورت روابك زیر تعریف
میشوند.
()98-1

Sα =eα +λα eα ; eα =αd -α , eα =α d -α

() 93-1

Sv =ev

از نجا یکه میخواهیم مقدار سرعت خطی ربات مطابق قانون كنترلی مجازی  Vaباشد e v ،را بهصورت
رابطه زیر تعریف میكنیم.

ev =Va  Vxr

()92-1
مشتق زمانی  S 1نیز بهصورت زیر محاسبه میشود.
() 94-1

S1 =Sα +Sv

() 99-1

Sα =eα +λα eα

()99-1

Sv =Va  Vxr

كه در ن  eو  V aبهصورت روابك زیر هستند.
()91-1

eα =αd  α

()91-1

Va =K ex +Vxrd cos eβ  Vxrd eβ sin eβ
14

روابك ( )91-1و ( )91-1را بهترتیب در روابك ( )99-1و ( )99-1ذایگ اری میكنیم.
()96-1

Sα =αd  α+λα eα

()97-1

Sv =K ex +Vxrd cos eβ  Vxrd eβ sin eβ  Vxr

 و  V xrمعرفی شده در روابك باال به ترتیب بیانگر شتاب زاویه انحراف بدنه و شتاب خطی ربات در
راستای محور  Xrهستند  .و  Vxrمطابق روابك زیر حاصل میشوند.
()98-1

α=Fα +Gα u1

()93-1

Vxr =Fv +G v u1

در فيل  1به محاسبهی  Fو  G و  Fvو  Gvپرداخته شد ولی به دلیل وذود عدم قطعیتها و
دینامیکهای مدل نشده ،معادالت به دست مده معادل با معادالت واقعی نیستند .طبق رابطه ()48-1
معادالت نامی بدست مده بيورت زیر هستند.
()12-1

α=f5 (x)+g51 (x) u1

()14-1

Vxr =f6 (x)+g61 (x) u1

به ذهت راحتی و خواناتر بودن معادالت از این مرحله به بعد برخی عال م را بيورت زیر تغییر میدهیم.
g v = g61

()19-1

fα =f5 , gα =g51 , f v =f6 ,

باتوذه به در دسترس نبودن معادالت واقعی ،در محاسبه معادالت حاكم بر سیستم ،از معادالت نامی
استفاده خواهدشد .ل ا معادالت واقعی ( )91-1و ( )96-1را برحسب معادالت نامی ( )97-1و ()98-1
بازنویسی میكنیم.

,

Δfα =Fα -fα

()19-1

Δf v =Fv -f v

()11-1

02

,

α=fα +Δfα +Gα u1
Vxr =f v +Δf v +G v u1

برای بدست وردن قانون كنترلی نیاز خواهد بود تا  S1را برحسب معادالت دینامیکی بدست مده
بنویسیم .به همین دلیل معادالت( )19-1و ( )11-1را در رابطه ( )96-1و ( )97-1ذایگ اری كرده و
به روابك زیر میرسیم.
()11-1

Sα =αd  (fα +Δfα +Gα u1 )+λα eα

()16-1

) Sv =K ex +Vxrd cos eβ  Vxrd eβ sin eβ  (f v +Δf v +G v u1

روابك باال را بهصورت روابك زیر ساده میكنیم.
()17-1

Sα =r1 (t)  Δfα  Gα u1

()18-1

Sv =r2 (t)  Δf v  G v u1

كه در ن ) r1 (tو ) r2 (tطبق روابك زیر هستند.
()13-1

r1 (t)=αd  fα +λα eα

()12-1

r2 (t)=K x ex +Vxrd cos eβ  Vxrd eβ sin eβ  f v

روابك ( )17-1و ( )18-1بدست مده را در ( )94-1ذاگ اری میكنیم.
S1 =r1 (t)+r2 (t)  (Δfα +Δf v )  (Gα +G v )u1

()14-1

در این مرحله الزم است با اعمال یک قانون كنترلی مناسب S  ،و  S vبهسمت صفر میل كنند تا
اهداف كنترلی محقق شوند.
قانون كنترلی پیشنهادی بهصورت زیر ارا ه میشود.
()19-1

1
)) )(r1 (t)+r2 (t)+K1Sgn(S1 )+η1Sgn(Sα
g α +g v

(= u1

در این رابطه  1طبق رابطه زیر تعریف شده است.
()19-1

, γ 2 >0

g α +g v
| |(γ 2 +Q3 +Q4 +|r1|+|r2 |)+|r1|+|r2
Q1 +Q2

كه در ن  Q 3 ، Q 2 ، Q1و  Q 4بهترتیب كران باالی  G αو  G vو  Δf αو  Δf vهستند.
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|= η1

|Δf v |<Q4

()11-1

|Δfα |<Q3

|G v|<Q2

|Gα |<Q1

همچنین  K1نیز باید طبق رابطه زیر انتصاب شود.
()11-1

γ1 >0

g α +g v
|(γ1 +Q3 +Q4 +|r1|+|r2 |)+|r1|+|r2 |+η1 ,
Q1 +Q2

|= K1

قضیه :9
قانون كنترلی معرفی شده در رابطه ( ،)13-1با رعایت شرط ( )14-1و ( )19-1بهسمت صفر میل كردن
 S ، S1و  Svرا تضمین میكند.

اثبات:
تابع لیاپانوف  V2برای اثبات بهسمت صفر میل كردن  S1بهصورت زیر پیشنهاد میشود.
1 2
S1
2

()16-1

= V2

تابع لیاپانوف تعریف شده ،یک تابع معین مثبت است .شرط پایداری  S1در نقطه صفر ،معین منفی
بودن  V2است .با ذایگ اری قانون كنترلی معرفی شده در  ، V2مشاهده خواهیم كرد كه  V2مقداری
منفی بدست می ید .به این ترتیب به صفر میل كردن  S1اثبات خواهد شد.
()17-1

V2 =S1 S1

ابتدا رابطه ( )14-1را در رابطه باال قرار میدهیم.
()18-1

V2 =(r1 (t)+r2 (t)  (Δfα +Δf v )  (Gα +G v ) u1 )S1

قانون كنترلی  u1كه در رابطه ( )19-1معرفی شده است را در رابطه ( )18-1ذاگ اری و سپس ساده
سازی میكنیم.
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) V2 =[r1 (t)+r2 (t)-(Δf α +Δf v

()13-1

G α +G v
G +G
|)(r1 (t)+r2 (t)+η1 +sgn(Sα ))]S1  ( α v )K1|S1
g α +g v
g α +g v

(

میتوان كران باالی  V2را بهصورت زیر نوشت.
()62-1

Q1  Q 2
Q  Q2
(| r1 |  | r2 | 1)  1
| K 1 ] | S1
| | g  gv
| | g  gv

V 2  [| r1 |  | r2 |  Q3  Q4 

با اثبات منفی بودن كران باالی  ، V2منفی بودن  V2نیز بدیهی خواهد بود K1 .معرفی شده در رابطه
( )11-1را در رابطه ( )62-1قرار میدهیم و پس از ساده سازی به رابطه زیر میرسیم.
|V2  γ1|S1

() 64-1

بدین ترتیب با اعمال قانون كنترلی ( )19-1و انتصاب  K1طبق رابطه ( S1 ،)11-1به سمت صفر حركت
كرده و دراین سطح باقی میماند .درنتیجه رابطه ( )99-1بهصورت رابطه زیر خواهد بود.

