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چکیده :در اين مقاله روشی جديد بر مبنای کنترل مود لغزشی برای کنترل امپدانس يک بازوی ربات با رابط انعطافپذير در مواجه با
محيطی نامشخص ،ارائه شده است .استراتژی کنترل پيشنهادی ،در برابر تغييرات پارامترهای محيط ( نظير سختی و ضريب ميرايی) ،اغتشاش
نامعلوم اصطكاک کولمبی ،تغييرات جرم رابط و اصطكاک ويسكوز مقاوم است .همچنين ،روش پيشنهادی برای هر دو حرکت آزاد و
مقيد معتبر میباشد .در رويكرد جديد پيشنهادی ،کنترلکننده بصورت خودکار از مود کاری حرکت آزاد به مود کاری مقيد تغيير وضعيت

درونی موقعيت پيشنهاد شده است .بدين معنیکه در حرکت آزاد نيروی اعمالی به محيط صفر است و زاويهی مرجع برای حلقهی درونی
موقعيت همان موقعيت مطلوب است .در حرکت مقيد ،مسير مرجع برای حلقهی درونی با استفاده از ديناميک امپدانس مطلوب تعيين
میشود .کارايی و اثربخشی کنترلکننده پيشنهادی با استفاده از شبيه سازی عددی نشان داده شده است.
کلمات کلیدی :کنترل مقاوم امپدانس ،کنترل مود لغزشی ،رؤيتگر اغتشاش نامعلوم ،بازو با رابط انعطاف پذير ،محيط نامشخص.

Robust Impedance Control of a Single-Link Flexible Robot Interacting
with the Unknown Environment using Sliding Mode Control Method
Ali Fayazi, Naser Pariz, Ali Karimpour, Seyed Hassan HosseinNia
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Abstract: In this paper, a novel scheme based on sliding mode control method for impedance
control of a single link flexible robot arm when it comes into contact with unknown environment, is
presented. The proposed control strategy is robust against the changes of the environment
parameters (such as stiffness and damping coefficient), the unknown Coulomb friction disturbances,
payload and viscous friction variations. The proposed scheme is also valid for both constrained and
unconstrained motions. In our new approach, the controller automatically switches from a free to a
constrained motion mode therefore it does not need an algorithm to detect collision between the link
and the environment. In this regard, impedance control is proposed with the inner loop position.
This means that in the free motion, the applied force to the environment is zero and the reference
trajectory for the inner loop position is the desired trajectory. In the constrained motion, the
reference trajectory for the inner loop is determined by the desired impedance dynamic. Feasibility
and effectiveness of the proposed control scheme are demonstrated via numerical simulations.
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 -1مقدمه

F1

امروزه ،کنترل امپدانس سيستمهای رباتيک دارای تعامل با محيط به
يكی از موضوعهای بسيار مهم درکنترل ربات تبديل شده است و اهميت
آن با جهت گيری کاربردهای ربات در راستای کمک به انسان ،ملموس-
تر شده است .برخی از کاربردهای عملی بازوهای رباتيک عبارتند از:
مونتاژ ،حفاری ،برش ،نقاشی ،ماشين کاری که در آنها بازوی ربات
انعطاف پذير در تعامل با محيط میباشد .کاربردهای جديد رباتيک در
حوزههای مختلف سبب توسعه تحقيقات ،در زمينه کنترل بازوهای
انعطافپذير شده است .از جمله اين کاربردهای جديد می توان به
کاربردهای صنعتی اشاره نمود که که بهمنظور بهبود عملكرد رباتهای
صنعتی سنگين و حجيم فعلی گرايش به استفاده از مواد سبک در ساخت
بازوهای رباتيک انعطافپذير دارد .در [  ،]1برخی از کاربردهای ربات
F 11

با بازوی انعطافپذير بررسی شده است .از جملهی اين کاربردها ،میتوان
به بازوهای سبک و انعطافپذيرِ مورد استفاده در صنعت هوا و فضا اشاره
نمود که در آن سبكی مواد يک نياز ضروری است .کنترل سازههای
بزرگ مانند جرثقيل ،نردبانهای امداد و نجات که به عنوان يک رابط
F 11

