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طراحی مسیر و کنترل ربات سیار اجتماعی در محيط با موانع متحرك بهمنظور رسيدن به هدف
سيار با استفاده از کنترل فازی
سید داود نیکخوی تنها ،محرم حبیب نژاد کورایم*  ،سیاوش فتح اللهی دهکردی
دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران

خالصه :در این مقاله ،طراحی یک سیستم کنترل فازی بهمنظور مسیریابی و کنترل ربات سیار در محیط اجتماعی با
حضور موانع مورد بررسی قرار میگیرد .الگوریتم کنترلی ارائهشده با دریافت موقعیت هدف ،مسیر مناسب جهت رسیدن

به آنرا بدون برخورد با موانع تولید مینماید .در بررسی موانع ،فرض براین است که بهصورت ثابت و متحرک ازجمله انسان
در محیط حضور دارند .همچنین ،حرکت ربات بهگونهای تنظیم گردیده که موجب ایجاد ترس یا تغییر رفتار حرکتی افراد
نشود .سیستم فازی مورد استفاده دارای چهار ورودی (فاصله مانع با ربات ،زاویهی نسبی آن ،سرعت نزدیک شدن به ربات

و زاویهی نسبی هدف) و دو خروجی (سرعت خطی و زاویهای پایه) میباشد .این سیستم در حالتهای مختلف با لحاظ
حرکت موانع و هدف مورد بررسی قرار میگیرد .بهمنظور صحتسنجی این روش ،عالوه بر طراحی رابط گرافیکی ،سیستم

طراحیشده بر روی ربات آزمایشگاهی پیادهسازی میگردد .نتایج عالوه بر بیان اهمیت تعداد داد ه ارسالی در فاصلههای
زمانی مشخص ،اثر الگوریتم حضور مانع را نیز مشخص مینمایند .بنابراین نوآوری اصلی این مقاله ،نحو ه انتخاب ورودی

و خروجیهای منطق فازی و استفاده از قواعد فازی بمنظور حرکت ربات در مجاورت موانع میباشد .چنین کنترلی سبب
میگردد افرادی که نزدیک ربات تردد میکنند ،ترس از برخورد را احساس نکنند.
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جهت مسیریابی و کنترل ربات با قیود غیرهولونومیک در حضور

رباتها همانند کامپیوترها قابلیت برنامهریزی دارند .بسته به نوع

موانع ثابت ارائه دادند .اقبال و اقبال [ ]2با استفاده از روش بازخورد

برنامهای که به آنها داده میشود ،کارها و حرکات مختلفی را انجام

خطیساز مسئله کنترل حرکت ربات دارای دوچرخ با محرک

میدهند .بهرهگیری از ربات برای کمک به انسان در انجام امور زندگی،

ديفرانسیلی را به همراه يک چرخ کوچک منفعل با فرض آنكه محیط

استفاده از آن بهعنوان ابزاری هوشمند برای کمک به آموزش ،درمان و

اطراف آن بدون مانع میباشد را بررسی نمودهاند .کورايم و همكاران

همچنین انجام خدمات اجتماعی در اماکن عمومی و تفریحی از موارد

[ ]3به مدلسازی رياضی و طراحی مسیر بهینه برای ربات سیار با

قابلذکر در حوزه رباتیک اجتماعی میباشند .یکی از پیشنیازهای

لینکهای االستیک و مفاصل دورانی انعطافپذیر پرداختهاند که برای

حضور ربات در اجتماع ،توانایی مسیریابی و طی مسیر بدون ایجاد

تعقیب مسیر در این تحقیق ،از کنترل بهینه حلقه باز استفادهشده

مزاحمت برای افراد حاضر در محیط و همچنین عدم برخورد با موانع

است .ﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران [ ]4از روش ﻓﻴﺪﺑﻚ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل

اعم از ثابت و متحرک میباشد.

ﺣﺮﻛﺖ رﺑﺎت ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ ﻗﻴﻮد ﻏﻴﺮﻫﻮﻟﻮﻧﻮﻣﻴﻚ و ﻫﻮﻟﻮﻧﻮﻣﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده

مانداوا و همکاران [ ]1یک الگوریتم مبتنی بر میدان پتانسیل

کردهاند .رﺑﺎت موردنظر داراي دوچرخ اﺻﻠﻲ و ﻳﻚ چرخ متعادلکننده
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شکل  :1شماتیک یک محیط اجتماعی ساده با حضور انسانها بهعنوان موانع متحرک

Fig. 1. Schematic of a simple social environment with human presence as moving obstacles

میباشد و روي پایه یک ﺑﺎزوي دو درﺟﻪ آزادي نصبشده اﺳﺖ.

پیآیدی 2مسیریابی با عملکردی قابلقبول ارائه کرد .آمنی و نوری

ﮔﺎماج و ﻫﻤﻜﺎران [ ]5از روش ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺪف ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل

[ ]13از یک میدان پتانسیل هوشمند جهت مسیریابی و اجتناب از

رﺑﺎت ﻣﺘﺤﺮك چهارچرخ ﺑﺎ ﻗﻴﻮد ﻏﻴﺮﻫﻮﻟﻮﻧﻮﻣﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده کردهاند.

برخورد با موانع استفاده نمود .هو و یانگ [ ]14با استفاده از الگوریتم

کوندراتنکو و همکاران [ ]6با استفاده از منطق فازی ،مسیر حرکت

ژنتیک ،مسیریابی ربات در حضور موانع متحرک را بهینهسازی نمود.

ربات متحرک چرخدار در محیط مانعدار را با استفاده از اصول کنترل

حاجیدرویش و همکاران [ ]15بهمنظور مسیریابی و اجتناب از برخورد

بهینه محاسبه کرد .همچنین الگوریتم جلوگیری از برخورد به مانع

با موانع در یک محیط دینامیک ،از الگوریتم پرواز زنبورها الهام گرفت.

را نیز در مسیر ،فرضی در نظر گرفت .جوآنگ و بویی [ ]7با ترکیب

زیلنخوف و اپیفانسو [ ]16با استفاده از تکنیکهای بینایی ماشین و

شبکه عصبی و منطق فازی ،روشی برای کنترل ربات ارائه داد که

هوش مصنوعی ،به مسیریابی و ناوبری سیستمهای خودران پرداخت.

سرعت یادگیری ربات در فرایند یادگیری هوش مصنوعی را افزایش

ابو و سویگاندر [ ]17بهمنظور کنترل پاندول معکوس ،از الگوریتم

میدهد .الگوریتم پیشنهادی بهصورت همزمان کوتاهترین مسیر را

فازی تطبیقی و خود بهینهسازی کنترلکننده پیآیدی بهره برد.

طراحی و از برخورد با موانع متحرک اجتناب مینمود .سانتوس و

در این مقاله یک روش کنترلی مبتنی بر منطق فازی و میدان

همکاران [ ]8به بررسی مسیریابی بهینه با در نظر گرفتن چندین تابع

پتانسیل جهت مسیریابی و کنترل ربات سیار در محیط اجتماعی پویا

هدف در حضور موانع پرداختهاند .مسئله بهینهسازی با در نظر گرفتن

ارائه میگردد .در این روش ،موانع ثابت و متحرک از جمله انسان

تابع عملکرد چندهدفه شامل انرژی مصرفی و فاصله ربات با مانع،

در محیط آزمایش و شبیهسازی لحاظ شده است .ارائه روشی جهت

مورد بررسی قرار داده شده و از برنامهریزی پویای غیرخطی استفاده

نزدیک نمودن نحوه تصمیمگیری ربات هوشمند ،به تصمیمهای

گردیده و فضای حالت گسسته میشود .فاصله ربات تا مانع نیز در تابع

انسان گونه موردتوجه میباشد .روش پیشنهادی برای کنترل حرکت

هزینه بهصورت تابع مرتبه دوم منفی در نظر گرفته میشود .دریک و

ربات ،تصمیمسازی بر اساس منطق انسانی یعنی استفاده از مقادیر

همکاران [ ]9با استفاده از الگوریتم جستجوی درختی ،مسیر مناسب

کیفی است .منطق فازی این امکان را فراهم میآورد که با استفاده از

جهت تعقیب هدف متحرک ارائه نموده است .چنگ و وانگ [ ]10از

قواعد کیفی ،منطقی مشابه تصمیمگیری انسان در تولید فرمانهای

حسگر فاصلهسنج لیزری جهت شناسایی موانع در مسئله مسیریابی

کنترلی پیادهسازی شود .همچنین استفاده از مدل سینماتیکی برای

ربات خود بهره گرفت .آکا و خابر [ ]11از مدل فازی تاکاگی–سوگنو

شبیهسازی و کنترل پایه ربات ،سرعت محاسبات را بسیار باال میبرد.