Sα +Sx =0

()69-1
كه درنتیجه ن رابطه زیر راخواهیم داشت.

Sx =  Sα

() 69-1

الزم به ذكر است كه با صفر شدن  ، S1صفر بودن  Sو  Svتضمین نصواهد شد در حالیکه برای
برقرار شدن اهداف كنترلی نیاز است تا  Sو  Svصفر شوند .در ادامه نشان خواهیم داد كه با اعمال
همان قانون كنترلی( )19-1و انتصاب مناسب  η1میتوان از صفر بودن  Sو  Svنیز اطمینان حاصل
كرد .به منظور اثبات این گفته تابع لیاپانوف  V3را به صورت زیر پیشنهاد میدهیم.
1
1
V3 = Sα2 + S2v
2
2

()61-1
مشتق زمانی تابع لیاپانوف  V3را بدست می وریم.

V3 =SαSα +SvSv

()61-1
روابك ( )17-1و ( )18-1را در رابطه بدست مده ذاگ اری میكنیم.
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V3 =(r1  Δfα  Gα u1 )Sα +(r2  Δf v  G v u1 )Sv

()66-1
و طبق رابطه ( S  ،)69-1ذایگزین  S vمیشود.

V3 =(r1  Δfα  Gα u1 )Sα  (r2  Δf v  G v u1 )Sα

()67-1

در ادامه قانون كنترلی معرفی شده در رابطه ( )19-1را در رابطه بدست مده قرار میدهیم.
()68-1

Gα  G v
)(r1 +r2 +K1Sgn(S1 )+η1Sgn(Sα ))]Sα
g α +g v

( V3 =[r1  r2 +(Δf v  Δf α ) 

در این حالت مقدار  S 1برابر صفر است ل ا )  K1 sgn(Sاز رابطه باال ح ف میشود .با ساده سازی
رابطه باال به نامساوی زیر میرسیم.
()63-1

Gα  G v
G  Gv
)(r1 +r2 )]Sα  ( α
| )η1|Sα
g α +g v
g α +g v

( V3 =[r1  r2 +(Δf v  Δf α ) 

كران باالی  V3بهصورت زیر خواهد بود.
()72-1

Q1 +Q2
Q +Q
| |(|r1|+|r2 | )| 1 2 |η1 ]|Sα
g α +g v
g α +g v

|V3  [|r1|+|r2 |+Q3 +Q4 +

 η1معرفی شده در قانون كنترلی را در رابطه باال قرار داده و با ساده سازی به رابطه زیر میرسیم.
| V3  γ 2 |Sα

()74-1
ل ا با تعیین مقدار  η1مناسب ،صفرشدن  Sو  Svنیز تضمین خواهد شد∎.

خرین نکتهی باقیمانده در قانون كنترلی معرفی شده ،وذود تابع  Sاست كه باعث رخ دادن پدیدهی
وزوز خواهد شد .روش درنظر گرفته شده برای رفع این پدیده ،استفاده از تابع
)Sgn(.

()79-1

)Satu(.

بهذای تابع

است .از این رو قانون كنترلی معرفی شده در ( )19-1به صورت زیر تيحیح میشود.
1
)) )(r1 +r2 +K1 Satu(Sα )+η1 Satu(Sα
g α +g v
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(= u1

بدین ترتیب اثبات شد كه با اعمال قانون كنترلی ( )79-1به ورودی  ، u1ابتدا  S1و سپس  Sو  Svبه
صفر همگرا خواهند شد .كه درنتیجه ن اهداف كنترلی حفظ تعادل بدنه ربات و تنظیم سرعت موردنظر
محقق میشود.
حال میخواهیم با تعیین یک قانون كنترلی مناسب برای ورودی  ، u 2به كنترل زاویه

β

بپردازیم.

كه هدف از طراحی این كنترلكننده ،تنظیم  βمطابق قانون كنترلی ( )92-1است .برای این منظور
سطح لغزش  S2به صورت زیرتعریف میشود.
; eβ =βa  β

()79-1

S2 =eβ

مشتق زمانی  S2را بهدست می وریم.
()71-1

S2 =βa  β=βd +Vxrd ey +Vxrd ey  Vxrd Kβsineβ +Vxrd Kβeβcoseβ  β

طبق معادالت دینامیکی بهدست مده در رابطه ( β ،)48-1را میتوان از رابطه ( )82-1به دست ورد.
β=f7 +g72 u 2

()71-1

این در حالی است كه  βواقعی طبق رابطه ( )81-1قابل محاسبه خواهد بود .به دلیل در دسترس نبودن
 F7و  G 72واقعی ،از معادلهی نامی به دست مده استفاده خواهد شد .در ادامه برای محاسبهی  βرابطه
( )71-1به كار برده خواهد شد.
()76-1

β=F7 +G 72 u 2

()77-1

β=f7 +Δf7 +G72 u 2

 βقابل محاسبه از رابطه ( )77-1را در رابطه ( )71-1قرار میدهیم تا  S2را برحسب معادالت دینامیکی
و ورودی  u 2به دست وریم.
S2 =r3  Δf7  G72 u 2

()78-1
كه در ن ) r3 (tطبق رابطه زیر است.
()73-1

r3 =βd +Vxrd e y +Vxrd e y +Vxrd Kβsineβ +Vxrd Kβeβcoseβ  f 7
17

در ادامه با بهره گیری از روش كنترلی مدلغزشی ،قانون كنترلی بهگونهای ارا ه خواهد شد كه قادر
باشد  Sβرا به سمت صفر میل دهد.
قانون كنترلی درنظرگرفته شده بيورت رابطه زیر است.
1
)) (r3 (t)+K 2 sgn(S2
g 72

()82-1

= u2

با درنظر گرفتن فرضیات زیر K2 ،و  2معرفی شده در رابطه باال طبق روابك ( )39-1و ( )31-1تعریف
میشوند.
()84-1

|  f 7 | Q6 , | G 7 | Q7 ,  3  0

g7
; | | ( 3  Q6  | r3 |) | r3
Q7

|K 2 

قضیه :1
با اعمال قانون كنترلی معرفی شده در رابطه ( )82-1به ورودی  u 2و برقراری شرط ( ،)84-1سرعت
زاویهای  بيورت مجانبی به  aهمگرا خواهد شد.

اثبات:
برای اثبات صفر شدن  S2با قانون كنترلی معرفی شده در رابطه( ،)77-1تابع لیاپانوف  V4را به صورت
زیر پیشنهاد میدهیم.
1 2
S2
2

() 89-1

V4 

تابع لیاپانوف معرفی شده ،یک تابع معین مثبت است .طبق تعریف ،مشتق زمانی این تابع باید معین
منفی باشد .در ادامه نشان داده خواهد شد كه با اعمال قانون كنترلی ( V4 ،)82-1یک تابع نیمه معین
منفی است .ابتدا رابطهی ( )32-1را در رابطه باال قرار میدهیم.
V4  S2 S2

()89-1

 (r3 (t)   f 7  G 72 u 2 )S2

قانون كنترلی معرفی شده در رابطه ( )82-1را نیز ذایگزین ورودی  u 2میكنیم.