ابزار نازک انعطافپذير که در آن کنترل دقيق ربات ضروری است [ .]9
F11

ربات با بازوی انعطاف پذيرِ بسيار سبک چندين مزيت نسبت به ربات
صلب مرسوم دارد .از جمله اين مزايا ،میتوان به مصرف انرژی کمتر،
محرکهای کوچكتر ،هزينه کمتر ،قدرت مانور بهتر ،حمل و نقل بهتر و
نسبت بار به وزن بازوی باالتر اشاره نمود .عالوه بر اين مزايا ،به دليل
انعطافپذيری اين نوع بازوها شدت برخورد به اشياء يا انسان کاهش می-
يابد .علی رغم اين ويژگیهای مفيد ،کنترل آنها بسيار دشوار است .يكی
از اين سختیها کنترل ارتعاشات است که به دليل ساختار انعطافپذير در
طول ساختار اين نوع بازوها ظاهر میشود و ديگری مربوط به مدل
پيچيده رياضی ديناميک اين نوع بازوها است.
بطورکلی ،کليهی وظايف بازوی ربات درکاربردهای مذکور را می-
توان به دو دسته مختلف حرکت آزاد و مقيد تقسيم بندی کرد .در دسته
اول ،بازوی ربات در فضای کاریاش بدون برخورد با محيط عمل می-
کند(حرکت آزاد) .در دسته دوم ،بازوی ربات در تماس با محيط است.
ديناميكی اعمال میکند.
سه روش اصلی که بهطور معمول درکنترل حرکت سازگار استفاده
میشود عبارتند از :کنترل امپدانس  ،1کنترل کمپليانس  ،2و کنترل
F0
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امپدانس دارای يک ويژگیِ جامع است که آنرا در مواجه با حرکات
مقيد و آزاد کارآمدتر میکند .در واقع کنترل امپدانس ،کنترل رفتار
دي ناميكی سيستم است و در شكل تعميم يافته اش يک معادله ديناميكی
بين خطاهای موقعيت و نيرو ايجاد میکند .اين معادله میتواند بهعنوان
امپدانس مطلوب بين موقعيت و نيروی تعاملی با محيط تعريف شود.
بنابراين ،سيستم کنترل امپدانس ،در طی حرکتهای بدون قيد (حرکت
آزاد) به يک سيستم کنترل موقعيت تقليل میيابد و در طی حرکتهای
مقيد به عنوان يک سيستم کنترل نيرو عمل میکند.
کنترل امپدانس بازوی صلب بهطور گسترده در مقاالت آمده است
[ .] 7-19بسياری از پژوهشگران اين حوزه ،کنترل موقعيت ،نيرو و کنترل
ترکيبی موقعيت/نيرو را بررسی کردهاند .با اين حال ،در مقاالت به مسأله
کنترل امپدانس بازوی انعطاف پذير بسيارکم پرداخته شده است.
دردهههای اخير ،استراتژیهای کنترل مختلفی در زمينه ربات با
بازوی انعطاف پذيرِ متعامل با محيط ،پيشنهاد شده است .هدف اصلی اين
پژوهشها حذف ارتعاشات ناشی از ساختار انعطافپذير است [.]14-15
درمرجعِ [ ،]14برخی از اين استراتژیهای کنترل يافت میشود .اکثر اين
تحقيقات استراتژی کنترل موقعيت ،نيرو ،موقعيت و نيرو ترکيبی و بسيار
محدود کنترل امپدانس را جهت تحقق اهداف کنترلی ،بكار بردهاند .در
مرجع [ ،]17دوحلقه کنترلی تو در تو بر مبنای کنترل مود لغزشی برای
کنترل موقعيت رباتِ تک رابط انعطافپذير پيشنهاد شده است که در
مقابل تغييرات بار و اصطكاک موتور مقاوم است .در مرجع [ ،]11يک
استراتژی کنترلی ،شامل دو حلقه داخلی و بيرونی برای کنترل موقعيت
يک رابطِ انعطافپذير با دو درجه آزادی ارائه شده است .حلقهی داخلی
برای کنترل موقعيت دو موتور بوسيله يک کنترلکننده  PIDو حلقه
بيرونی جهت حذف ارتعاشات رابط انعطاف پذير با اعمال استراتژی
خطی سازی فيدبک حالت -ورودی پيشنهاد شده است .در مرجع [،]11
کنترل نيرو يک تک بازوی بسيار سبک با انعطافپذيری در رابط بر
مبنای فيدبک گشتاور اعمالی موتور به رابط (گشتاورکوپلينگ) پيشنهاد
شده است .در اين مقاله ،از يک کنترل کنندهی PIDاصالح شده ()I-PD
برای کنترل نيرو رابط برای هر دو حرکت مقيد و آزاد در تعامل با
محيطی معلوم ،استفاده شده است .در مرجع [ ،]15کنترل امپدانس يک
بازوی ربات با انعطاف پذيری رابط در حرکت آزاد و مقيد با استفاده از
روش کنترل مود لغزشی ،ارائه شده است.
در بسياری از مقاالت مربوط به کنترل رابط انعطاف پذير در تعامل با
محيط [ ،]14-15برای کنترل سيستم در دو مود کاری مختلف (حرکت
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در اين وضعيت محيط بطور مداوم بر روی حرکت بازو ،محدوديت
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انعطاف پذير رفتار میکنند [  .]2انجام عمل جرّاحی با حداقل تهاجم با

ارائه شد [  .]4در اين روش نه موقعيت و نه نيرو کنترل میشود .کنترل
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مقيد و آزاد) ،دو نوع کنترلکننده جداگانه پيشنهاد شده است .برای انجام

متفاوت از رباتهای صلب  1معمول میباشد .به دليل رفتار کشسان ربات-

اين کار بايستی دو مدل ديناميكی مختلف نيز برای اين مودهای کاری

های انعطاف پذير ،استخراج مدل رياضی که بتواند رفتار فيزيكی واقعی

موجود باشد .همچنين برای تغيير وضعيت کنترلکننده از مود کاری

بازو را توصيف کند بسيار دشوار میباشد .يكی از ويژگیهای شناخته

حرکت آزاد به مقيد ،استفاده از الگوريتمی جداگانه برای تشخيص

شده بازوی انعطافپذير ظهور مودهای نامحدود ارتعاش هنگام برخورد

برخورد ،الزامی است.

بازو با محيطِ نامشخص است.

در روش پيشنهادیِ اين مقاله ،ابتدا ،يک مدل ديناميكی برای رابط
کشسان معرفی می شود که برای هر دو مود حرکت مقيد و آزاد رابط
معتبر میباشد .سپس ،براساس مدل معرفی شده رابط ،يک کنترلکننده
يكپارچه برای مودهای کاری حرکت مقيد و آزاد رابط انعطافپذير ارائه
میشود .به اين ترتيب بدون نياز به الگوريتمی جداگانه برای تشخيص
برخورد رابط با محيط ،کنترلکننده بصورت خودکار از مود کاری

F1

مدلسازی ديناميک تک بازوی ربات با انعطاف پذيری رابط شامل
دو بخش میباشد :ديناميک مربوط به محرک تک بازو انعطاف پذير،
شامل ديناميک موتور جريان مستقيم همراه با چرخ دنده و منبع تغذيه
است و بخش ديگر ديناميک مربوط به تک رابط انعطاف پذير است .در
ادامه ،بهترتيب ديناميک مربوط به موتور و تک بازوی انعطاف پذير شرح
داده میشود.

حرکت آزاد به مود کاری حرکت مقيد تغيير وضعيت میدهد .ضمن

ديناميک موتور

کلی ،برخورد بين بازوی انعطافپذير و محيطی با سختی نامشخص می-

همان گونه که اشاره شد بازوهای انعطاف پذير تک رابط شامل يک

تواند در نقطه انتهايی و يا نقاط ميانی رابط رخ دهد .وليكن ،در بسياری

بخش انعطاف پذير است که کششی توزيع شده را در امتداد کل سازه

ازکاربردها بويژه بازوهای صنعتی برخورد با محيط اغلب در نقطه انتهايی

بازو ايجاد میکند و بخشی صلب تحت عنوان محرک ،باعث حرکت

است .تاآنجايیکه نويسندگان اين مقاله اطالع دارند ،مفهوم کنترل مقاوم

مكانی سازه میشود .محرک تک بازوی انعطاف پذير مورد مطالعه شامل

امپدانس ربات با رابط انعطاف پذير در محيط نامشخص ،نسبتاً جديد و

يک موتور جريان مستقيم همراه با يک دسته جعيه دنده و يک تقويت

برای اولين بار به آن پرداخته شده است .در اين راستا ،کنترلکننده

کننده-سروو جريان است که اين تقويت کننده سروو ،جريان ورودی به

امپدانس با حلقهی درونی موقعيت پيشنهاد شده است .بدين معنیکه در

موتور را کنترل میکند که اين مقدار جريان با ولتاژ اعمالی به سروو از

حرکت آزاد نيروی اعمالی به محيط صفر است و زاويهی مرجع برای

طرف کنترلکننده ،متناسب است .شكل  2بلوک دياگرام تقويت کننده،

حلقه ی درونی موقعيت همان موقعيت مطلوب است .در حرکت مقيد،

موتور و جعبه دنده را نشان میدهد.