برای بدست آوردن مسیر بهینه بدون برخورد با موانع استفاده کرد

در ادامه شبیهسازیهای مختلفی اجرا و از صحت پاسخگویی روش

.وارقصه و جیشا [ ]12با تلفیق روش جستجوی سریع 1و کنترلکننده

پیشنهادی اطمینان حاصل شد .سپس بهمنظور بررسی عملکرد منطق

1

2
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کنترلی در شرایط محیطی ،ربات آزمایشگاهی سیار اسکات ،متناسب

برای تولید فرمانهای کنترلی استفاده میگردد.

با نیازمندیهای مسئله بهروزرسانی گردید .همچنین رابط گرافیکی

منطق فازی مشابه عملی است که مغز انسان و نیز غریزه حیوانات

بهمنظور ایجاد ارتباط میان بخشهای مختلف سختافزار و نرمافزار

در تعقیب شکار انجام میدهند [ .]18به این صورت که هرلحظه

طراحیشده است.

موقعیت خود و هدف و نیز فاصله را در نظر میگیرند و بدون در
نظر گرفتن احتماالت آینده ،جهت حرکت خود را انتخاب میکنند.

-2فرضیات مسئله و روش حل

این روش به حجم محاسبات باالیی نیاز ندارد ،درنتیجه بهعنوان

مأموریتی که میتوان برای یک ربات اجتماعی متصور بود ،پیدا

یک الگوریتم به هنگام 1انتخاب مناسبی است .در این روش ،نیاز به

کردن هدف با پردازش صوت و تصویر و رساندن ربات به موقعیت

اطالعات بسیار پایین است و لزومی برای استفاده از تصویر نمای باالی

هدف بدون برخورد با موانع ثابت و متحرک است .مسیری که ربات

محیط وجود ندارد.

برای رسیدن به هدف طی میکند ،متناسب با نوع مأموریت انتخاب

میدان پتانسیل مصنوعی ترکیبی از روشهای فازی و بهینه است.

میشود .به این مفهوم که با در نظر گرفتن شرایط مسئله یعنی متحرک

در این روش بردارهای فاصله لحظهای ربات با موانع و هدف بهعنوان

بودن موانع ،نامشخص بودن موقعیت موانع در طول مسیر ،غیردقیق

ورودی استفاده میشود .با تعریف تابع هزینه بهمنظور اجتناب از

بودن موقعیت هدف و همچنین تردد انسان در محیط ،انتخاب مسیر
بهگونهای انجام میشود که بهترین رفتار حرکتی توسط ربات صورت
گیرد .با توجه به پویا بودن موانع و هدف ،مسیر بهدستآمده درطی
زمان بهروزرسانی میشود.
کنترل ربات در این مقاله به دو بخش کلی مسیریابی و تعقیب مسیر
تقسیمبندی میشود .با توجه به ویژگیهای محیطهای اجتماعی که
ربات قرار است در آن مورد استفاده قرار گیرد ،یعنی تردد افراد ،عبور
احتمالی چرخدستی حمل بار ،وجود ستونها و دیوارهای با موقعیت
ثابت و غیره که موانع ثابت و متحرک محیط بوده و ابعاد حدودی
آنها را میتوان فرض کرد ،مسیریابی حرکت ربات باید مبتنی بر
اطالعات لحظهای دریافتی از سنسورهای فاصلهسنج باشد .بدین
معنی که نمیتوان مسیر از پیش تعیینشدهای را برای حرکت ربات
در نظر گرفت .لذا فرایند مسیریابی بهصورت به هنگام انجام میشود.
در چنین شرایطی استفاده از الگوریتمهای کنترلی با دقت باال برای
تعقیب مسیر امکانپذیر نیست؛ زیرا مسیر متغیر با زمان بوده و حرکت

برخورد با موانع و نیز کاهش فاصله با مقصد ،مسیر مناسب انتخاب
میگردد .این روش در مسائلی که موانع متحرک هستند ،عملکرد
مناسبی دارد.
 -1-2سینماتیک ربات اسکات
بررسی سینماتیک حاکم بر ربات اسکات شامل دو بخش
سینماتیک پایه و سینماتیک بازوها میباشد .در این مقاله هدف
اصلی تمرکز بر مسیریابی و کنترل پایه ربات سیار در محیط اجتماعی
میباشد .مدل دینامیکی ربات تأثیر مهمی درنتیجه و یا ورودیهای
کنترلی ندارد .لذا از مدل جرم نقطهای برای تعیین مسیر استفاده
میگردد .در این مدل از تبدیل مختصات قطبی به مختصات کارتزین
برای نمایش موقعیت هدف و موانع نسبت به ربات استفاده میشود.
بهاینعلت که سنسورهای مورداستفاده در استند آزمایشگاهی (ربات
اسکات) ،اطالعات را در دستگاه قطبی اندازهگیری میکنند لیکن در
دستگاه کارتزین روابط مربوط به کنترلر سادهتر خواهند بود.
برای پایه ربات میتوان نوشت:

موانع کام ً
ال تصادفی و غیرقابل مدلسازی فرض میشوند .همچنین
فرض میگردد نمای از باال از محیطی که ربات در آن حرکت میکند
در دسترس نیست و امکان مشخص کردن مسیر حرکت از مبدأ تا

()1

مقصد بدون طی مسیر امکان ندارد و فرض میشود امکان ارائ ه نمای
باالی پیوسته در تمام محیطهایی که یک ربات اجتماعی میتواند
حضور داشته باشد میسر نیست .با بررسی روشهای مسیریابی ،روش

()2

منطق فازی برای ایجاد تصمیمگیریها و میدان پتانسیل مصنوعی

 ω − ωL 
Vr =  R
 Rw
  2 
 ω −ω  R
Vθ =  R L  w
  2  b
Real Time
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شکل  :2مدل سه درجه آزادی ربات با دوچرخ تفاضلی در صفحه افقی

Fig. 2. Three-degree-of-freedom robot model with differential wheels on the horizontal plane

شکل  :2مدل سه درجه آزادی ربات با دوچرخ تفاضلی در صفحه افقی

Fig. 2. Three-degree-of-freedom robot model with differential wheels on the horizontal plane

که در آن

Rw

شعاع چرخ b ،فاصله چرخ تا مرکز محور دوران

ربات و  ωR , ωLسرعتهای دورانی چرخهای چپ و راست ربات
میباشند .با تبدیل سرعتهای قطبی به کارتزین ،سرعت ربات در
دستگاه محلی

X R , YR

و دستگاه اینرسی

X I , YI

برابر است با:

قابلاندازهگیری میباشند .لذا فرایند کنترل و پایش ربات با روابط
ساده و حجم محاسبات کمتر قابلاجرا میباشد.
 -2-2ویژگیهای کنترل فازی در مسئله مسیریابی
در مسئله طرحشده یک لیست از حالتهای مختلفی که ممکن

()3

 ωR + ωL 
=VX
V
=
R

 Rw
R
  2 

افرادی داد ه میشود و برای هر حالت ،پر تکرارترین پاسخ بهعنوان

()4

VYR = 0

قاعده فازی انتخاب میگردد که مشخص میکند مقادیر پارامترهای



است پیشروی ربات باشد ایجاد شده و در قالب یک پرسشنامه به

معلوم در چه محدودههای فازی قرار دارند .سپس برای هریک از

= حالتهای پیشبینیشده راهحلی متناسب با شرایط انتخاب میشود.
VX I VX R cos θ − VYR sin θ
در نهایت مسیر و پارامترهای سینتیکی مطلوب ایجاد میشوند .در

()5


 ω + ωL 
= R
 Rw cos θ
 2 

ادامه برای رسیدن به پارامترهای مطلوب ،با حل سینماتیک و یا
دینامیک معکوس ربات ،فرمانهای کنترلی مورد نیاز تولید میشوند.