08

G7
G
| r3 (t)]S1  7 K 2 | S2
g7
g7

()81-1

V4  [r3 (t)   f 7 

كران باالی  V4را با درنظر گرفتن مثبت بودن  K2و  g 72میتوان بهصورت زیر نوشت.
Q7
G
| | r3 (t) |  7 K 2 ) | S2
g7
g7

()81-1

V4  (| r3 (t) | Q6 

با ذایگ اری  K2از رابطه ( )84-1در ابطه باال ،نامساوی زیر به دست می ید.
| V4   3 | S2

()86-1

باتوذه به مثبت بودن  V4 ،  3همواره منفی خواهدبود .منفی بودن  ، V4همگرایی  به  aرا تضمین
میكند∎ .
اما مشکل وذود پدیده وزوز به دلیل وذود تابع
تابع

)satu(.

را بهذای تابع

)sgn(.

)sgn(.

همچناب باقیست .به منظور كاهش پدیده وزوز،

قرار میدهیم و قانون كنترلی ذدیدی به صورت زیر حاصل میشود.
1
)) )(r3 (t)  K 2 s atu(S2
g7

()87-1
به این ترتیب زاویه



( u2 

و سرعتهای  Vxrو  به مقادیر مطلوب تعریف شده همگرا میشوند و پایداری

مجانبی سیستم به اثبات میرسد .در نتیجهی اعمال قوانین كنترلی ( )82-1و ( ،)87-1اهداف حفظ
تعادل و ردگیری مسیر ربات برقرار میشوند.
همانطور كه در بصش قبل شرح داده شد u1 ،و  u 2ورودیهای مجازی سیستم هستند كه از طریق
تفکیک سازی معادالت بوذود مدهاند .در حالیکه ورودیهای اصلی ربات ولتاژ موتورهای راست وچپ
هستند .از اینرو برای بدست وردن ورودیهای اصلی ربات ،سیگنالهای كنترلی بدست مده از قوانین
كنترلی ( )82-1و ( ،)87-1مطابق رابطه ( )43-1باهم تركیب خواهندشد.

سرعت همگرایی سطح لغزش به سمت صفر ،یک عامل مؤثر در عملکرد كنترلكنندههای مدلغزشی
میباشد .بيورتیکه با افزایش سرعت همگرایی سطح لغزش به سمت صفر ،خطاهای تعریف شده برای
13

سیستم نیز با سرعت بیشتری به صفر همگرا خواهند شد .درنتیجه كنترل كننده در پایدار سازی سیستم
عملکرد بهتری خواهد داشت .به همین ذهت در ادامه از روش فازی معرفی شده در ] [13برای افزایش
سرعت همگرایی سطح لغزش به سمت صفراستفاده خواهد شد.
سطح لغزش تعریف شده در كنترلكنندهی این تحقیق برای زاویه انحراف بدنه ربات (  ) به فرم عمومی
 S  e  eاست .واضح است كه در یک موقعیت مشصص از سیستم ،كه  eو  eمقادیر مشصيی دارند،
 تنها پارامتری است كه میتوانیم برای رسیدن به مقدار مناسب  Sتحت كنترل در وریم .به عبارتی
با تعیین مقدار مناسب برای  ، از روشهای ذابجایی سطح لغزش برای نزدیک شدن به صفر استفاده
میشود .شکل  9-1را درنظر بگیرید .در این شکل مقادیر مناسب  به ازای مقادیر مشصص
نشان داده شده است .با توذه به همواره مثبت بودن  ، به ازای مقادیر بزرگ مثبت برای

e

e

و e

و مقادیر

كوچک منفی برای  ، eهرچه  كوچکتر انتصاب شود S ،نیز به صفر نزدیکتر خواهد بود .همچنین
برای مقادیر كوچک مثبت  eو مقادیر بزرگ منفی  ، eالزم است تا  یک مقدار بزرگ مناسب انتصاب
شود .به همین ترتیب در سایر قسمتهای صفحه فاز میتوان مقادیر مناسب  را محاسبه كرد .این
مفاهیم را میتوان در قالب قوانین و مجموعههای فازی نیز تشریح كرد.

شکل  :9-1مقادیر مناسب برای  در نقاط مصتلف صفحه ][13
60

از نجا یکه مقدار مناسب  با درنظر گرفتن مقادیر

e

و  eتعیین خواهد شد ،ل ا

e

و  eورودیها و

 خروذی سیستم فازی خواهد بود  .محاسبه شده با قوانین منطق فازی دوبعدی با   F2Dنمایش
داده خواهد شد .رفتار فازی با مجموعهای از قوانین زبانی 4برپایه دانش تصييی بيورت زیر مشصص
خواهد شد ].[13
IF e(t) is E(t) and e(t) is E(t) THN F2D is LAMDA 2D

()88-1
بطوریکه

)E(t

 E(t) ،و  LAMDAبه ترتیب مجموعه قوانین فازی  e ، eو   F2Dهستند .البته در اینجا

این نکته قابل ذكر است كه ما در اینجا فرض میكنیم مقادیر

e

و  eقبل از استفاده از نها به عنوان

ورودیهای سیستم ،به بازه ] [-1,+1نگاشت شدهاند.
واضح است كه

e

و  eمیتوانند مقادیر مثبت یا منفی داشته باشند درحالیکه خروذی سیستم یعنی 

باید مثبت باشد .از این رو توابع عضویت ورودیها با  PM ،PS ،ZE ،NS ،NM ،NBو  PBنشان داده
میشوند .این نمادها بهترتیب معرف مقادیر بزرگ منفی ،متوسك منفی ،كوچک منفی ،صفر ،كوچک
مثبت ،متوسك مثبت و بزرگ مثبت هستند .توابع عضویت خروذی نیز به طور مشابه با عال م ،VVS
 VB ،B ،M ،S ،VSو  VVBبرای مقادیر بسیار بسیار كوچک ،بسیار كوچک ،كوچک ،متوسك ،بزرگ،
بسیار بزرگ و بسیار بسیار بزرگ مشصص میشوند .توابع عضویت درنظر گرفته شده برای  e ، eو  F2D

 ،از نود توابع مثلثی هستند .این توابع در شکل  1-1مشاهده میشوند .باتوذه به تعداد توابع عضویت
ورودیها 13 ،قانون دوبعدی فازی تشکیل میشود .این توابع در ذدول  4-1قابل مشاهده هستند.

linguistic
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1

(الف)

(ب)
شکل  :1-1الف) توابع عضویت ورودیها ،ب) توابع عضویت خروذی ][13

ذدول  :4-1قوانین دوبعدی فازی برای محاسبه [13] 
)E(t
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M

NB

اگر  mتعداد مجموعههای فازی تعریف شده برای
باشد ،برای پیاده سازی سیستم فازی،

به m  n

e

و  nتعداد مجموعههای فازی تعریف شده برای e

قانون نیاز خواهد بود .كه در انجا تعداد قوانین فازی 13

است .تعداد زیاد قوانی فازی  ،اصلیترین عیب یک سیستم دوبعدی محسوب میشود .چرا كه حجم
محاسبات و پیچیدگی ن را افزایش میدهد .برای كاهش تعداد قوانین فازی و درنتیجه ن سادگی و
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سریعتر شدن محاسبات قوانین فازی ،روش ارا ه شده در ] [13ابتدا شرح داده و سپس به قوانین كنترلی
تعریف شده اعمال میكنیم.
ذدول  4-1را درنظر بگیرید .با یک مشاهده دقیق در این ذدول به راحتی میتوان دریافت كه قوانین
بدست مده در هر قسمت از صفحه ،متقارن با قوانین قسمت مجاور است .بطوریکه فقك با درنظرگرفتن
اندازه ورودیها و بدون توذه به عالمت نها ،خروذی قوانین فازی یکسان خواهند بود .به عنوان مثال
یک نقطه از صفحه را درنظر میگیریم كه در ن