مسير مرجع برای حلقهی درونی با استفاده از ديناميک امپدانس مطلوب
تعيين میشود .با فرض اينكه کنترلکننده موقعيت درونی دقيق باشد و با
فرض موجود بودن اطالعات ديناميكی و هندسی محيط ،میتوان پارامتر
سختی (بهره) امپدانس مطلوب را طوری اختيار کرد تا نيرو در مقدار
مطلوب قرار گيرد .بنابراين طراحی کنترلکننده دقيق حلقهی درونی
موقعيت ،بخش اصلی کار در کنترلکننده امپدانس است.

شكل  :1بلوک دياگرام محرک الكتريكی

اين مقاله به صورت زير مرتب شده است .در ادامه و در بخش دوم
مدلسازی بازوی ربات با انعطافپذيری شرح داده شده است .بخش سوم
مقاله به طراحی کنترلکننده مقاوم امپدانس برمبنای استراتژی کنترل مود
لغزشی میپردازد .تحليل پايداری سيستم کنترل حلقه بسته در بخش

ديناميک موتور ،تقويت کننده سروو جريان و چرخ دنده بهترتيب
مطابق روابط ( )2( ،)1و ( )9می باشد]:[11
()1
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kmi  Jˆm  vˆm  ˆ coul  ˆ coup

چهارم آمده است .بخش پنجم به شبيه سازی عددی با استفاده از روش
ششم جمع بندی شده است.

 -2مدلسازی تک بازوی ربات با انعطاف-
پذیری رابط
مدلسازی بازوهای انعطافپذير ،از جمله موضوعهای موردعالقه در
زمينه رباتهای انعطافپذير است .مدلسازی بازوهای انعطافپذير بسيار

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931

()9

coup
ˆ c
; coup 
n
n

ˆm   m n ; ˆ c 

که در روابط باال  kmثابت الكترومكانيكی مربوط به موتورi ،
جريان موتور J ،لختی موتور v ،ضريب اصطكاک ويسكوز موتور،

Rigid
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پيشنهادی اختصاص يافته است .در پايان نتايج بدست آمده در بخش

()2

i  kaV

کنترل مقاوم امپدانس ربات با رابط انعطافپذير در محيطی با سختی نامشخص با استفاده از روش کنترل مود لغزشی

11

علی فیاضی ،ناصر پریز ،علی کریمپور ،سید حسن حسین نیا

 ˆ coulگشتاور اصطكاک کولمب نامعلوم ˆ coup ،گشتاورکوپلينگ

ساده از کنترلکننده با تالش کنترلی و هزينه محاسباتی کمتر ،از ديگر

اعمالی به رابط انعطافپذير از جانب موتور V ،ولتاژ اعمال شده به

مودهای ارتعاشی چشم پوشی شود .بر اساس اين مفروضات ،مدل

سروو-تقويت کننده از طرف کنترلکننده ka ،بهره تقويت کننده و n
نسبت کاهش جعبه دنده است .زاويه موتور بوسيله  ˆmنمايش داده شده

ديناميكی تک رابط انعطافپذير مطابق روابط زير توصيف میشود ]:[11

است ،بنابراين سرعت و شتاب محرک به ترتيب با نمادهای  ˆmو ˆm
مشخص میشود .قابل ذکر است نماد های هشتک مربوط به مقادير

()1

ml 2t  c(m  t )  Fcl , Fc   Fe

()8

) coup  c(m  t

موتور است و نماد های استاندارد مربوط به مقادير ديده شده از خروجی

که در روابط فوق  mجرم متمرکز شده در انتهای رابط l ،طول

چرخ دنده (سمت رابط) میباشند .بهعنوان مثال نماد استاندارد بدون

رابطcoup ،

ترکيب روابط ( )2( ،)1و ( ) 9ديناميک کامل سيستم محرک به صورت

( زاويهی بار)  c ،سختی دورانی بازو است که از رابطه زير بدست می-

هشتک   mزاويه موتور در خروجی چرخ دنده میباشد .بنابراين با
رابطه زير بدست میآيد.

گشتاور اعمالی به رابط از طرف موتور

(گشتاورکوپلينگ   m ،)2زاويه موتور t ،زاويهی انتهای آزاد رابط
F5

آيد:

coul coup
()4

n
n
که در آن  k  k m k aثابت موتور است .از طرفی ،گشتاور

3EI
()3
l
که در آن  Eمدول يانگ ( 9مدول االستيسيته) و  Iممان اينرسی سطح

اصطكاک کولمب اغتشاشی است که ديناميک سيستم را تحت تاثير قرار

مقطع است .هر دو اين پارامتر در طول سازه انعطافپذير ثابت در نظر

میدهد .اين اغتشاش وابسته به عالمت سرعت زاويهای موتور میباشد.

گرفته شده است ] .[11شكل  2نمايش پارامتری رابط انعطافپذير با

kV  Jn m  vn m 

c

F6

اغتشاش اصطكاک کولمبی وقتی که   m  0بهصورت رابطه زير مدل

برخورد در انتهای رابط را به تصوير میکشد .تک رابط انعطافپذير می-

میشود:

تواند حول محور ( zمحور عمود بر صفحهی شكل) بچرخد.

()7
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 ˆ ,  0
ˆ coul  ˆ c . Sign(ˆm )   c m
ˆ

c , m  0

که در آن  ˆ cثابت اصطكاک کولمبی نامعلوم است که برای هر
موتور مقدار متفاوتی دارد .بااين وجود ،وقتی که  ˆm  0اغتشاش
اصطكاک کولمبی از رابطه زير بدست میآيد:

) ˆ coul  Sign(V ).min(k V , ˆ coup

()1

2-2

ديناميک تک رابط انعطافپذير

روشهای مختلفی برای مدلسازی تک بازوی ربات با انعطاف-
پذيری رابط وجود دارد .از جملهی اين روشها میتوان به مدل المان
محدود  ،1مدل مودهای مفروض و مدل پارامترهای فشرده اشاره
F1

نمود].[13
در اين مقاله ،از روش مدل پارامتر فشرده (مدل جرم فشرده) جهت
مدل ،فرض شده است تغيير شكل در ساختار رابط بسيار کوچک است و
کل جرم در موقعيت انتهای رابط متمرکز شده است (جرم بار چندين
برابر جرم بازو است) و جرم آزادانه در موقعيت نوک میچرخد .بنابراين
لختی دورانی اين جرم روی ديناميک رابط تاثير نمیگذارد و هيچ
گشتاوری از اين موقعيت ايجاد نمیشود .بنابراين ،اين ويژگیها موجب

در ادامه ،فرض میشود محيط نامشخص در تماس با رابط دارای
امپدانس مكانيكی معادل رابطه ( )11باشد.
()11