= پس از اجرای تستهای آزمایشگاهی اولیه و سنجش میزان مقاوم
VYI VX R sin θ + VYR cos θ
بودن منطق کنترلی ایجادشده ،تصمیمگیری نهایی صورت میگیرد
1

()6


 ω + ωL 
= R
 Rw sin θ
 2 

که چه مقدار الزم است مدل ربات دقیق باشد و از چه پارامترها و
خطاهایی میتوان صرفنظر کرد .تعدادی از حالتهایی که برای ربات

دلیل استفاده از نوشتار و انتخاب این دستگاهها ،کاهش حجم
محاسبات و سادهسازی روابط سینماتیکی تا حد ممکن است.
مشاهده میگردد که سرعتها برحسب سه پارامتر θ , ωL , ωR

محاسبه میگردند که هر سه توسط سنسورهای موجود در ربات
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پیش میآید به شرح زیر است:
الف) حالتی که در فاصله

Rmin

از ربات هیچ مانعی حضور نداشته

باشد.
Robust

1
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شکل  :3مراحل کنترل ربات از اندازهگیری در سنسورها تا ایجاد حرکت در محرکها

Fig. 3. Steps to control the robot from measuring to sensors to moving motors

Stepsک
حرکتtoدر محر
 robotتاtheایجاد
سنسورها
گیری در
ربات از اندازه
مراحل کنترل
شکل :3
هاFig.
3.
control
from
measuring
to sensors
to moving
motors

در این مود حرکتی برای تولید فرمانهای کنترلی ربات از یک

انجام شود .با اجرای شبیهسازی در شرایط مختلف و بررسی رفتارهای

زاویه میان ربات و
میدان پتانسیل مصنوعی استفاده میشود که به 

ربات ،ضرایب وزنی بهگونهای انتخاب میشوند که رفتار ربات چند

هدف وابسته است.

ویژگی موردنظرمان را داشته باشد:

ب) حالتی که ربات در محدوده یک مانع قرار دارد.
در این حالت الزم است موقعیت نسبی ،سرعت و جهت حرکت
مانع بهوسیل ه سنسورهای حرکتی نصب شده بر ربات تشخیص داده



انسانهای حاضر در فضای کاری ربات ،قابل پیشبینی بوده و احساس
امنیت را از بین نبرد.

شود و با منطق فازی مربوط به اجتناب از برخورد با موانع ،فرمان مورد
نیاز برای جلوگیری از برخورد و همچنین ،هدایت ربات به سمت هدف

رفتار ربات شبیه به حرکت انسان باشد تا حرکات ربات برای



مسیرهای انتخابی اصطالحاً نرم باشند و تصمیمهای

لحظهای به حداقل برسد.

با کمترین انحراف از مسیر اصلی اجرا شود.



ج) حالتی که ربات به گذرگاه میرسد.

مسیر طی شده کوتاه باشد و مصرف انرژی ربات بهینه باشد.

درنهایت با تهیه پرسشنامهای شامل حالتهای مختلفی که ممکن

در این حالت الزم است با سنسورهای فراصوتی و محاسبات

است یک فرد با آن مواجه باشد بدون اشاره به اینکه قرار است این

هندسی ،دهانه گذرگاه اندازهگیری شده و مشخص شود که ربات

پرسشنامه برای کنترل ربات مورد استفاده قرار گیرد ،تهیه شده و از

میتواند عبور کند و یا الزم است تصمیم دیگری اتخاذ شود.

ن شده در پرسشنامه قرار
افرادی خواستهشده خود را در شرایط عنوا 

د) رسیدن به دیوار و یا مانعی با سطح مقطع بزرگ.

داده و انتخاب کنند که در هریک از شرایط پیشرو چه تصمیمی اتخاذ

در مواردی که ربات با مانعی با سطح مقطع بزرگ مواجه میشود،
دو حالت وجود دارد :یا دیواری در مسیر وجود دارد که الزم است از

مینمایند .نهایتاً هر تصمیمی که بیشترین پاسخ به پرسشنامه باشد

بهعنوان قاعده فازی انتخاب میگردد.

پیش موقعیت دیوارها و ستونها برای ربات مشخصشده باشند و یا

وقتی سيستم فازی بهعنوان کنترلکننده مورد استفاده قرار

مانعی جدید است که ممکن است قابل دور زدن باشد .در غیر این

میگیرد ،به آن کنترلکننده فازی اطالق میشود .یکی از بخشهای

صورت الزم است ربات منتظر بماند مانع رفع شود.

اصلی کنترلر فازی ،پايگاه قواعد فازی است .پايگاه قواعد فازی از

پس از مشخص شدن مودهای حرکتی ،توابع وزن هر مود مشخص

مجموعه قواعد اگر-آنگاه فازی تشکیلشده است .اين بخش قلب

مرحله شبیهسازی

میشود .این کار باید به کمک آزمون و خطا در

سيستم فازی محسوب میشود که شامل قواعدی بهصورت زير است:
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شکل :4شماتیک یک محیط اجتماعی با حضور ربات هدف ،موانع ثابت و متحرک

Fig. 4. Schematic of a social environment with the presence of target robots, fixed and moving obstacle

environmentثابت و
ربات هدف ،موانع
حضور
محیط اجتماعی
 robots,یک
 fixedشماتیک
شکل:4
متحرکFig. 4. Schematic
of a social
with
presenceبا the
of target
and moving obstacle

شکل :5وضعیت سنسورهای فاصلهسنج در شرایط مختلف قرارگیری موانع

Fig. 5. The status of the distance sensors in different barrier conditions

موانع
مختلف
sensorsهسنج در
سنسورهای فاصل
barrierوضعیت
conditionsشکل:5
قرارگیریFig. 5
. The status
شرایط of
the distance
in different

is Y1 AND …. Xn is An THEN is A1 Rule i: IF X1

AND … Yn is Cn C1

بهطور خالصه میتوان برنامه کنترلی ربات را در شکل  3نمایش

هنگامیکه ربات به سمت هدف در حال حرکت است و سنسورها
مانعی را در سر راه خود تشخيص میدهند ،يک استراتژی از برخورد
ربات با مانع جلوگيری میکند.

داد .همانطور که مشاهده میشود ،ورودیها مستقیم و غیرمستقیم

استراتژی واکنشی بر اساس اطالعات بهدست آمده از سنسورها

از سنسورها اندازهگیری شده و وارد بخش فازیساز کنترلر شده

طرحریزی شده است و تنها تعاملهای نسبی بين ربات و محيط

و پس از تصمیمسازی در موتور استنتاج ،فرمانهای منطقی وارد

ارزيابی میشود .نکته مهم در اين روش عدم نياز به مدل ساختاری

نافازیساز شده و پارامترهای سینماتیکی ربات به برد کنترلی ربات

محيط حرکتی ربات است .همچنين کنترلکننده واکنشی فازی ازنظر

ارسال میگردد .در ادامه با استفاده از سینماتیک معکوس بازوها و

زمان کوتاه واکنش و تصمیمگیری باال در فرايند اجتناب از برخورد با

روابط هندسی پایه ،مقادیر ولتاژ و پالس کنترلی محرکهای ربات

موانع قدرتمند عمل میکند.

تولید و اعمال میگردند .هریک از مراحل بهصورت مجزا در ادامه

با در نظر گرفتن شرایط مسئله و ساختار مکانیکی ربات اسکات،

تشریح میشوند:

کنترلر ربات بهگونهای انتخاب شده که ورودیها و خروجیهای آن

 -3-2طراحی کنترلر بر اساس ورودیهای سختافزاری موجود

به شرح زیر باشند:

ربات مورداستفاده در این مقاله ،يک ربات دوچرخ تفاضلی است.
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موانع ،مختصات نسبی ربات با انتگرالگیری از سنسور موقعیتسنج،1

 -4-2نقش فاصلهسنجها در کنترل ربات

موقعیت موانع ثابت از پیش تعیینشده در محیط آزمایش.