E(t)  PM

و  . E(t)  PMبا توذه به ذدول -1

 4مقدار خروذی سیستم فازی (یعنی  M ،)  F2Dخواهد بود .در صورتیکه عالمت یکی از ورودیهای
سیستم تغییر كند ،خروذی سیستم همین مقدار  Mخواهد بود .این قوانین در زیر نشان داده شده اند
].[13
When E(t)  NM and E(t)  PM  The FLC output  F2D  M
When E(t)  PM and E(t)  N M  The FLC output  F2D  M

()83-1

M

F
2D

When E(t)  NM and E(t)  N M  The FLC output 

با در نظر گرفتن این ویژگی ،اگر ورودیهای سیستم را

| ) | e(tو | )| e(t

تعریف كنیم ،تعداد قوانین

فازی به  46قانون كاهش مییابد .به عنوان مثال  1قانون كنترلی ذكر شده در باال بيورت زیر خواهند

بود ].[13
When | E(t) | M and | E(t) | M  The FLC output F2D  M

()32-1

در تمام این  46قانون فازی ،تفاضل اندازه
تفاضل قدر مطلق

e

e

و  eمقداری متفاوت از قانون دیگر است .از این رو میتوان

و  eرا به عنوان ورودی سیستم انتصاب كرد .در این حالت ورودی سیستم طبق

رابطه زیر بدست می ید ].[13
| )Ed (t) | E(t) |  | E(t

()34-1
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بدین ترتیب تعداد قوانین فازی از  13به  7قانون فازی كاهش پیدا میكند وسیستم فازی یک سیستم
یک بعدی خواهد بود .در سیستم فازی تک ورودی (یک بعدی) ،قوانین سیستم بيورت زیر تعریف
میشوند ].[13
F
IF Ed (t) is ED THEN 1D
is LAMDA1D

()39-1

F
F
 1Dهمانند
 1Dخروذی سیستم میباشد .توابع عضویت
در قانون باال  EDمجموعه فازی ) E d (tو

سیستم دوبعدی و مطابق شکل -1-1ب تعریف میشود .همچنین مجموعه  7قانون فازی برای سیستم
تک بعدی حاصل شده طبق ذدول  9-1تعریف میشوند .نمودار نشان دهنده رابطه بین ورودی خروذی
سیستم تک بعدی فازی در شکل  1-1نشان داده شده است.
به منظور بررسی میزان دقت سیستم فازی بدست مده ،میانگین مربع خطا 4بین سیستم دوبعدی و
یک بعدی مطابق رابطه ( )39-1محاسبه میشود ].[13
1
1
MSE 
(ˆ  )2

r E(t ),E(t ),Ed (t ) 1

()39-1

در فرمول باال  rتعداد نمونهها  ،مقدار خروذی بدست مده از سیستم دو بعدی و

̂

مقدار خروذی

بدست مده از سیستم یک بعدی (تصمینی از  ) است .مقدار خطای بدست مده از فرمول ()39-1
به ازای  212249 ، r  0.05است .این مقدار خطا نشان دهنده این مطلب است كه قوانین بدست مده
برای سیستم یک بعدی ،به خوبی میتواند ذایگزین سیستم فازی دو بعدی شود.

ذدول  :9-1قوانین فازی یک بعدی برای محاسبه [13] 1D
F

PB

PM

PS

ZE

NS

NM

NB

)Ed (t

VVS

VS

S

M

B

VB

VVB

 F2D

)Mean squard error(MSE
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1

شکل  :1-1نمودار رابطه بین ورودی خروذی سیستم فازی تک بعدی ][13

شکل  1-1نشان میدهد كه رابطه بین ورودی خروذی سیستم فازی یک بعدی ،بسیار شبیه به یک
رابطه خطی است .این رابطه را میتوان با فرمول خطی زیر تصمین زد ].[13
FL (t)  0.45Ed (t)  0.5

()31-1

رابطه اخیر برای تعین   مناسب در قانون كنترلی ( )19-1استفاده میشود .در این رابطه )Ed (t
مطابق رابطه ( )34-1محاسبه میشود كه در ن

)E(t

و ) E(tبهترتیب توابع عضویت  eو  eهستند.

همانطور كه قبال گفته شد ،در ] [13فرض بر این بوده است كه مقادیر  eو  eبه بازه ] [-1,1نگاشت
شدهاند .به منظور برقراری این فرض ،مقادیر  eو  eبر مقدار بیشینهی  12تقسیم میشوند.
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 -6-1نتایج شبیه سازی
كنترل كننده طراحی شده در بصش  ،1-1در محیك نرم افزار متلب به معادالت دینامیکی ربات
اعمال شده است .نتایج بدست مده از شبیهسازیها نشان میدهند كه كنترل كننده طراحی شده توانایی
رضایت بصشی برای كنترل تعادل ربات و پیمایش مسیر دارد.
در شبیهسازیهای انجام شده ،یکسری عدم قطعیتهای فرضی بر معادالت دینامیکی بدست مده
اعمال شده است .یکی از عدم قطعیتهای در نظر گرفته شده ،یک رابطه غیر خطی متغیر با زمان است
كه به عنوان عدم قطعیت برای ماتریس

)F(x

در نظر گرفته میشود .این عدم قطعیت فرضی ،مطابق

رابطه ( )31-1در نظر گرفته شده است.
)F5 (x)  f 5 (x)  0.1sin( t
)F6 (x)  f 6 (x)  0.1sin( t

()31-1

)F7 (x)  f 7 (x)  0.1sin( t

بدین صورت كه در شبیه سازیها فرض شده است كه ) F6 (x) ، F5 (xو ) F7 (xمقادیر واقعی برای توابع
) f 6 (x) ، f5 (xو ) f 7 (xهستند.
به طور مشابه یک عدم قطعیت فرضی نیز طبق رابطه ( )31-1بر ماتریس

)G(x

اعمال شده است.

)G 5 (x)  g 5 (x)  0.3sin(t
)G 6 (x)  g 6 (x)  0.3sin(t

() 31-1

)G 7 (x)  g 7 (x)  0.3sin(t

مقادیر پارامترهای كنترلكننده درنظر گرفته شده در این شبیه سازیها ،بيورت ، K1  3 ، K x  1
 K 2  8و  1  3میباشد .سایر مقادیر مورد نیاز در این شبیه سازیها ،مطابق مقادیر ربات واقعی
است .گام زمانی شبیه سازیها مقدار  21229درنظر گرفته شده است.
در این شبیه سازیها ،مسیرهای مصتلفی برای پیمایش مسیر طراحی شده است .طراحی این
مسیرها به منظور بررسی نحوه عملکرد ربات در شرایك متفاوت انجام شده است .اولین مسیر طراحی
شده یک مسیر مارپیو است .نتایج شبیهسازی برای مسیر مارپیو در شکل ( )6-1نشان داده شده است.
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مسیرطراحی شده تركیبی از مسیرهای خك مستقیم ،مسیرمنحنی پادساعتگرد و مسیر منحنی
ساعتگرد است .هدف از طراحی این مسیر ،بررسی عملکرد كنترل كننده در پیمایش مسیرهای دایره ای
شکل و مسیرهای تركیبی است .مسیری كه توسك ربات ردگیری شده ،در همین شکل با رنگ قرمز و
بيورت نقطه چین نمایش داده شده است .منطبق بودن مسیر طراحی شده و مسیر پیمایش شده توسك
ربات ،بیانگر عملکرد مطلوب كنترل كننده در ردگیری مسیر طراحی شده است.
در شکل -6-1الف ،مسیر مطلوب پیشنهادی برای ربات با رنگ بی نشان داده شده است .شکل
-6-1ب ،زاویه انحراف بدنه برحسب زمان را نشان میدهد .همانطور كه در شکل مشاهده میشود ،زاویه
 از مقدار اولیه 219 radبيورت مجانبی به صفر رسیده و در حالت صفر باقی مانده است .زاویه 