) d ( y  yc
dt

Fe  ke ( y  yc )  ve

که در آن  ycنقطه تعادل ايستای جسم است .با جايگذاری  y=ltو
 yc =lcرابطهی ( )11بهصورت رابطه زير باز نويسی میشود:

میشود سازه با مود اصلی ارتعاش ،نوسان کند و برای دستيابی به مدلی
Finite Element Model
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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Coupling torque

2

Young Modulus

3
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مدل سازی ديناميكی تک رابط انعطاف پذير استفاده شده است .در اين

شكل  :2بازوی تک رابط انعطافپذير

11
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علی فياضی ،ناصر پريز ،علی کريمپور ،سيد حسن حسين نيا

) d (t  c
dt

()11

Fe  kel (t  c )  vel

و با جايگذاری رابطهی ( )21در روابط ( )15و ( ،)13توابع تبديل زير نيز
بدست میآيند:

v
k
) c( s 2  e s  e
m
m

) m ( s) s 2  ve s  ( ke  c
m
m ml 2

که درآن  keضريب سختی محيط و  veضريب ميرايی محيط t ،

زاويهی انتهای آزاد رابط و   cزاويهی ايستای محيط است .از آنجايی

که  ycيک نقطهی ثابت در صفحه میباشد ، d (c )  0 ،بنابراين

)coup ( s

()21

dt

c
) (ve s  ke
)Fe ( s
ml

) m ( s) s 2  ve s  ( ke  c
m
m ml 2

رابطهی ( )11به رابطه زير تبديل میشود:

) d (t
dt

()12

Fe  kel (t  c )  vel

بنابراين امپدانس محيط با يک فنر و ميراکننده مدل شده است .با
جايگزينی رابطهی نيروی اعمالی به محيط( رابطهی ( ))12در رابطهی ()1
رابطه زير بدست میآيد:

d t 

()19

dt

()22

باتعيين  y1  Fe ، x2  t ، x1  t ، u  mو ، y2  coup
ديناميک رابط انعطافپذير در نمايش معادالت فضای حالت مطابق
رابطهی زير حاصل میشود:

coup  ml 2t  kel 2 t  c   vel 2

حال در رابطهی( )19تفاوت بين زاويهی بار و زاويهی ايستای جسم را با

()29

0
1 

 0 
 x1  
  x1   


k
v
c


 x   e 
  c u
e 

x
 2  
 2
2 
m 
 ml 2 
  m ml 

متغير  t  t  cتعريف میکنيم .با توجه به اين که ، c  c  0

 y1   kel vel   x1  0 
 y    c 0   x    c  u
 2  
 2 

رابطهی مذکور به شكل زير درمیآيد:
()14

coup  ml 2 t  vel 2 t  kel 2 t

خالصه میشوند:

 m  m  cداريم:
()17

coup  c m  c  t  c   c  m  t 

) d (t
dt

()11

Fe  kel (t )  vel

با اعمال تبديل الپالس به رابطههای ( )14تا ( ،)11بهترتيب روابط ( )11تا
( )13بدست میآيند:

()15

coup (s)  c  m (s)  t (s) 

()13

)Fe (s)   vels  kel  t (s

با ترکيب روابط( )11و ( )15تابع تبديل زير به دست میآيد:

c
)t ( s
ml 2

v
) m ( s) s 2  e s  ( ke  c
m
m ml 2

()27

)coup ( s

c
) (ve s  ke
)Fe ( s
c
ml
 lim

m ( s) ke  s 2  ve s  ( ke  c ) l
m
m ml 2

 -3طراحی کنترل مقاوم امپدانس
در اين بخش ،روش کنترل پيشنهادی برای رابط انعطافپذير مورد
مطالعه قرار میگيرد .قبل از طراحی کنترلکننده بايستی اين نكته را لحاظ
کرد که مدل ديناميكی مورد استفاده بايد جوابگوی هر دو مود کاری
باشد .بعبارتی بايستی فقط يک مدل ديناميكی برای رابط توسعه داده
شود .مدل ديناميكی رابط در تماس با محيط در بخش  2بدست آمد .حال
بهدنبال اين مسأله میباشيم تا از مدل رابط در حرکت مقيد ،برای حرکت
آزاد تيز استفاده کنيم .تنها تفاوت مدل رابط در مودهای حرکت آزاد و
مقيد در لحاظ کردن نيروی اعمالی به محيط است .میتوان حرکت آزاد
را همان حرکت مقيد در نظر گرفت ،با اين فرض که رابط در حرکت
آزاد در زاويه ی ايستای صفر با جسم دارای امپدانس صفر برخورد داشته

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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()11

)coup (s)   ml 2 s 2  vel 2 s  kel 2  t ( s

ve
k
)s e
m
m
 lim
c
) m ( s) ke  s 2  ve s  ( ke  c
m
m ml 2
c( s 2 

()24

و از رابطهی ( )12نيز داريم:

()21

است(  .) ke  بنابراين  t  0و روابط ( )21و ( ،)22بصورت زير
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از طرف ديگر ،با استفاده از رابطهی( )5با توجه به تعريف متغير

برای محيطی که صلب است ،چون سختی متناظر با آن بینهايت

کنترل مقاوم امپدانس ربات با رابط انعطافپذير در محيطی با سختی نامشخص با استفاده از روش کنترل مود لغزشی

12

علی فیاضی ،ناصر پریز ،علی کریمپور ،سید حسن حسین نیا

است .حال اگر زاويهی انتهای آزاد رابط به زاويه ای بزرگتر يا مساوی

شكل  7جزئيات مربوط به بلوک کنترل موقعيت حلقه داخلی

زاويه ايستای جسم رسيد ،به اين معنی است که رابط با جسم برخورد

برمبنای کنترل مود لغزشی را نشان میدهد .همانگونه که از شكل 7

داشته است .اين الگوريتم تشخيص برخورد در بخش مدلسازی ديناميک

مالحظه میشود کنترل مود لغزشی به يک رؤيتگر اغتشاش نامعلوم مجهز

رابط و محيط پيشبينی شده است .بعد از تعيين مدل يكپارچهای که بتواند

است.

مشخصههای ديناميكی رابط را در هر دو مود کاری نشان دهد ،نوبت به
طراحی کنترلکنندهای میرسد که با داشتن فقط يک دسته پارامتر
جوابگوی وظايف کنترلی باشد .در اينجا کنترلکننده امپدانس با
حلقهی درونی موقعيت مورد نظر است .همانطور که پيش از اين ذکر
شد ،در حرکت آزاد نيروی اعمالی به محيط صفر است و زاويهی مرجع
برای حلقهی درونی موقعيت همان موقعيت مطلوب است .در حرکت
مقيد ،مسير مرجع برای حلقهی درونی با استفاده از ديناميک امپدانس
مطلوب تعيين میشود .با فرض اينكه کنترلکننده موقعيت درونی دقيق
باشد و با فرض موجود بودن اطالعات ديناميكی و هندسی محيط،
می توان پارامتر سختی (بهره) امپدانس مطلوب را طوری اختيار کرد تا

شكل  :7سيستم کنترل موقعيت حلقه داخلی بر مبنای کنترل مود لغزشی مجهز
به رؤيتگر اغتشاش

حلقهی درونی موقعيت بخش اصلی کار در کنترلکننده امپدانس است.