ربات اسکات دارای سه سنسور فاصلهسنج فراصوت در قسمت

خروجیها :سرعت دورانی چرخهای ربات.

جلوی ربات است که در شکل  5محل قرارگیری آنها را مشاهده

در یک مسئله دوبعدی در دستگاه مختصات زیر ،موقعیت ربات

میکنید .از این سنسورها برای تشخیص فاصله موانع با ربات استفاده

با  ، Aموقعیت هدف با

B

و موقعیت موانع با

Ti

نمایش داده

میشود .سایر پارامترهای مسئله عبارتاند از . R, θ , α , βi , Ωi

نصب سنسورها ،به اطالعات مفیدتری نظیر سرعت حرکت موانع،

 : Tiفاصله نسبی ربات با مانع iام

نرخ نزدیک شدن ربات به مانع ،زاویه نسبی مانع با سمت ربات و ...

 : θ oiزاویه نسبی ربات با مانع iام

دستیافت.

زاویه نسبی ربات باهدف
 : α

با توجه به ساختار سنسورهای استفاده شده در ربات اسکات،

 : Rفاصله نسبی ربات باهدف

اطالعاتی که از سنسورهای فاصلهسنج دریافت میشود ،محدود

 : θ tزاویه ربات با افق
در شکل  ،4مستطیل قرمزرنگ که با حرف  Aمشخصشده ،نماد
ربات و شکل سبزرنگ که با حرف  Bمشخصشده ،نماد هدف ثابت
یا متحرک هستند .همچنین اشکال خاکستریرنگ نماد موانع ثابت
و اشکال زردرنگ نماد موانع متحرک میباشند که جهت و سرعت
حرکت آنها با یک بردار مشخصشده است .طول پارهخط واصل
B, A

که با  Rنشان دادهشده است ،فاصله میان ربات و هدف بوده

و راستای آن با بردار جهت ربات ،زاویه نسبی ربات و هدف را میسازد
که با  αنمایش دادهشده است .
پارامتر دیگری که در تصمیمگیری ربات اثر میگذارد ،نرخ نزدیک
شدن ربات به مانع

•

Ωi

است .ازآنجاییکه موانع متحرک در مسئله،

انسان فرض شدهاند و ربات اجتماعی در تعامل با انسانها قرار دارد
از این پارامتر بهعنوان پارامتری جهت کاهش احتمال برخورد ربات با
افراد حاضر در محیط و افزایش حس اعتماد به حرکت ربات در فضای
حرکتی استفاده میشود نحوه اثرگذاری این پارامتر بهگونهای است که
با ورود ربات به محدوده مانع ،سرعت حرکت آن با مقدار این پارامتر
رابطه عکس دارد .


به سه عدد بوده که فاصله جسم انعکاسدهنده امواج صوتی را تا
سنسورها اندازهگیری میکند .هریک از این سنسورها ،درصورتیکه
جسمی مقابل آن قرار نگیرد ،عدد  300سانتیمتر را نمایش میدهد.
ازآنجاییکه حداقل فاصله مانع تا ربات برای فعالسازی فرایند اجتناب
از برخورد 2 ،متر در نظر گرفتهشده ،استفاده از این سنسورها با برد
 3متر میتواند انتخاب مناسبی باشد.
تعیین موقعیت نسبی مانع بهصورت مستقیم از مقادیر سنسورها
امکانپذیر نبوده و برای تبدیل  3عدد بهدستآمده از سنسورها به
فاصله و زاویه نسبی مانع ،نیاز به انجام محاسبات است .در این پژوهش
از یک مدل فازی برای این تبدیل استفاد ه شده به این نحوی که با سه
ورودی و در نظر گرفتن  16حالت مختلف 16 ،قاعده تصمیمگیری به
صورتیکه در ادامه توضیح داده میشود تعریف نموده و خروجیهای
زاویه و فاصله نسبی تولید میگردد .همانطور که گفته شد 3 ،سنسور
فاصلهسنج صوتی جلوی ربات در موقعیتهای مقابل 45- ،و 45+
درجه نسبت به راستای محور  Xربات در نظر گرفتهشده است.
هر یک از سنسورها میتواند فاصله خود تا مانع را اندازهگیری کند.
با فرض دستهبندی فاصلههای اندازهگیری شده در سه دسته خیلی
نزدیک ،نزدیک و خیلی دور و با فرض اینکه هر مانع حداکثر توسط

•

()7

میشود .همچنین میتوان با استفاده از روابط هندسی ربات و موقعیت



Ωi = Vi − VR

دو سنسور قابلمشاهده باشد ،میتوان  16حالت را متصور بود .در

همچنین هدف ربات یک انسان بوده و نزدیک شدن به آن با
سرعت زیاد ،باعث ایجاد حس اضطراب میشود لذا از این پارامتر برای
مود نزدیک شدن به هدف نیز استفاده میشود .

شکل  6 ،5حالت از  16حالت ممکن را مشاهده میکنید.
موقعیت مانع نسبت به ربات در دستگاه مختصات قطبی دارای
دو پارامتر فاصله و زاویه است .به ازای هریک از  16حالت معرفیشده
میتوان یک زاویه و فاصله به موقعیت مانع نسبت داد .مقادیر فاصله

IMU

1

را به سه دسته دور ،نزدیک و خیلی نزدیک و مقادیر زاویه را در پنج
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شکل :6محدوده حریم موانع

Fig. 6. Barriers to privacy

حریم6.موانع
محدوده
شکل:6
Fig.
Barriers
to privacy

هدف7.ثابت
مانع و یک
حضورofچهار
صفحه در
withدر
حرکت
wheelsپایه با فرض
 andآزادی
targetدرجه
سازی سه
 inشبیه
شکل:8
Fig.
Schematic
design
a mobile
robot
differential
position
inertia

اینرسیFig. 8. Simulate three
degrees
of basic
freedom
assuming
 planeباthe
moves
in the
presence
دستگاه
هدف در
byموقعیت
تفاضلی و
دوچرخ
ربات سیار
شماتیک
طرح
 of four obstacles and aشکل:7
fixed target

دسته چپ ،مایل به چپ ،روبهرو ،مایل به راست و راست تقسیمبندی

ربات مورد بررسی بهگونهای برنامهریزی میشود که از آن بتوان

کرده و هریک از  16حالت ورودی را با  16حالت خروجی مرتبط

در یک محیط فروشگاهی مورد استفاده قرار گیرد .از ویژگیهای

میکنیم .فازیساز ورودیها و نافازیساز خروجیها میتواند به سه

نمونه مناسبی از یک محیط اجتماعی میتوان

یک فروشگاه بهعنوان

صورت مثلثی ،ذوزنقهای و گوسین تعریف گردد .با تکرار حالتهای

به تردد افراد ،عبور احتمالی چرخدستی حمل بار ،وجود ستونها و

مختلف و آزمون و خطا ،نهایتاً تابع عضویت ورودی (مقادیر

دیوارهای با موقعیت ثابت و غیره که موانع ثابت و متحرک محیط

سنسورهای فاصلهسنج صوتی) و خروجی (زاویه و فاصله نسبی مانع)

بوده و ابعاد حدودی آنها را میتوان در نظر گرفت ،اشاره کرد .در

بهگونهای بهدست میآیند که اوالً تخمین محاسبهشده توسط منطق

چنین محیطی حرکت موانع غیرقابل پیشبینی فرض شده و رعایت

ی شده کمترین خطا را داشته باشد ،ثانیاً حجم محاسبات
فازی طراح 

حریم افراد در حال تردد امری ضروری است .در شکل  6بهصورت

تخمین موقعیت موانع باال نباشد.