در زمان

t  211 s

به  2124 radمعادل  2117 degرسیده است كه این مقدار برای برقراری تعادل

بدنه مقداری ناچیز است .در زمانهای بعدی نیز ،باوذود اینکه ربات در حال پیمایش مسیر است ،به
خوبی توانسته تعادل خود را حفظ كند.
در شکل -7-1د كه خطای  e yنسبت به زمان رسم شده است ،به سمت صفر میل كردن خطا
مشاهده میشود .این خطا در زمان  t=00sصفر شده است و از این زمان به بعد است كه خطاهای زاویه
 و  e xبه صفر میرسند.
خطای ردگیری در راستای محور  ، Xrیعنی خطای  e xنیز در شکل -6-1ج قابل مشاهده است.
بیشترین خطای ردگیری مسیر در راستای محور 21221 m ،Xrاست كه مربوط به اولین لحظات ردگیری
میباشد .این زمان ،زمانیست كه طول میكشد تا سطح لغزش  S1به صفر برسد .این افزایش خطا در
زمان t= 2121متوقف میشود و خطای  e xبه سرعت به سمت صفر میل میكند .از این زمان به بعد
خطای  e xحول مقدار  212221 mنوسان میكند .میانگین اندازهی خطای ردگیری در این شبیهسازی،
 212229 mمحاسبه شده است.
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شکل  :6-1الف) مسیر ردگیری مطلوب ،ب) زاویه انحراف بدنه ربات(  ،) ج)خطای ردگیری در راستای محورX
د) خطای درگیری در راستای محور ،Yد)زاویه  مطلوب ،و) خطای ردگیری زاویه 
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-0.01
0

)Error Beta(rad

2

0.004

خطای ردگیری در راستای محور  Yrدر شکل -6-1د مشاهده میشود .میانگین اندازهی خطای
ردگیری در راستای محور  Yrدر این حالت 212229 m ،بدست مده است .بیشترین خطای ردگیری در
این حالت  -212228 mاست.
شکل -6-1ه زاویه مطلوب  را با رنگ بی و زاویه  ربات در هر لحظه را با رنگ قرمز نشان
میدهد .در این شکل مشاهده میشود كه در قسمتهایی از مسیر ،زاویهی  در حال افزایش و در
قسمتی دیگر در حال كاهش است .انتصاب این مقادیر برای زاویه  به این دلیل است كه نحوهی
عملکرد كنترل كننده به ازای افزایش و یا كاهش زاویه  بررسی شود .این شکل نشان میدهد كه
زاویه چرخش ربات بسیار نزدیک به زاویهی چرخش مطلوب است.
شکل -6-1و مربوط به خطای پیگیری زاویه  است .در ثانیههای ابتدایی كه زاویه  ثابت
است ،خطای زاویه  صفر است .با شرود افزایش زاویهی  ربات با خطای كوچکتر مساوی

rad

21229كه مقداری بسیار كوچک است ،پیگیری زاویه  را ادامه میدهد .و در حالت كاهش زاویهی
 نیز با خطایی حدود  -21224 radبه سمت  چرخش داشته است .این مقدار خطا حاكی از ن
است كه ربات در كنترل زاویهی  نیز موفق بوده است.
همین مسیر مارپیج در شرایطی كه ربات در نقطه شرود مسیر قرار ندارد نیز شبیه سازی شده
و نتایج ن در شکل  7-1نشان داده شده است .در این حالت ربات باید بتواند به سمت مسیر پیشنهادی
حركت كند و سپس به ردگیری مسیر ادامه دهد.
خطای اولیهای كه برای ربات درنظر گرفته شده ،خطایی به اندازه  72cmدر راستای محور Y

است .مسیر پیشنهادی و مسیر طی شده توسك ربات در این حالت ،در شکل -7-1الف نشان داده شده
است .همانطور كه در این شکل پیداست ،نقطه ابتدایی ربات با نقطهی شرود مسیر به اندازه 72cm
اختالف دارد و ربات توانسته به درستی به سمت مسیر حركت كند و هر لحظه به مسیر پیشنهادی
نزدیکتر شود.
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00

50

با تفکیک معادالت دینامیکی كه در بصش  1-1شرح داده شد ،برای هر یک از ورودیهای  u1و u 2
وظایف ذداگانهای تعریف شده است .بطوریکه ورودی  u1به كنترل تعادل بدنه و تنظیم سرعت خطی
مطلوب میپردازد .ورودی  u 2نیز وظیفه كنترل زاویه  را برعهده دارد .اما این دو ورودی درنهایت