کاری مقيد از آزاد از شبه کد الگوريتمی ساده ،براساس مقدار نيروی

شكل  9سيستم کنترل حلقه بسته سيستم را نشان میدهد .همان طور که در

محاسبه شده از بلوک  2و مقايسه آن با يک آستانه مشخص ،استفاده شده

شكل مشاهده میشود بلوک  1ديناميک مربوط به رابط انعطاف پذير،

است .شكل  1جزئيات الگوريتم تشخيص ،تخمين اغتشاش نامعلوم بر

محيط و محرک ،بلوک 2تخمين و محاسبهی موقعيت انتهای رابط و

اساس يک قانون بهروز رسانی تحت عنوان ديناميک داخلی تخمين

نيروی تماسی و بلوک  9طرح کنترل امپدانس مقاوم با حلقه درونی

اغتشاش نامعلوم را نشان میدهد .جزئيات مربوط به رؤيتگر اغتشاش

موقعيت را نشان میدهد.

نامعلوم در زير بخش  2-9آمده است.

شكل  :9سيستم کنترل امپدانس مقاوم بر مبنای موقعيت ،همراه با رديابی نيرو
که در آن کنترل مود لغزشی يک حلقه کنترل موقعيت داخلی است

جزئيات مربوط به بلوک  1در شكل  4نشان داده شده است .همان-
گونه که از شكل  4مشاهده میشود از شبه کد الگوريتمی ساده ،بر مبنای
موقعيت محيط برای تشخيص برخورد انتهای رابط با محيط در مدلسازی
سيستم رابط در مود حرکت مقيد وآزاد استفاده شده است.

شكل  :1شبه کد الگوريتم تشخيص برخورد رابط با محيط بر اساس مقدار
نيروی تماسی و محاسبه ديناميک داخلی تخمين اغتشاش نامعلوم به عنوان يک
قانون بروز رسانی در سيستم رؤيتگر اغتشاش برای تخمين اغتشاش نامعلوم

موتور ديگر با زاويهی ديگر نقاط روی رابط برابر نيست .به عبارت ديگر
هر نقطه روی رابط دارای مقداری انحراف نسبت به حالت صلب است.
بايستی به طريقی علیرغم انحراف موجود در رابط بتوان زاويهی نقطهی
دلخواه در روی رابط را به مقدار مرجع قرار داد .بنابراين برای کنترل
موقعيت دقيق ،تخمين و حذف اثر خاصيت انعطافپذيری رابط ضروری
الگوريتم تشخيص برخورد برای مدلسازی رابط در مود حرکت مقيد وآزاد
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931
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تفاوت رابط انعطافپذير با رابط صلب در اين است که زاويهی

شكل  :4ديناميک محرک الكتريكی ،رابط انعطافپذيرو محيط همراه با
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نيرو در مقدار مطلوب قرار گيرد .بنابراين طراحی کنترلکننده دقيق

در بلوک مربوط به رؤيتگر اغتشاش نامعلوم ،برای تشخيص مود

19

کنترل مقاوم امپدانس ربات با رابط انعطافپذير در محيطی با سختی نامشخص با استفاده از روش کنترل مود لغزشی
علی فياضی ،ناصر پريز ،علی کريمپور ،سيد حسن حسين نيا

همانطور که ذکر شد ،در کنترلکننده امپدانس برای محاسبهی

()91

بهره امپدانس برای تنظيم نيروی تماسی در نيروی مطلوب ،به اطالعات
زاويهی نقطهی برخورد رابط با جسم يا بهعبارتی زاويهی ايستای جسم،
پارامترهای ديناميكی جسم و سنجش نيروی تماسی نياز داريم .از طرفی
مقادير قابل سنجش فقط گشتاور اعمالی به رابط و زاويهی موتور هستند.
بنابراين بايستی با استفاده از اين مقادير و روابط حاکم بر سيستم به
اطالعات مورد نظر برای زاويه ی نقطه برخورد و نيروی تماسی رسيد.
زاويه ی انتهای آزاد رابط به سادگی با استفاده از رابطهی ( )5بدست می-
آيد:

coup

t   m 

()21
c
همچنين برای بدست آوردن نيروی تماسی از ترکيب روابط ( )1و ()5
داريم:





Fe 

رابطه( )11براحتی میتوان موقعيت ايستای جسم را طبق رابطهی زير
تعيين نمود:
()25

اين رابطه استفاده کرد .فرض میکنيم که رابط با يک جسم فرضی با
ضريب سختی معلوم * keو ميرايی معلوم * veبرخورد میکند .به اين
ترتيب با استفاده از رابطهی ( )25موقعيت جسم فرضی *  cنيز براحتی
بدست میآيد .اين اطالعات در ادامه برای محاسبهی بهرهی امپدانس
جهت تنظيم نيروی تماسی در مقدار نيروی مطلوب بكار میروند.
موقعيت جسم فرضی با توجه به رابطهی ( )25مطابق رابطه زير بدست
میآيد:

Fe
) (ke*l

()23

k

میآيد .در حالت ماندگار و با فرض کنترل موقعيت دقيق حلقهی درونی
و تنظيم نيرو در مقدار مطلوب ،روابط ( )91و ( )11مطابق روابط زير
خواهند بود:
()91

Fd  k *p d  t 

()92

Fd  k l t  



*
c

*
e

در رابطه ( k *p )91بهرهی امپدانس متناظر با اطالعات جسم فرضی
روابط ( )91و ( )92ضريب سختی امپدانس را بر طبق رابطهی ()99
طوری اختيار کرد تا نيروی اعمالی در حالت ماندگار به مقدار مطلوب
برسد:

 c  t 

اين پارامترها نامعلوم فرض شدهاند .بنابراين بايستی به طريق ديگری از

t 

سختی (بهره) و  Feنيروی تماسی است که مطابق رابطهی ( )11بدست

Fd ke*l
* k *p 
ke l  d  c*   Fd

همانطورکه ذکر شد ،بخش اصلی طراحی کنترلکننده امپدانس در

که پارامترهای ديناميكی محيط معلوم باشند .حال آنكه در اين پژوهش

*
e

موقعيت حلقه درونی k I ،ضريب لختی kd ،ضريب ميرايی k p ،ضريب

()99

اين رابطه برای محاسبه ی موقعيت ايستای جسم زمانی کارآمد است

* e

که در آن   dزاويهی مطلوب  r ،زاويهی مرجع برای کنترلکننده

c*  t 

اين پژوهش به طراحی کنترل موقعيت حلقه درونی مربوط میشود.
چالش اصلیکنترلکننده موقعيت در رابط انعطافپذير ،حذف انحراف
ناشی از انعطافپذيری رابط است .برای حل اين چالش میتوان بازوی
انعطافپذير را همانند يک بازوی صلب در نظر گرفت با اين فرض که
انحراف حاصل از انعطافپذيری در رابط ناشی از يک اغتشاش ورودی
اس ت .برای کنترل حلقه درونی موقعيت در اين پژوهش از کنترلکننده
مود لغزشی استفاده شده است .اثر نامطلوب انحراف در رابط بايستی به
نحوی حذف شود .در راستای حذف اين اثر نامطلوب کنترلکننده مود
لغزشی پيشنهادی به يک رؤيتگر اغتشاش مجهز شده است .در ادامه
کنترلکننده مود لغزشی بر مبنای رؤيتگر اغتشاش توصيف میشود.

 1-9کنترل مود لغزشی بر مبنای رؤيتگر اغتشاش

همانطور که در بخش مقدمه اشاره شد ،هدف کنترل امپدانس

با جايگزينی رابطه ( )11در رابطهی ( )14داريم:
Γcoup  ml Δt  Fel
2

انتهايی و نيروی تماسی است .بطور معمول ،اين امپدانس مطلوب به-
صورت يک سيستم مرتبه دوم خطی انتخاب میشود بطوریکه بتوان

همچنين رابطه ( )4را که مربوط به ديناميک موتور جريان-مستقيم است

رابطهی ديناميكی بين جابجايی نقطه اثر انتهايی و نيروی تماسی را توسط

را میتوان به صورت رابطهی زير باز نويسی کرد:

سيستم جرم-فنر-دمپر  1کنترل نمود .رابطهی معمولِ امپدانس مطلوب به
F7

صورت معادله ديفرانسيل زير بيان میشود:

مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931

()97

knV  Jn2Δm  vn2Δm  coup  d coul

ايدهی اصلی کنترل موقعيت رابط انعطافپذير در اينجا بر اين فرض
1

استوار است که می توان انحراف در رابط را ناشی از اغتشاش در ورودی

Journal of Control, Vol. 11, No. 4, Winter 2018

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1396.11.4.5.8

ايجاد رابطهی ديناميكی مطلوب(امپدانس مطلوب) بين جابجايی نقطه اثر

مطابق رابطه ( )11نيروی اعمالی به محيط قابل محاسبه است ،بنابراين

()94

Mass-spring-damper system
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Fe
) ( ke l

t 

ke



برای تنظيم نيرو در مقدار مطلوب است .بنابراين میتوان با استفاده از

1
()21
coup  mlt
l
حال اگر پارامترهای سختی و ميرايی محيط معلوم باشند ،با استفاده از

e







Fe  kI d  r  kd d  r  k p d  r 

کنترل مقاوم امپدانس ربات با رابط انعطافپذير در محيطی با سختی نامشخص با استفاده از روش کنترل مود لغزشی

14

علی فیاضی ،ناصر پریز ،علی کریمپور ،سید حسن حسین نیا

کنترلی دانست .بنابراين با توجه به اين فرض ،زاويهی انتهای آزاد رابط
  tرا همانند رابط صلب با زاويهی موتور   mبرابر قرار میدهيم و در

()41

عوض منشا انحراف را بعنوان اغتشاش در ولتاژ ورودی لحاظ میکنيم.
بنابراين معادله رابط بههمراه موتور به يک ديناميک مرتبه دوم تبديل

u  ueq  un  us

()42









1
ueq    S  a  x2  Sθ r   r  z  ks
b

میشود که در نمايش معادالت فضای حالت با رابطهی زير بيان میشود:
)  x1 (t )  x2 (t

d
 x2 (t )  ax2 (t )  b(u  Vd )  z   coul

()91

vn 2
که در آن ) ، x2 (t )  Δ (t ) ، x1 (t )  Δ (t
Jn  ml 2
d
Kn
 coulورودی اغتشاش
 z   Felاست.
 bو
Jn 2  ml 2
Jn 2  ml 2
نامعلوم مربوط به اصطكاک کولمبی u ،سيگنال کنترل و  Vdرا ولتاژ
2

،a  

اغتشاش ورودی نامعلوم مربوط به انحراف ناشی ازکشسانی رابط در نظر
میگيريم .در ادامه ،سطح لغزش  را به صورت رابطهی زير تعريف
میکنيم:

  S t  r   t  r 

()91

که در آن  Sپارامتر کنترلی است که توسط طرّاح تعيين میشود .با
مشتقگيری از رابطهی ( )91و جايگذاری از رابطهی( )91بدست
میآوريم:
()95

که در آن  V  u  Vdاست .همانطور که ذکر شد ،اثر نامطلوب
مربوط به کشسانی رابط را روی کنترل موقعيت با اغتشاش  Vdمدل
میکنيم که در ورودی به سيستم اعمال میشود .بنابراين داريم:
d
   S  a  x2  b  u  Vd    Sθ r   r   z  coul

()93





  S  a  x2  bu   Sθ r   r  z  e  x, t 

که در آن  e  x, t جملهی اغتشاش نامعلوم است و با رابطه زير تعريف

if   

()47

if   

 sgn 

sat     



که در آن پارامترهای  k st ، k sو  ثابت های مثبتی هستند که توسط
طرّاح تعيين میشود .با جايگذاری رابطههای ( )41و ( )42در
رابطهی( )93داريم:

  ks  e  bun  bus

()41

با جايگذاری رابطهی ( )49و ( )44در( )41ديناميک سطح لغزش مطابق
رابطهی زير بدست میآيد:

  ks  kst sat    e

()41

که در آن ˆ e  e  eخطای تخمين اغتشاش است .اگر تخمين
اغتشاش طوری باشد تا خطای تخمين به صفر ميل کند ،در اين صورت
شرايط مود لغزشی نيز برقرار میشود و عليرغم وجود انحراف در رابط،
مسير مرجع حاصل از بلوک امپدانس رديابی میشود .در ادامه رؤيتگر
اغتشاش توصيف میشود.