شماتیک حریم فردی که ربات در حین طی مسیر از مجاورت آن عبور
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کنترلر
اگر-آنگاه
قواعداگر-
جدول:1 :1قواعد
جدول
فازیفازی
کنترلر
آنگاه
Table 1.
1. If
fuzzy
controller
Table
If--then
then
fuzzy
controller

ربات
ردیف

نزدیک شدن
زاویه نسبی
به مانع
مانع با ربات
فاصله مانع با

هدف با ربات
سرعت

ربات
زاویه نسبی

زاویهای ربات
سرعت خطی

سرعت

ربات
ردیف

نزدیک شدن
زاویه نسبی
به مانع
مانع با ربات
فاصله مانع با

هدف با ربات
سرعت

زاویه نسبی

زاویهای
سرعت خطی

فاصله ایمن 1متناسب با

میکند با خطچین نمایش داده شده است.

سرعت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

S
S
S
S
S
S
M
M
M
M
M
M
L
L
L
L
L
L
L
S
S
S
S
S
S
M
M
M
M

L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M

M
M
Z
Z
P
P
M
M
Z
Z
P
P
M
M
Z
Z
P
P
M
M
Z
Z
P
P
M
M
Z
Z
P

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

M
L
L
Z
Z
L
L
L
L
M
M
L
L
M
Z
Z
L
M
M
L
M
M
L
L
M
Z
Z
M
L

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

M
M
L
L
L
L
L
L
L
S
S
S
S
S
S
M
M
M
M
M
M
L
L
L
L
L
L
L

H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
L
M
H
M
L
M

M
M
Z
Z
P
P
M
M
Z
Z
P
P
M
M
Z
Z
P
P
M
M
Z
Z
P
P
M
M
Z
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

L
M
M
Z
L
M
M
L
L
M
M
L
M
L
M
Z
M
Z
Z
M
Z
M
L
M
M
M
L
M

که ربات با ورود به آن ملزم به کاهش سرعت حرکت خود میشود.

ابعاد و سرعت حرکت ربات انتخاب میگردد .این شعاع محدودهای را

ربات شکل  7را در نظر بگیرید که میتواند در دستگاه کارتزین

مشخص میکند که ربات حق ورود به آن را ندارد .همچنین مرزی

 XYحرکت کند .زاویه بین محور متصل به ربات

حول

که با شعاع محدودکننده 2مشخصشده ،نشاندهنده محدودهای است

دستگاه مختصات مرجع )  ، ( Xزاویه رأس  θنام دارد .همچنین

Rsafe
Rlimited

1
2

) (X
R

I

زاویه میان
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XR

با بردار واصل مرکز ثقل ربات به موقعیت هدف نامیده
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سازی
شبهیه
پارامترهایهندسی
جدول:2 :پارامترهای
جدول 2
سازی
شدهدردرشبی
لحاظشده
هندسی لحاظ

Table 2. The
geometrical
parameters
considered
in the simulation
Table
2. The geometrical
parameters considered
in the simulation
پارامترهای هندسی
موقعیت اولیه
ربات
موقعیت اولیه
هدف
موقعیت نهایی
هدف
موقعیت اولیه
مانع اول
موقعیت نهایی
مانع اول
موقعیت اولیه
مانع دوم
موقعیت نهایی
مانع دوم
موقعیت مانع
سوم
موقعیت مانع
چهارم

شبیهسازی اول

شبیهسازی دوم

شبیهسازی سوم

)XR (m

-2

-2

-2

)YR (m

0

0

0

)𝜃𝜃𝑅𝑅 (Rad

0

0

0

2/5

2/5

2/5

-2

-2

-2

)XT2 (m

2/5

2/5

2/5

)YT2 (m

-2

-2

-0/2

)XO1,1 (m

-1

-1

-1

)YO1,1 (m

0

0

0

)XO1,2 (m

-1

-1

-1

)YO1,2 (m

0

-0/3

-0/4

)XO2,1 (m

-1/5

-1/5

-1/5

)YO2,1 (m

-1

-1

-1

)XO2,2 (m

-1/5

-1/5

-1/5

)YO2,2 (m

-1

-0/3

-0/1

)XO3,1 (m

1/2

1/2

1/3

)YO3,1 (m

-1/4

-1/2

-1/2

)XO4,1 (m

-0/3

-0/3

-0/3

)YO4,1 (m

-1/8

-1/8

-1/8

)XT1 (m
)YT1 (m

جدول  :3پارامترهای هندسی لحاظشده در شبیهسازی سینماتیکی ربات اسکات []3

جدول  :3پارامترهای هندسی لحاظ شده در شبیهسازی سینماتیکی ربات اسکات []3

[Table 3. Geometrical parameters considered in kinematic simulation of Scott’s robot [3

[Table 3. Geometrical parameters considered in kinematic simulation of Scott's robot ]3
 -1مشخصات ربات

 -2مقادیر

 -3شعاع چرخهای محرک

0/065 m -4

 -7زاویه نسب سنسورهای فاصلهسنج فراصوت

± 30 Deg -8
0/4 m -10

 -5فاصله دو چرخ محرک

 -9شعاع دایره محیط بر ربات

1002

0/29 m -6
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Fig. 8. Simulate three degrees of basic freedom by assuming the plane moves in the presence of four obstacles and a fixed target

هدف ثابت
حضور
صفحهدر در
پایه بافرض
پایه با
آزادی
سازیهسه
 شبیه:8شکل
یکثابت
مانع وهدف
چهار و یک
چهار مانع
حضور
درصفحه
حرکت در
فرض حرکت
آزادی
درجهدرجه
سازی سه
 شبی:8شکل

Fig. 8. Simulate three degrees of basic freedom by assuming the plane moves in the presence of four obstacles and a
fixed target

Fig. 9. Simulating three degrees of basic freedom by assuming the plane moves in the presence of two obstacles and a fixed target and two moving
obstacles
صفحه در حضور دو مانع و یک هدف ثابت و دو مانع متحرک
 شبیهسازی سه درجه آزادی پایه با فرض حرکت در:9شکل

متحرک
دو مانع
هدف ثابت و
مانع و یک
حضور دوby
 درassuming
حرکت در صفحه
پایه باmoves
درجه آزادی
 سهpresence
 شبیهسازی:9شکل
Fig. 9. Simulating
three
degrees
of basic
freedom
theفرض
plane
in the
of two obstacles and a
fixed target and two moving obstacles
v=

ω1 + ω2

r
2
= VX I cos θ + VYI sin θ
=
δθ

ω1 − ω2

)8(


=
µ ωδ t
2



)9(
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 جهت، با توجه به ماهیت حرکت ربات سیار با دوچرخ تفاضلی.میشود
 لذا سرعتهای خطی و.میباشد

XR

سرعت خطی ربات در راستای
:دوران ربات برابر است با
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Fig. 10. Simulating
freedom
by assuming
حرکتthe
فرضplane
moves
presence
two
threeمتحرک
degreesهدف
basicوofدو مانع و
مانع ثابت
حضور دو
در صفحه در
inه با
 theپای
آزادی
ی ofسه درجه
fixedساز
 obstaclesشبیه
 and two obstaclesشکل:10
and a moving target

Fig. 10
. Simulating
three
دو of
basic
freedom
 planeباthe
moves
سازیthe
presence
of two fixed
متحرک
مانع و هدف
 degreesدو
مانع ثابت و
حضور
assumingدرbyصفحه در
فرض حرکت
آزادی پایه
سهinدرجه
شکل :10شبیه
obstacles and two obstacles and a moving target

ی شده
11.ساز
شبیه
speedحالت
رباتinدر سه
حرکت
 modesسرعت
شکل:11
Fig.
Robot
three
simulated

شکل :11سرعت حرکت ربات در سه حالت شبیهسازیشده
Fig. 11. Robot speed in three simulated modes

که در روابط ( )8و ( )9مقادیر  ω2 , ω1سرعت دوران چرخهای

ربات r ،شعاع چرخها و  µضریب تبدیل دوران چرخ به دوران ربات
حول مرکز دوران است که مقدار آن به ابعاد هندسی ربات و چرخها
بستگی دارد.
پرسشنامهای متشکل از  57حالتی که ممکن است ربات در شرایط
آن قرار بگیرد مطابق جدول  1به افرادی داده شد و با توضیحاتی از
این افراد خواسته میشود که خود را در شرایط ربات فرض کنند و
بگویند که در هریک از این  57حالت ،چه تصمیمی برای ادام ه مسیر