طبق رابطه ( )43-1با هم تركیب میشوند و به ربات اعمال میشوند .از اینرو خطاهای بزرگ  S1و S2
میتوانند در عملکرد یکدیگر اثرگ ار باشند .در اینجا خطای اولیه ایجاد شده مربوط به ردگیری مسیر
در راستای محور  Yاست .اما در شکل -7-1ب مشاهده خواهد شد كه این خطا ،در  S1و به دنبال ن
در حفظ تعادل بدنه و خطای  e xتاثیر گ اشته است .ولی با این وذود كنترل كننده توانسته ردگیری
در راستای محور  Xو تعادل بدنه را حفظ كند.
زاویه انحراف بدنه برای این حالت در شکل -7-1ب قابل مشاهده است .زاویهی انحراف برای
این حالت در ابتدا نوسان كمی دارد و سپس به سمت صفر میل میكند .این نوسان ناشی از خطایی
است كه در  e yبه وذود مده است .این خطا بعد از زمان  t=42sبسیار به صفر نزدیک میشود.
خطا در راستای محور  Xrنیز تحت تاثیر خطای ایحاد شده ،در ثانیههای غازین رو به افزایش
است .تا ذا یکه خطا در این راستا به  0100mمیرسد .رفتار خطای  e xدر شکل -7-1ج مشاهده
میشود .در این شکل نیز همانند شکل -7-1ب بعد از زمان  ، t=42sخطا بسیار به صفر نزدیک میشود.
حالت دیگری كه برای پیمایش مسیر مورد توذه قرار گرفته ،متغیر بودن سرعت است .در این
حالت همانند حالت قبل ،ربات عالوه بر حفظ تعادل باید ردگیری مسیر قابل قبولی داشته باشد و بتواند
سرعت مطلوب برسد .نتایج شبیه سازی برای این حالت در شکل 8-1نمایش داده شده است.
درشکل-8-1الف ،سرعت مطلوب درنظرگرفته شده برای ربات ،با رنگ بی نشان داده شده است .همان
طور كه مشاهده میشود سرعت از زمان ) t=1(sدر حال افزایش است .سرعت ربات با خك قرمز نقطه
چین در همین شکل دیده میشود .سرعت ربات ابتدا نوسان كمی حول مقدار سرعت مطلوب دارد و
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سپس بصوبی به سرعت مطلوب نزدیک میشود .با مشاهده شکل -7-1ب درمییابیم كه همزمان با
افزایش سرعت ،تعادل بدنهی ربات نیز بصوبی حفظ شده است.
خطای ردگیری مسیر در راستای محور  Xrو  Yrبه ترتیب در شکلهای -7-1ج و -7-1د
مشاهده میشود ابتدا خطای رو به افزایشی دارند .در زمان ( t=211)sاین افزایش خطا متوقف میشود و
سپس خطا به سمت صفر حركت میكند .بیشترین مقدار خطا برای ردگیری در راستای محور ،Xr
 21224mو در راستای محور  21221m ، Yrاست .خطای ماندگاری كه در این دو نمودار مشاهده
میشود ناشی از افزایش سرعت دا می ربات است .هرچند كه این خطای دا م برای هر دو نمودار مقادیر
اندن است .خطای دا م در راستای محور  -010000(m( ،Xrو در راستای محور -21228(m) ، Yr
است.
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 -4-1مقدمه
در انجام طرحهای تحقیقاتی-عملی دنیای امروز ،نزم افزارهای شبیه سازی بسیار مورد استفاده
قرار میگیرند .نرم افزارهای شبیه سازی در بسیاری از موارد میتوانند یک پیش نمایش نسبتاً خوب از
دنیای واقعی ارا ه دهند .به گونهای كه میتوان برخی از ایرادات اساسی طرحها را قبل از پیاده سازی
عملی مشاهده كرد .این پیش نمایشها موذب صرفه ذویی در صرف وقت و هزینههای طرحهای عملیاتی
میشود .با این وذود هنوز این نرم افزارها نمیتوانند تمامی ابعاد موذود در دنیای واقعی را شبیه سازی
كنند .از نجا یکه مدلسازی سیستم مورد بحث در این تحقیق همراه با عدم قطعیتها گوناگون است،
این عدم مطابقت نتایج شبیه سازی با نتایج واقعی بیشتر خواهد بود .چرا كه ما عدم قطعیتها را بيورت
فرضی مدلسازی میكنیم .به همین دلیل برای اطمینان بیشتر از نحوه عملکرد قوانین كنترلی معرفی
شده ،الزم است تا نتایج بر یک ربات واقعی نیز مورد زمایش قرار بگیرد.
به منظور بررسی نحوه عملکرد واقعی كنترل كننده ،قوانین كنترلی بر روی یک ربات تعادلی
اعمال شده است .نتایج بدست مده از تست های پیاده سازی در بصش های بعدی این فيل بررسی
خواهند شد.

 -9-1ساختار ربات
پیاده سازی و زمایشهای انجام شده ،بر روی رباتی به نام زحل انجام شده است .این ربات توسك
قیيریهها در سال 4939ساخته و معرفی شده است ] .[12ربات زحل بدلیل ساختار كوچک و وزن كمی
كه دارد ،میتواند به عنوان یک ریز ربات معرفی گردد .این ربات در شکل  4-1مشاهده میشود .ذز یات
ساختاری ربات زحل به تفضیل در ] [12شرح داده شده است .ما در اینجا به منظور شنایی اذمالی با
این ربات ،مروری كوتاه به ساختار ن خواهیم داشت.
بنا به معادالت دینامیکی بدست مده در فيل  9میدانیم كه خروذی كنترل كننده ،ولتاژموتورهای
راست و چپ است .خروذی كنترل كننده توسك رایانه در نرم افزار متلب محاسبه و برای ربات ارسال
06

میشود .در ساختار قبلی ربات ،فرمان كنترلی از طریق درگاه  USBو به واسطهی یک كابل به ربات
اعمال میشد .در ساختار ذدید ربات در این پژوهش ،پس از تعبیهی ماژول  HC-05 V2در مدارات
ربات ،فرمان كنترلی از طریق  Bluetoothبرای ربات ارسال میشود .سپس پردازنده بر اساس اطالعات
دریافتی از رایانه ،دستورات اذرایی را برای مدار راه انداز ارسال میكند .مدار راه انداز به كنترل عملکرد
موتورها بنا به اطالعات دریافت شده میپردازد.
كنترل كننده برای اصالح عملکرد ربات نیاز دارد كه بتواند در فاصله های زمانی كوتاه اطالعات
دقیقی از موقعیت ربات داشته باشد .موقعیت ربات با اطالعاتی چون زاویهی انحراف بدنه ،سرعت زاویهای
انحراف بدنه و مو قعیت دكارتی ربات در صفحهی حركت معرفی میشود .برای دریافت این اطالعات از
ربات ،حسگرهایی در مدارات ربات قرار داده شده است .در بصش بعدی حسگرهای بکاررفته در ربات
معرفی میشوند.

شکل  4-1ربات زحل ][12

77

 -4-9-1سنسورها و عملگرهای بکاررفته
از نجا یکه یکی از اهداف كنترلی ،نگه داشتن زاویهی انحراف بدنه حول مقدار صفر است ،ربات
باید بتواند زاویهی انحراف بدنه را بطور دقیق مشصص كند .حسگر زاویه بکاررفته در ربات زحل ،تراشهای
به نام TCA 100Tمیباشد .این حسگر قادر است در هر ثانیه  42بار زاویه را اندازهگیری كند در واقع
سرعتی معادل  42هرتز دارد .دانستن سرعت زاویهای انحراف بدنه نیز یکی دیگر از ضروریات ربات
خواهد بود .كه برای رفع این نیاز تراشهی  MPU-9150در این ربات استفاده شده است .حسگرها،
اطالعات خود را به پردازندهی مركزی ارسال میكنند تا از طریق پردازنده به رایانه ارسال شود.
پردازندهی مركزی ربات زحل ،یک تراشهی  ATMEGA 128از سری های  AVRاست .و ارتباط بین
پردازنده مركزی و رایانه توسك ماژول  HC-05 V2برقرار شده است .موتورهای تعبیه شده در این ربات،
مجموعهی مادهی  MOT1058هستند كه از مجموعهی موتور ،گیربکس و كدكننده تشکیل شدهاند.
علت انتصاب این موتورها ،توانایی تولید گشتاور باال ،سرعت متوسك و پاسخ سریع بوده است .منبع تغ یه
ربات ،یک باتری لیتیم  9سلولی است كه میتوانند مجموعا ولتاژ  44/7ولت را به مدارات ربات اعمال
كند .چرخ های ربات زحل از ذنس لومینیوم و با قطر  9/8سانتی متر هستند كه مجموعا قطر ن با
روكش پالستیکیاش به  1/1سانتی متر میرسد .راه انداز موتورها ،تراشهی  L298است،كه پالس PWM

تولیدی توسك میکرو كنترلر را به موتورها ارسال میكند.