 2-9رؤيتگر اغتشاش
رؤيتگر اغتشاش مورد استفاده در اين مقاله يک نسخهی تغيير يافته از

میشود:
()41

()44

1
us   kst sat  
b

d
e  x, t   bVd  coul

در ادامه برای سادگی ،اغتشاش نامعلوم را تنها با  eنشان میدهيم .سيگنال
کنترل  uبه سه عبارت  un ، ueqو  usتقسيم میشود .عبارت  ueqبرای

رؤيتگر معرفی شده در مرجعِ ] [21است .فرض میکنيم تخمين اغتشاش
 eبا رابطهی زير قابل بيان باشد:
()45

ê  dˆ  t   p  

ناپيوستهِ غيرخطی  usبا تقريب هموارش برای کاهش پديده وزوز در فاز

بايستی طوری تخمين زده شود تا خطای تخمينِ  eبه صفر ميل کند .با

رسيدن به سطح لغزش ِکنترل مود لغزشی ،مورد استفاده قرار میگيرد.

مشتقگيری از رابطهی ( )45با جايگذاری  از رابطهی ( )41رابطهی زير

ايدهی اصلی طرح پيشنهادی تخمين اغتشاش نامعلوم توسط رؤيتگر
اغتشاش و سپس استفاده از منفی مقدار تخمينی در  unبرای حذف اثر آن

()43

است .فعالً فرض میکنيم که تخمين اغتشاش ̂ eموجود است .روش
تخمين اغتشاش با استفاده از رؤيتگر اغتشاش بعد از معرفی کنترل کننده
در زير بخش 2-9توصيف میشود.
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p
 ks  e  bun  bus 


eˆ  dˆ  t  

به اين ترتيب با در نظر گرفتن ديناميک  d̂  t به صورت يک قانون به-
روز رسانی مطابق رابطهی زير:
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جبران جمالت معلوم و  unبرای جبران اغتشاش نامعلوم  eو عبارت

که در آن  p  يک تابع خطی يا غيرخطی از متغير  استd̂  t  .

حاصل میشود:
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d
   S  a  x2  bV   Sθr  r   z  coul

()49

1
ˆun   e
b
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علی فياضی ،ناصر پريز ،علی کريمپور ،سيد حسن حسين نيا

p
dˆ  t   
 ks  eˆ  bun  bus 


()71

   2  4ks 

()75

2k s

 

ديناميک تخمين اغتشاش نيز به صورت رابطه ( )71بدست میآيد:
p
e


()71

eˆ 

 -5نتایج شبیهسازی

باتفريق دو طرف رابطهی ( )71از عبارت  eرابطهی زير حاصل میشود:
p
ee


()72

شبيه سازی عددی اين کار در محيط نرمافزاری سيمولينک متلب

ديناميک خطای تخمين  eنشان میدهد که برای پايداری بايستی تابع
 p  بهنحوی انتخاب شود که  pتابعای مثبت و اندازهی مشتق


اغتشاش طبق رابطهی زير محدود باشد.

انجام شده است و برای حل مجموعه معادالت ديفرانسيل از حل کننده
رانگ-کوتا  2و اندازه گامهای ثابت
F9

F 10

9

 1/111استفاده شده است.

پارامترهای کنترلی شامل پارامترهای بلوک امپدانس و رؤيتگر مود
لغزشی مطابق جدول  1با سعی و خطا انتخاب شده اند .همچنين برخی از

e 

()79

1-7

e

نتايج شبيه سازی برای حرکت آزاد و مقيد

مقادير پارامترهای فيزيكی مورد استفاده در اين شبيه سازی برگرفته از
مرجع ] [11در جدول  2آمده است .در ادامه ،نتايج شبيه سازی برای هر

که در آن  يک عدد ثابت مثبت است.

دو حرکت آزاد و مقيد بررسی شده است .برای شبيه سازی ،نيروی
تماسی مطلوب برای حرکت مقيد برابر  21نيوتن (  ) Fd  20 Nانتخاب

 -4تحلیل پایداری سیستم کنترل حلقه بسته
در اين بخش ،شرايط پايداری مورد مطالعه ،برگرفته از

شده است و زاويهی مطلوب )   d (tبرای حرکت آزاد مطابق رابطه زير

مرجع ][21

تعريف میشود:

میباشد .برای اين منظور تابع لياپانوف مطابق رابطهی زير معرفی میشود:
()74

V ( , e ) 

با مشتقگيری از ) V ( , eو استفاده از روابط ( )41و ( )72داريم:
()77

p 2
e


()73


;  50


3t  4

V  , e   ks 2  kst sat     ee  e 

t4

با استفاده از ناتساوی يانگ  ab  1  a 2  b2  ،[22] 1و رابطهی ( )79و
F8

2

جدول  :1پارامترهای کنترلی سيستم.

پس از سادهسازی داريم:
()71

1
1

 p

V  , e     k s    2  
 1 e 2   2
2
2

 

 kst sat   

پارامترهای کنترلی را میتوان طوری اختيار کرد تا همواره   k  1 و
 s

2



 .  p  1با توجه به رابطهی ( )71میتوان دريافت که ديناميکهای







سطح لغزش  تخمين اغتشاش  eپايدار مجانبی نيست ولی با توجه به
کار انجام شده در مرجع ] [29کراندار است .با حذف جزئيات
بدست میآيد:


()71

 p

2
 1
 


مشخصات امپدانس مطلوب

kp

ضريب سختی

kd

ضريب ميرايی

kI

ضريب لختی

k *p

0.2k *p
*
p

0.01k

مشخصات کنترل کننده موقعيت مود لغزشی
S
ks

پارامتر کنترلی

5

پارامتر کنترلی

1
0.1

k st

بهره کنترل فيدبک سوئيچينگ

p
 1

پارامتر کنترلی برای حرکت آزاد

2

p
 2

پارامتر کنترلی برای حرکت مقيد

15

مشخصات جسم فرضی

e  

Young inequality
مجله کنترل ،جلد  ،11شماره  ،4زمستان 1931

توصيف پارامتر

1

*ke

ضريب سختی جسم فرضی

5N m

*ve

ضريب ميرايی جسم فرضی

1 N .s m

Runge-Kutta solver

2

Fixed step size

3
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مشتقگيری کرانهای روی  eو  بهترتيب مطابق روابط ( )71و ()75

پارامتر

مقدار
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2
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11

علی فیاضی ،ناصر پریز ،علی کریمپور ،سید حسن حسین نیا
جدول  :2پارامترهای فيزيكی سيستم.
پارامتر

همانگونه که از شكل  5مشاهده میشود دامنه گشتاورکوپلينگ
مقدار

توصيف پارامتر

برای مود حرکت آزاد (کنترل موقعيت) کم و با شروع مود حرکت مقيد

مشخصات رابط انعطافپذير
E

I


l
d

m

122 109 pa

مدول الستيسيته

3.017 1012 m4

ممان اينرسی سطح مقطع

(کنترل نيرو) و برخورد رابط با محيط ،دامنهی گشتاور کوپلينگ جهت
اعمال نيروی مطلوب به محيط ،به مقدار قابل مالحظهای افزايش میيابد.