1004

اتخاذ مینمایند .نهایتا قوائد اگر-آنگاه فازی متناسب با جوابهای این
پرسشنامه انتخواب شدهاند.
-3نتایج شبیهسازی
به منظور بررسی عملکرد کنترلر طراحی شده ،در سه حالت کلی،
حرکت ربات به سمت هدف شبیهسازی شده و نتایج آن در جدول 2
ارائه میگردد .سه حالت پیشنهادی عبارتاند از حرکت ربات به سمت
هدف ثابت در حضور چهار مانع ثابت ،حرکت ربات به سمت هدف
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Fig. 12. A view of Scott’s laboratory robot

آزمایشگاهیاسکات
رباتآزمایشگاهی
نماییاز ازربات
نمایی
شکل:12
اسکات
شکل:12

Fig. 12. A view of Scott's laboratory robot

متلب
controlافزار
chartکمک نرم
ربات به
کنترل
 :13چارت
شکل
Fig. 13.
Robot
with
MATLAB
software

شکل :13چارت کنترل ربات به کمک نرمافزار متلب

Fig. 13. Robot control chart with MATLAB software

ثابت در حضور دو مانع متحرک و دو مانع ثابت و نهایتا شبیهسازی

نتیجه شبیهسازی کنترلر طراحی شده برای حالتی

شکل 8

حرکت ربات به سمت هدف متحرک در حضور دو مانع متحرک و دو

مشاهده میشود که موقعیت هدف و چهار مانع ثابت فرض شدهاند.

مانع ثابت .پارامترهای هندسی این شبیهسازیها شامل موقعیت اولیه

مشاهده میگردد که در هیچ کجای مسیر ربات وارد ناحیه امن

و نهایی موانع و هدف و همچنین شرایط اولی ه قرارگیری ربات مطابق

نمیشود .همچنین ورود ربات به ناحیه محدودکننده موجب کاهش

جدول زیر فرضشدهاست.

سرعت حرکت ربات میگردد .کاهش سرعت با نزدیک شدن دایرههای

تستهای آزمایشگاهی در این قسمت برروی ربات اسکات اجرا

نمایشگر موقعیت ربات نمایش دادهشده است.

گردیده است .جدول  3شامل مقادیر پارامترهای هندسی و ابعادی
فرض شده در شبیهسازی سینماتیکی این ربات میباشد.

همچنین شبیهسازی مسیر حرکت ربات در دو حال موانع
متحرک–هدف ثابت و موانع متحرک–هدف متحرک به ترتیب در
1005
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Fig. 14. Displays the measured values in the sensors as linear and circular gauges

دورانیدورانی
خطی و
هایهای
گیجگیج
صورت
سنسورهابهبه
شدهدر
گیریشده
گیری
اندازه
مقادیر
شکل:14
خطی و
صورت
در سنسورها
اندازه
مقادیر
نمایشنمایش
شکل:14
Fig. 14. Displays the measured values in the sensors as linear and circular gauges

شکل  9و شکل  10مشاهده میشود .شکل  11سرعت خطی ربات

ربات ،جهت تغذیه محرکها استفاده نمود.

در سه حالت شبیهسازی شده را نشان میدهد .مشاهده میشود در

یکی از پارامترهای مورد نیاز جهت کنترل ربات سیار ،اطالع از

ناحیه محدودکننده

مقاطعی از مسیر که ربات وارد ناحیه سبز یا

جهت ربات است .با استفاده از سنسورهایی نظیر شتابسنج و انکودر

میشود ،سرعت آن کاهش مییابد .در هر سه حالت بررسیشده ،در

میتوان موقعیت نسبی ربات نسبت به لحظه روشن شدن را با مقداری

هیچ کجای مسیر ربات وارد محدوده قرمز یا ناحیه امن 1نمیشود.

خطا اندازهگیری نمود .اما استفاده از ماژول قطبنما این امکان را
فراهم میسازد که با کمترین خطا زاویه ربات را نسبت به دستگاه

-4پیادهسازی سختافزار ربات اسکات و محیط تست

مختصات اینرسی زمین اندازهگیری گردد .وجود قطبنما این امکان

بخش حاضر با هدف ارائه فعالیتهای صورت گرفته در راستای

را فراهم میسازد که با دانستن یک پارامتر مطلق در دستگاه مختصات

پیادهسازی سختافزار ربات اسکات و محیط آزمایشگاه تدوین شده

اینرسی و مقایسه آن با مقادیر محاسب ه شده در دستگاه مختصات

است .بدین منظور و در ادامه المانهای اساسی ربات اسکات شامل

ت دیگر
نسبی میزان خطای موقعیت پایه ربات استخراج شود .بهعبار 

محرکها ،ماژولهای سختافزاری و بورد کنترلی مورداستفاده در این

با ترکیب اطالعات سنسور قطبنما و انکودرها ،موقعیت پایه ربات

پژوهش بررسی خواهد شد .همچنین در انتهای این بخش پیرامون

سیار در صفحه  XYمحاسبه گردد .الزم به ذکر است که این المان در

محیط آزمایشگاه و چیدمان موانع توضیحاتی ارائه میگردد .در شکل

سختافزار ربات اولیه موجود نبوده و بر اساس نیاز پروژه به المانهای

 12تصویری از ربات اسکات مشاهده میگردد.

ربات اسکات افزوده شده است .با توجه به فلزی بودن بدنه ربات و نیز

دو دسته محرک در ربات اسکات مورد استفاده قرار گرفته است،
موتورهای جریان مستقیم جهت حرکت پایه و سروو موتورهای 180

خاصیت آهنربایی در قطبنمای مورداستفاده ،قطبنمای مذکور با
استفاده از یکپایه پالستیکی بر روی بدنه نصب شد.

درجه جهت حرکت بازوها .فرمان دادن به موتورهای محرک پایه به

ماژول قطبنما امکان اندازهگیری میدان مغناطیسی زمین در سه

این صورت انجام میشود که با تعیین مقدار ولتاژ و جهت جریان

محور را با رزولوشن بسیار باال فراهم مینماید .درصورتیکه ماژول در

مستقیم ،سرعت و جهت حرکت موتورها کنترل میگردد .ازآنجاییکه

موقعیت و زاویه صحیح بر روی ربات جانمایی شود .همچنین از سه

ولتاژ و جریان خروجی برد کنترلی ربات آردیونو دوو 2نسبت به ولتاژ

بورد الکتریکی آردیونو استفادهشده است .بورد اول از طریق پورت

و جریان موردنیاز موتورهای پایه جهت حرکت ربات بسیار پایین

سریال به رایانه متصل بوده و در ارتباط مستقیم با نرمافزار متلب

میباشند ،الزم است از درایور متناسب با ویژگیهای سختافزاری

میباشد .بوردهای دوم و سوم نیز بر روی ربات قرار دارند که بورد

Safe Zone
Arduino Due

1
2

1006

دوم در ارتباط با سنسورها و چرخها و بورد سوم در ارتباط با بازوها
میباشد .مکانیزم عملکرد بوردها بهصورت زیر میباشد:
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Fig. 15. Determine the number of obstacles and the speed of updating the position of the obstacles

ت موانع
موقعی
روزآوری
سرعتبهبه
تعدادموانع
تعداد
شکل:15
موانع
موقعیت
روزآوری
موانعوو سرعت
تعیینتعیین
شکل:15

Fig. 15. Determine the number of obstacles and the speed of updating the position of the obstacles

Fig.
tracking
of the
simulation
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16.ی
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 andموانع بخش
حرکت
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تعیین
شکل :16پنل

شکل :16پنل تعیین موقعیت و مسیر حرکت موانع بخش شبیهسازی

Fig. 16. The positioning and tracking panel of the simulation barriers section

بورد اول فرامین را از رایانه دریافت و از طریق ماژول وایرلس برای
بورد دوم بر روی ربات ارسال میکند .بورد اول همچنین دادههای

بورد سوم فرامین مربوط به بازوها را به سروو موتورها اعمال
میکند.