 -9-9-1روش مدوالسیون پهنای پالس
به منظور تحت كنترل در وردن ربات ،الزم است تا ولتاژ كنترلی محاسبه شده از طریق نرم افزار
را به موتورهای ربات اعمال كرد .این اعمال ولتاژ به موتورها از طریق پایههای خروذی میکروكنترلر
انجام میشود .سطح ولتاژ خروذی پایههای میکروكنترلر منطقی است یعنی فقك میتواند یکی از دو
مقدار صفر یا یک را داشته باشد .به عبارتی پایههای خروذی میکروكنترلب به دو حالت روشن و خاموش
08

محدود هستند .درحالیکه برای تحت كنترل در وردن ربات ،باید توانایی اعمال ولتاژهای مصتلف به
موتورهای ربات را داشته باشیم .در این پژوهش برای تولید ولتاژهای متفاوت و اعمال ن به ربات از
روش مدوالسیون پهنای پالس 4استفاده میشود.
مدوالسیون پهنای پالس یک روش كنترل میزان بازده ،بدون تلفات توان در راهانداز است .اساس
كار این روش ،سو یو فركانس باال بین دو مقدار صفر و ماكزیمم مقدار است (به عبارت دیگر ،سو یو
بین دو حالت خاموش و روشن ،یا منطق صفر ویک ) .در این صورت پایه میکروكنترلر در كسری از زمان
روشن و در كسر دیگری از زمان خاموش میباشد .میانگین ولتاژ اعمالی در این مدت زمان ،مقدار ولتاژ
خروذی است .به این ترتیب با تعیین مدت زمان روشن بودن میتوان مقادیر مصتلفی از ولتاژ خروذی
را بدست ورد .این ولتاژ خووذی را طبق رابطه زیر میتوان بدست ورد.
1 T
U(t)dt
T 0

() 4-1
در این رابطه  Tمدت زمان یک دورهی تناوب را نشان میدهد.

)U(t

V

نیز تابع سیگنال  PWMرا نشان

میدهد .نمودار یک سیگنال  PWMدر شکل ( )9-1مشاهده میشود .در این شکل نشان داده شده است
كه در كسری از دوره تناوب ،ولتاژ در حالت روشن است .این مدت زمان دورهكاری )D( 9نامیده میشود.
 Vmaxبیانگر حالت ولتاژ روشن و  Vminولتاژ پسماند در حالت ولتاژ خاموش را نشان میدهد.
0  t  DT

()9-1

DT  t  T

)U(t

را از رابطه ( )9-1در رابطه ( )4-1قرار میدهیم تا به رابطه سادهتری برسیم.

()9-1

V
U(t)   max
Vmin

T
DTVmax  T(1  D)Vmin
1 DT
(  Vmax dt   Vmin dt) 
 DVmax  (1  D)Vmin
DT
T 0
T

V

با فرض ناچیز بودن ولتاژ پسماند ،رابطهی سادهتر زیر میرسیم.

V  DVmax

() 1-1

1

Pulse Width Modulation
Duty Cycle

2
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شکل  :9-1موج سیگنال PWM

بدین ترتیب با بکار بردن روش مدوالسیون پهنای پالس به راحتی میتوان گسترهای از ولتاژها را برای
اعمال به موتورها تولید كرد كه در نتیجهی ن كنترل سرعت موتورهای ربات امکان پ یر خواهد بود.
توانایی كنترل سرعت موتورها به منزلهی توانایی كنترل گشتاور بدنهی ربات است.

 -9-1نتایج پیاده سازی
در فيل  1نشان دادیم كه در صورت اعمال قوانین كنترلی معرفی شده به سیستم ،ربات به راحتی
قادر خواهد بود در حین پیمایش مسیر ،تعادل خود را بر روی دو چرخ حفظ كند .نتایج مطلوب شبیه
سازی رایانهای در شرایك مصتلف نیز میتواند اثبات دیگری بر این ادعا باشد .نچه كه در این میان از
اهمیت بیشتری برخوردار است ،نتایجی است كه از پیاده سازی عملی كنترلكننده ربات واقعی بدست
می ید .به همین دلیل در این زیر بصش نتایج بدست مده از پیاده سازی عملی نشان داده میشود.
همانطور كه در فيل  1تشریح شد ،كنترلكننده طراحی شده در صورتی قادر به پایدارسازی سیستم
خواهد بود كه بتواند باند باالی عدم قطعیتهای موذود را به درستی اندازه گیری كند .از طرفی ،انتصاب
مناسب برخی از پارامترهای موذود در كنترلكننده (همچون  ) K xمیتواند عاملی موثر بر عملکرد بهتر

80

سیستم باشد .یکی از روشهای پركاربرد در این زمینه ،روش زمون و خطا میباشد كه در این پژوهش
نیز از همین روش برای انتصاب بهتر پارامترها استفاده شده است.
نتایج اعمال كنترلكننده پیشنهادی بر ربات واقعی در شکلهای  9-1تا  8-1ورده شدهاند .شکل
- 9-1الف زاویه انحراف بدنه در حین پیمایش مسیر را نشان میدهد .همانطور كه در شکل مشاهده
میشود ،زاویه انحراف بدنه از مقدار ابتدایی ( 219 radمعادل  44درذه)  ،در مدت زمان كمتر از یک
ثانیه به نزدیکی صفر رسیده است و در حین پیمایش مسیر نیز در نزدیکی صفر باقی مانده است .نوسانات
اندكی در زاویه انحراف بدنه حول مقدار صفر دیده میشود .این نوسانات كه همواره مقداری كمتر از
( 2121 radمعادل  918درذه) دارند ،به قدری ناچیز هستند كه در پیاده سازی قابل مشاهده نصواهند
بود.

شکل  : 9-1نوسانات بدنه ربات در مرحله پیاده سازی الف) در كل زمان پیمایش مسیر ب) نمای واضح تری از نمودار

مسیری كه ربات در این زمایش پیموده است ،در شکل  1-1قابل مشاهده میباشد .این شکل توانایی
مطلوب كنترل كننده در ردگیری مسیر پیشنهادی را نشان میدهد .خطای ردگیری مسیر در راستای
محورهای  Xو  Yنیز به ترتیب در شکلهای  1-1و  1-1نشان داده شدهاند .میانگین خطای ردگیری
در راستای محور  21299(m) ، Xو در راستای محور  2124(m) ،Yمحاسبه شده است .شکلهای 6-1
84

و  7-1به ترتیب نمودار خروذی كنترلكننده برای موتورهای راست و چپ را برحسب زمان نشان
میدهند .همانطور كه در زیربصش  4-9-1گفته شد ،منبع تغ یه ربات میتواند تا ولتاژ ( 4417)Vرا
برای مدار راهانداز تامین كند .شکلهای  6-1و  7-1نشان میدهند كه ولتاژ خروذی كنترلكننده همواره
كمتر از ( 4417)Vو در حد مجاز بودهاست.

شکل  1-1مسیر پیموده شده توسك ربات

82

(الف)

(ب)

شکل  : 1-1نمایش خطای ردگیری مسیر الف) خطا در راستای محور  Xب) خطا در راستای محور Y

(الف)

(ب)
شکل  :6-1نمودار خروذی كنترلكننده برای موتورهای راست و چپ
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 -4-6نو وری
به منظور تحقق قوانین كنترلی تعریف شده در این پژوهش ،از روش كنترلی مدلغزشی استفاده
میشود .برای رسیدن به اهداف كنترلی مورد نظر ،با توذه به ساختار دینامیکی ربات نیاز به یک كنترل-
كننده مدلغزشی برای سیستمهای تزویج شده میباشد .كنترلكننده مدلغزشی سیستمهای تزویج شده
مرتبه  1كه در این پایان نامه به طراحی ن پرداخته شده است ،یک روش كامالً ذدید و ابتکاری
میباشد .در این روش برای كنترل دو خروذی سیستم كه تحت تاًثیر یک ورودی هستند ،یک سطح
لغزش به صورت تركیبی از دو سطح لغزش دیگر تعریف میشود .هریک از این دو سطح لغزش به كنترل
یکی از خروذیهای سیستم میپردازد .اثبات میشود كه قانون كنترلی تعریف شده در ابتدا سطح لغزش
اصلی را به صفر میل میدهد و سپس دو سطح لغزش دیگر را نیز به سمت صفر حركت خواهد داد.
درنتیجه هردو خروذی سیستم تحت كنترل خواهند بود.

 -9-6مرور و نتیجه گیری
هدف نهایی از این تحقیق طراحی و پیاده سازی كنترل كننده فازی مدلغزشی برای ردگیری مسیر
و حفظ تعادل ربات تعادلی دو چرخ بوده است .این ربات از دوچرخ هم محور موازی كه بدنه ربات بر
روی ن قرار دارد ساخته شده است .هر یک از چرخهای این ربات توسك یک موتور راه انداز به حركت
در می یند .هدف ابتدایی از كنترل این ربات متعادل نگه داشتن بدنه ربات بر روی دو چرخ ن است .بر
اساس كاربرد و مکان استفاده از این ربات اهداف كنترلی دیگری نیز برای ربات تعریف میشود .هدف
كنترلی كه در این تحقیق در راستای حفظ تعادل ربات درنظر گرفته شده است ،كنترل حركت ربات
برای پیمایش یک مسیر دلصواه است.
به منظور شناخت ابتدایی سیستم نیاز است تا به استصراج معادالت دینامیکی ربات پرداخته شود.
معادالت دینامیکی كه تا كنون برای ربات تعادلی بدست مدهاند نشان میدهند كه این ربات یک سیستم
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غیر هولونومیک با معادالت غیرخطی تزویج شده است .این ساختار موذب میشود تا مدلسازی سیستم
به راحتی امکان پ یر نباشد .معادالت دینامیکی ربات تعادلی در این پژوهش به كمک روش اویلر-الگرانژ
بدست مده است .وذود تفاوت میان مدل نامی بدست مده و مدل واقعی ربات امری اذتناب ناپ یر
است .به همین دلیل در این تحقیق به طراحی یک كنترلكنندهی مقاوم در برابر عدم قطعیتها پرداخته
شده است.
تاكنون تحقیقات و مطالعات گستردهای در زمینه ربات تعادلی انجام شده است .در این میان تعداد
بسیار زیادی از كنترلكنندههای طراحی شده برای ربات ،با استفاده از روشهای خطی سازی حول نقطه
تعادل بوده است .بعضاً هدفهای كنترلی دیگری چون كنترل سرعت و كنترل حركت نیز برای ربات
مشاهده شده است .نتایج بدست مده از این تحقیقات نشان دادند كه كنترلكنندههای خطی توانایی
حفظ تعادل و كنترل ربات تعادلی را به خوبی دارند چرا كه معادالت ربات تعادلی حول نقطه تعادل
بسیار به حالت خطی شده نزدیک است .علیرغم توانایی خوب كنترل كنندههای خطی برای كنترل ربات
تعادلی ،این كنترلكنندهها در مواذهه با اغتشاشات خارذی كه ربات را از حالت تعادل دور كند ،توانایی
حفظ تعادل ربات را نصواهد داشت .چرا كه در این حالت معادالت دینامیکی ربات نمیتواند رفتار ربات
را پیش بینی كند .از اینرو به یک كنترلكننده غیرخطی مقاوم در برابر عدم قطعیتها نیاز خواهد بود.
همانطور كه در زیربصش قبل نیز گفته شد ،روش كنترلی در نظر گرفته شده برای كنترل ربات
تعالی در این تحقیق ،متشکل از دو حلقه كنترلی میباشد .حلقه كنترلی درونی كه به كنترل حركت
ربات میپردازد ،یک روش پسگام متداول است .حلقه كنترلی بیرونی ربات نیز ،یک كنترلكننده
مدلغزشی با رویکردی ذدید است .شرح نحوه طراحی و نو وریهای این روشهای نوین در زیربصش
نو وری شرح داده شده است .در نهایت برای سرعت بصشیدن به پایداری سیستم توسك كنترلكننده،
از یک منطق فازی استفاده شده است .در سیستم فازی طراحی شده در این روش ،ضریب شیب تعریف
شده در سطح لغزش به گونهای تعیین میشود كه سرعت همگرایی سطح لغزش به صفر را افزایش دهد.
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نتایج شبیه سازی و همچنین پیاده سازی اعمال كنترلكننده طراحی شده بر ربات تعادلی نشان
میدهد كه كنترلكننده طراحی شده قادر است كه به خوبی حفظ تعادل ربات حین بپردازد.

 -9-6پیشنهادها
بیش از یک دهه از زمان معرفی ربات تعادلی میگ رد .در این مدت بررسی و مطالعات بسیاری بر
این ربات انجام شده است .به همین دلیل ربات تعادلی در این یک دهه به سرعت در حال رشد و توسعه
بوده است .حتی در این زمینه محيول تجاری موفقی به بازار عرضه شدهاند .با این حال بررسی عملکرد
كنترلكنندههای گوناگون بر ربات تعادلی همچنان ادامه دارد .برخی طرحهای مطالعاتی كه میتواند در
ینده مورد بررسی قرار گیرد ،در زیر بیان میشوند.
 -4طراحی كنترلكنندهای كه ربات را قادر سازد در مسیرهای شیب دار نیز به راحتی تعادل خود
را حفظ كند و به پیمایش مسیر مطلوب بپردازد.
 -9طراحی كنترلكنندهای كه زاویهی انحراف بدنه را با سرعت و شتاب دلصواه تغییر دهد به
گونهای كه ربات توانایی خم شدن را داشته باشد.
 -9استفاده از روشهای هوشمند برای كنترل و ذا به ذایی سطح لغزش در روش مدلغزشی
 -1تبررسی نحوه عملکرد روش كنترلی مدلغزشی معرفی شده در این رساله بر سایر سیستمهای
تزویج شده مرتبه 1
 -1تعریف ،طراحی و بررسی كاربردهای ذدید برای ربات تعادلی كه موذب سودمندی نسبت به
روشهای قبلی باشد.
 -6بکار بردن روشهای پردازش تيویر به منظور افزایش دقت در تعیین دقیق موقعیت ربات
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Abstract
This thesis presents the design and implementation of fuzzy sliding mode controller in
order to keep balance and motion control of two wheeled balancing robot (TWBR).
TWBR is configured with a chassis placed in two parallel coaxial wheels. The main target
from control of RWBRs, is keep balance and avoid falling. Also, goals such as speed
control and position control can be defined for TWBR. This robot has coupled nonlinear
dynamics and is an inherent unstable system. This structure is not easily possible to model
and control system. Dynamic equations of TWBR is derived by Lagrangian approach.
Uncertainties and model mismatch between the nominal mathematical models and real
system are inevitable. Therefore, we design a sliding mode controller for main loop
control of this robot. And inner loop controller that its purpose is to track the desired path,
is a backstepping method. Also, two sliding mode controller is designed for realize the
backstepping control laws and balancing of robot. One conventional sliding mode
controller for control the angle of the robot on the plane, and a novel sliding mode
controller for control tilt angle and linear velocity of robot simultaneously. In order to
speed up the sliding surface approaches zero, the fuzzy logic approach are used. Fuzzy
system task in this study is determine appropriate parameters so that speeds up the
convergence of the sliding surface. Simulation results show that the designed controllers
are good performance in TWBRs. Finally, designed controllers are applied in real TWBR.

Keywords: Two wheeled balancing robot, sliding mode, backstepping, coupled system,
fuzzy, inverted pendulum
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