دریافتی از بورد دوم را از طریق پورت سریال به بخش نرمافزاری
منتقل میسازد.
بورد دوم فرامین مربوط به چرخها را اعمال و فرامین مربوط به
بازوها را از طریق پورت سریال برای بورد سوم ارسال میکند .عالوه

در شکل  13دیاگرام کنترلر حلقه بسته استفاده شده در این مقاله
نمایش دادهشده است.
-5پیادهسازی نرمافزار کنترلی

بر دریافت فرامین ،بورد دوم دادههای دریافتی از سنسورها را نیز از
طریق ماژول وایرلس برای بورد اول ارسال میکند.

کنترل ربات و اجرای تستهای عملی دربسته نرمافزاری مخصوصی
اجرا میگردد که متناسب با نیازهای ربات طراحی شده است .این
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Fig. 17. A graphical interface simulation environment
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Fig. 17. A graphical interface simulation environment

بسته نرمافزاری وظیفه ایجاد ارتباط میان بخشهای مختلف نظیر

وضعیت نمایش داده و همچنین فرمانهای کنترلی تولید شده را به

سختافزار ربات ،رابط گرافیکی ،هسته کنترلی ،واحد پردازش صوت و

عملگرهای ربات ارسال مینماید.

تصویر و کاربر را بر عهده دارد .اطالعات سنسورها با استفاده از ماژول

پایش وضعیت ربات به دو صورت نمایش اطالعات خام سنسورها

بیسیم 1به برد آردیونو متصل به کامپیوتر ارسال شده و از طریق

و نمایش گرافیکی موقعیت و وضعیت ربات صورت میگیرد .در

پورت سریال به محیط طراحیشده در نرمافزار متلب منتقل میگردد.

پنل مقداردهی سنسور مقادیر خام اندازهگیری شده در سنسورها با

نمایی از رابط طراحیشده در محیط طراحی نرمافزار متلب در شکل

گیجهای مدرج نمایش دادهشدهاند .این مقادیر شامل زوایای اتصاالت

 17مشاهده میشود .این رابط شامل سه بخش کلی مقداردهی،

بازوها ،سرعت حرکت خطی و دورانی پایه ،زاویه سمت ربات و فاصله

تنظیمات و پایش وضعیت میباشد .رابط گرافیکی بهگونهای طراحی

اندازهگیری شده توسط فاصلهسنجهای فراصوت میباشد .همانطور

شده که تبادل اطالعات را بهصورت دوطرفه میان ربات و متلب اجرا

که در شکل  14مشاهده میشود ،هریک از مقادیر اندازهگیری شده

نموده و با تنظیماتی که کاربر انتخاب میکند ،شرایط شبیهسازی

توسط سنسورهای ربات ،بهصورت نشانگرهای خطی و دورانی نمایش

و کنترل ربات را تعیین نماید .بدین منظور تعدادی از اطالعات را

دادهشدهاند.

از سنسورهای موجود در ربات و بخشی از اطالعات مورد نیاز را از

پس از پردازش اطالعات خام و تولید فرمانهای کنترلی ،در

کاربر دریافت نموده و به الگوریتم کنترلی تحویل میدهد .سپس

نمودار دوبعدی میدان موقعیت ربات ،موانع و هدف و همچنین مسیر

نتایج خروجی الگوریتم و همچنین مقادیر سنسورها را در بخش پایش

حرکت ربات بهصورت لحظهبهلحظه بهروزرسانی میگردد .همچنین

1

در نمودار تشخیص موانع ،موانع شناساییشده در نزدیکی ربات در

NRF
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شکل :18نتیجه آزمایش عملی و شبیهسازی مسیریابی ربات بدون حضور مانع در شرایط اولیه θ =90°

Fig. 18. The result of a practical test and simulation of a robust, unobstructed robot routing at initial conditions θ = 90

Fig. 18. The result ofθ a=90°
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تعبیه شدهاند .همچنین کاربر میتواند کنترلر دیگری طراحی و

مختصات نسبی به مرکزیت ربات نمایش داده میشوند.
اطالعات دریافتی از ربات به کنترلر انتخابی کاربر تحویل داده

استفاده نماید .برای این کار کافی است ورودی و خروجیهای کنترلر

شده و مقادیر کنترلی جهت اعمال در محرکهای ربات به برد

طراحی شده میبایست با رابط گرافیکی مطابقت داشته باشند .در

کنترلی ربات ارسال میگردد .بهطور پیشفرض سه نوع کنترلر فازی،

این صورت با انتخاب گزینه پیشفرض از پنل کنترلر ،شبیهسازی و

کنترلکننده پیآیدی و معادله ریکاتی وابسته به حالت 1که در
این پروژه و پژوهشهای پیشین طراحیشدهاند ،در رابط گرافیکی
SDRE

1

همچنین کنترل ربات با فرمانهای تولید شده توسط کنترلر کاربر
صورت میپذیرد .موقعیت هدف به دو صورت ثابت و متغیر قابل
تعریف است .کاربر میتواند موقعیت هدف را در محیط گرافیکی
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وارد نماید و یا بهصورت مختصات متغیر و لحظهبهلحظه موقعیت

در پنل فعال کاربر میتواند مشخص نماید کدام بخش از سختافزار

هدف را بهروزرسانی کند .امکان دیگری که این رابط فراهم میکند،

پایه فعال
ربات فعال باشد .امکان انتخاب یک یا دو بازوی فعال و یا 

تعیین تعداد موانع مجازی جهت انجام شبیهسازی است .موقعیت و

بهتنهایی وجود دارد.

مسیر حرکت موانع میتواند بهصورت پیشفرض حرکت بر روی خط

در شکل  15پنل تعیین تعداد و سرعت بهروزرسانی حرکت

صاف تعریف گردد و یا موقعیت لحظهای توسط کاربر تعیین گردد.

موانع مشاهده میشود .با تغییر تعداد موانع مفروض توسط کاربر،
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Fig. 22. Result of practical experimentation and simulation of robot routing in the presence of a constant barrier and a
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Fig. 23. Result of practical experimentation and simulation of robot routing in the presence of a moving obstacle and
متحرک در شرایط اولیه θ = -90°
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پنل شروع اولیه مانع 1مطابق شکل  16مشاهده میگردد .در این پنل

گزینه خط 4در پنل انتخاب نوع

انتخاب نقطه پایان حرکت و انتخاب

کاربر میتواند موقعیت اولیه موانع را مشخص نموده و با انتخاب گزینه

مسیر مسیر حرکت ربات را بهصورت یک خط راست تعریف نماید.

مرسوم 2در پنل انتخاب نوع مسیر ،3مسیر حرکت ربات را بهصورت

با تغییر وضعیت سویچ روشن-خاموش به حالت روشن ،شبیهسازی

لحظهبهلحظه در نرمافزار متلب مشخص نماید .همچنین میتواند با

یا کنترل ربات (بسته به وضعیت قرارگیری سویچ شبیهسازی–

Obstacle Initializing
Custom
Path Type

1
2
3

کنترل) آغازشده و بهصورت لحظهبهلحظه اطالعات رابط گرافیکی
Line
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بهروز میگردد .با شروع فرایند شبیهسازی و یا کنترل ،تمام پنلهای

را نسبت به محور  xنشان میدهد .فاصله میان دایرههای آبیرنگ

مقداردهی غیرفعال شده و نمودارهای نمایش وضعیت ظاهر میگردند.

بیانگر مدتزمان طی شده و سرعت حرکت ربات میباشد .هر چه

بهمنظور بررسی عملکرد روش کنترلی ارائه شده و همچنین

فاصله میان دایرهها کمتر باشد ،سرعت حرکت ربات نیز کمتر است .به

ارزیابی رابط کاربری طراحیشده ،تعدادی از حالتهای سادهشده

همین ترتیب هرچه فاصله میان دایرههای بیشتر باشد ،ربات آن بخش

مسئله در شرایط آزمایشگاهی پیادهسازی و تست شد که نتایج آنها

از مسیر را با سرعت بیشتری طی کرده است .نکته حائز اهمیت که

در این بخش ارائه میگردد .ازجمله آزمونهای قابلاجرا با امکانات

از این نمودارها و فواصل دایرههای آبیرنگ استخراج میگردد اینکه

موجود آزمایشگاهی ،اجرای فرایند مسیریابی و کنترل پایه در حضور

با نزدیک شدن ربات به هدف بهتدریج از سرعت حرکت آن کاسته

مانع ثابت و متحرک با رفتاری مشابه انسانها میباشد .بدین ترتیب

میگردد .این موضوع از آنجهت مهم است که نشاندهنده موفقیت

حالتهای کنترل پایه ربات بدون حضور مانع ،در حضور مانع ثابت ،در

کنترلر مورداستفاده در دستیابی به یکی از اهداف مهم خود میباشد.

حضور مانع متحرک و در حضور موانع ثابت و متحرک مورد بررسی

این هدف مهم ،قابلیت استفاده از این ربات در محیط اجتماعی با

و آزمایش قرار میگیرد .در هر یک از این حالتها ،نتایج آزمایش با

شبیهترین رفتار به رفتار انسانها است.

نتایج شبیهسازی در شرایط مشابه مقایسه میگردد.

در آزمایش دوم ،موقعیت هدف مجددا ً در دستگاه مختصات

قطبی به ربات اعالم میگردد .همچنین موقعیت مانع ثابت به کمک
 -5-1کنترل پایه ربات سیار بدون حضور مانع

سنسورهای فاصلهسنج فراصوتی و منطق فازی محاسب ه شده و به

ربات آزمایشگاهی اسکات ،بهمنظور اجرای تستهای عملی بر

رابط کاربری ارسال میشود .با اجرای فرامین مسیریابی و کنترل

اساس نتایج حاصل از این مقاله آمادهسازی و بهروزرسانی گردید.

طراحی شده ،ربات از موقعیت اولیه خود ،بدون برخورد با مانع ،به

اولین آزمایشی که بر روی ربات اجرا گردید ،رسیدن ربات به هدف

هدف میرسد .در شکل  20نتیجه آزمایش عملی و نتیجه شبیهسازی

ثابت بدون حضور مانع است .در این آزمایش ،موقعیت هدف در دستگاه

در شرایط اولیه  θ=180°برای موقعیت ربات ،مانع و هدف مشاهده

مختصات قطبی به ربات اعالم شده و با اجرای فرمان مسیریابی و

میگردد .در نمودار ارائ ه شده ،شعاع دایرههای قرمزرنگ  30سانتیمتر

کنترل ،ربات از موقعیت اولیه ،خود را به هدف میرساند .در شکل

بوده و نشاندهنده موقعیت مانع است .در این آزمایش مانع در

 18نتیجه آزمایش عملی و شبیهسازی تحت شرایط اولیه یکسان

موقعیت افقی  -1/2و موقعیت عمودی  -0/7قرار دارد .در این حالت،

برای موقعیت ربات و هدف مشاهده میگردد .در این نمودار ،محور

ربات حرکت خود را مشابه حالت بدون حضور مانع آغاز میکند .در

افقی مختصات  xو محور عمودی مختصات  yمربوط به ربات و هدف

ادامه مسیر با نزدیک شدن به مانع سرعت خود را کاهش میدهد.

را در دستگاه مختصات کارتزین نمایش میدهد .خطوط قرمزرنگ

در منطق کنترلی طراحی شده ،ربات میبایست حداقل فاصله 30

در نمودار نشاندهنده شبیهسازی مسیر حرکت ربات به سمت هدف

سانتیمتری را از هر مانع حفظ کند .این موضوع با دقت در موقعیت

میباشد .در نتایج آزمایشگاهی مسیر بهصورت خط توپر آبیرنگ

ربات نسبت به دایره قرمزرنگ در نمودارها مشهود است .ربات پس از

و در نتایج شبیهسازی بهصورت خطچین قرمزرنگ ترسیم شده

عبور از کنار مانع با سرعت بیشتری به سمت هدف حرکت میکند

است .همچنین در این نمودارها موقعیت ربات اسکات در هرلحظه با

و مشابه آزمایش پیشین با نزدیک شدن به هدف بهتدریج از سرعت

دایرههای آبیرنگ و بهصورت خطچین نمایش دادهشده است.

خود میکاهد.

با توجه به شکل  19مشاهده میشود که در حالتی که مانعی در
مسیر ربات وجود ندارد ،ربات مسیر بهدست آمده از شبیهسازی را

آزمایش و شبیهسازی دیگری با حضور چهار مانع و هدف ثابت
تکرار میگردد که نتیجه آن در شکل  20مشاهده میگردد.

بهخوبی تعقیب نموده و به نقطه هدف میرسد .موقعیتهای مختلف

بهمنظور بررسی عملکرد کنترلر پیادهسازی شده در حضور مانع

ربات طی آزمایش ،با استفاده از دایرههای آبیرنگ و ششضلعی درون

متحرک ،موقعیت مبدأ و مقصد ثابت فرض شده و به ربات دستور طی

آن قابلاستخراج میباشد .ششضلعیهای درون دایرهها ،زاویه ربات

مسیر به سمت مقصد داده میشود .در میان ه راه ،فردی سعی میکند
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با قدم زدن در مسیر ،مانع حرکت مستقیم ربات به سمت هدف گردد.

ف شده
و حضور موانع ،الگوریتم فازی مورداستفاده بهگونهای تعری 

در شکل  21نتیجه آزمایش عملی و شبیهسازی تحت شرایط اولیه

است که حرکت آن سریع و در کوتاهترین مسیر ممکن تنظیم گردد.

 θ= -90°برای موقعیت ربات ،مانع و هدف مشاهده میگردد .شروع

بهمنظور بررسی نتایج و الگوریتم کنترلی بهدست آمده ،پیادهسازی

حرکت ربات به سمت موقعیت اولیه هدف در حالت بدون مانع بوده

بر روی ربات سیار انجام شد .در آزمایشهای صورتگرفته ،مشاهده

ولی در ادامه مسیر با نزدیک شدن به مانع متحرک مسیر و سرعت

شد که ربات در محدوده  800میلیمتری مرکز موانع ،سرعت خود را

حرکت ربات تغییر میکند .الگوی کاهش سرعت در نزدیکی هدف نیز

حداکثر  35درصد کاهش میدهد .همچنین از ورود ربات به ناحیه

در این حالت نیز برقرار است.

ممنوعه با شعاع  400میلیمتر به مرکزیت موانع جلوگیری شده است.

آزمایش مرحل ه قبل با افزودن یک مانع با موقعیت ثابت تکرار

کاهش سرعت حرکت ربات در مرحله پایانی حرکت یعنی نزدیک

میشود .درنتیجه آزمایش عملی تحت شرایط اولیه  θ= -90°برای

شدن به محدوده هدف نیز مشهود است .جهت بهبود عملکرد ربات

موقعیت ربات ،موانع و هدف مشاهده میگردد .با توجه به نمودار

و سهولت در پیادهسازی روش پیشنهادی ،ربات اسکات متناسب با

ارائه شده ،کاهش سرعت و نیز تغییر مسیر با نزدیک شدن به موانع

نیازهای مسئله بهروزرسانی شده است .در این بروزرساتی ،ماژول

مالحظه میشود .در عبور ربات از کنار مانع ثابت ،تغییر مسیری رخ

قطبنما و فرستنده و گیرنده رادیویی تلمتری به مدار الکتریکی ربات

نمیدهد .درحالیکه با نزدیک شدن به مانع متحرک و با توجه به

افزوده شد .از این ربات میتوان در اماکن عمومی نظیر فروشگاهها،

موقعیت آن در هنگام عبور ربات ،نیاز به تغییر مسیر بوده که در

فرودگاه و غیره استفاده کرد.

نمودار وجود دارد .درمجموع ربات بدون توقف مأموریت خود را به
انجام میرساند.
درنهایت ،بهمنظور بررسی عملکرد کنترلر طراحیشده در شرایطی
که موقعیت هدف متغیر باشد ،شبیهسازی دیگری در حضور یک مانع
متحرک با فرض متغیر بودن موقعیت هدف صورت گرفته است .نتایج
این شبیهسازی در شکل  23مشاهده میگردد .با دقت در نمودار ارائه
شده مشخص میگردد که مشابه شبیهسازی بخش پیشین ،ربات عبور
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