3

1800 kg m

چگالی

0.98 m

طول
قطر

2.8 103 m

جرم

43.71103 kg

مشخصات موتور
J

اينرسی کلی موتور و چرخ دنده

v

ضريب اصطكاک ويسكوز

n

نسبت کاهش دنده موتور

k
Vsat

2

ثابت موتور

s

2

5

kg m

kg m

6.87 10

3

1.04110

50
2.1101 N m V

ولتاژ اشباع تقويت کننده سروو

10V

شكل  1مسير مربوط به زاويه مطلوب ،زاويه مرجع توليد شده توسط
بلوک امپدانس و زاويه انتهای رابط را برای حرکت آزاد و مقيد نشان
میدهد.

شكل  :3نيروی تماسی برای حرکت آزاد و مقيد

همانگونه از شكل  3مشاهده میشود ،لحظه بر خورد انتهای رابط
با محيط در لحظهی  9ثانيه اتفاق افتاده است .واضح است که قبل از اين
لحظه حرکت آزاد داريم و نيروی تماسی صفر است .بعد از اين لحظه
حرکت مقيد داريم و نيرو تماسی بهخوبی در زمان بسيار کمی مقدار
مطلوب  21نيوتن را دنبال میکند .شكل  1سيگنال کنترل مربوط به
کنترلکننده پيشنهادی را برای هر دو حرکت آزاد و مقيد نشان میدهد.

بلوک امپدانس و زاويه انتهای رابط

همانطور که از شكل  11مشاهده میشود ،دامنه سيگنال کنترلی

همانطور که از شكل  4مشاهده میشود تا قبل از  9ثانيه برای

برای مود حرکت آزاد ،قيل از برخورد رابط با محيط (  ) t  3 secو

حرکت آزاد رابط ،زاويهی انتهايی رابط به خوبی زاويهی مطلوب را
دنبال میکند و برای حرکت آزاد کنترل موقعيت بهطور کامل انجام می-

حرکت مقيد بعد از لحظه برخورد رابط با محيط (  ) t  3 secمناسب
میباشد و حد ولتاژ اشباع منبع تغذيه تجاوز نمیکند .شكل  11سطح

شود و برای لحظه بعد از  9ثانيه که نقطهی انتهايی رابط با محيط برخورد

لغزش کنترل کننده مود لغزشی مجهز به رؤيتگر اغتشاش را برای دو مود

میکند ،کنترل نيرو بهطور کامل مطابق شكل  3انجام میشود .شكلهای

حرکت آزاد و مقيد نشان میدهد.
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شكل  :1مسير مربوط به زاويه مطلوب ،زاويه مرجع توليد شده توسط

شكل  :11سيگنال کنترل برای حرکت آزاد و مقيد

 5و  3بهترتيب گشتاور اعمالی از طرف موتور به رابط (  ) coupو نيروی
تماسی (  ) Feرا برای هر دو حرکت آزاد و مقيد نشان میدهد.

همانگونه که از شكل  11مشاهده میشود به دليل وجود رؤيتگر اغتشاش
و استفاده از تابع هموارکنندهی )  sat (در قانون کنترلی ،پديده وزوز
شكل  :5گشتاور کوپلينگ برای حرکت آزاد و مقيد
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شكل  :11سطح لغزش کنترل کننده مود لغژشی برای حرکت آزاد و مقيد
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نتايج شبيه سازی برای حرکت آزاد (کنترل
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موقعيت)
در اين بخش ،نتايج شبيه سازی برای زمانی که کنترل امپدانس به
يک استراتژی کنترل موقعيت تقليل میيابد ،آمده است .در اين شرايط،
موقعيت محيط بهگونه ای انتخاب میشود که رابط با محيط بر خوردی
نداشته باشد .بنابراين در اين حالت برخوردی بين انتهای رابط و محيط
انجام نمیشود و نيروی تماسی صفر نيوتن است(  .) Fe  0 Nبرای نشان
دادن قابليت استراتژی کنترل پيشنهادی در رديابی کامل موقعيت زاويه ای
مطلوب ،مسير   dرا به عنوان زاويه مطلوب مطابق رابطهی( )73در نظر

شكل  :14نيروی تماسی برای حرکت آزاد و مقيد به ازای مقادير مختلف از
سختیِ محيط

میگيريم .در شبيه سازی با توجه به دامنهی  ،  dبرای عدم برخورد
انتهای رابط با محيط ،پارامتر مربوط به موقعيت محيط در زاويه  47درجه
در نظر گرفته شده است(  .)  pe  45شكل  12رديابی زاويه انتهايی
رابط را بهازای مسير مرجع مطلوب   dنشان میدهد.

شكل  :17سيگنال کنترلی برای حرکت آزاد و مقيد به ازای مقادير مختلف از
سختیِ محيط

همانطور که از شكل  14مشاهده میشود با برخورد رابط با محيط
به ازای مقادير مختلف از سختیِ محيط بهخوبی دنبال میشود .البته
ارتعاشاتی در فاز برخورد ،به خصوص برای مقادير بزرگ از سختی
شكل  :12رديابی مسير مطلوب توسط زاويه انتهای رابط در مود حرکت آزاد

محيط (محيط سفت) ايجاد میشود که نشان دهنده نيروهای ضربهای در
لحظهی برخورد رابط با محيط در نقطهی تماس است .شدت اين

نتايج شبيه سازی برای حرکت آزاد و مقيد به
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ازای پارمترهای مختلف محيط
در اين بخش ،برای نشان دادن ميزان مقاومت استراتژی کنترلی در
مقابل تغييرات پارامترهای محيط شبيه سازی به ازای مقادير مختلف از
پارامترهای محيط انجام شده است .شكل های  14 ،19و  17به ترتيب
گشتاورکوپلينگ ،نيروی تماسی و سيگنال کنترلی را به ازای يک مقدار
ثابت از ضريب ميرايی
محيط (

Ns
m

,500

Ns
m

N
m

, 200

 ve  1و مقادير مختلف از ضريب سختی
Ns
m

,100

Ns
m

ضريب ميرايی محيط انجام داده شده است .شكلهای  11 ،11و  15به
ترتيب گشتاورکوپلينگ ،نيروی تماسی و سيگنال کنترلی را به ازای يک
N
m

 ke  100و مقادير مختلف از ضريب

,2

 ) ve  0.5نشان می-

مقدار ثابت از سختی محيط
ميرايی محيط (

Ns
m

, 2.5

Ns
m

Ns
m

, 1.5

Ns
m

,1

Ns
m

دهند.

شكل  :11گشتاور کوپلينگ برای حرکت آزاد و مقيد به ازای مقادير مختلف
از ضريب ميرايی محيط
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به محيطهای نرم بيشتر است .در ادامه ،شبيه سازی برای مقادير مختلف از

 ) ke  10نشان میدهند.

شكل  :19گشتاور کوپلينگ برای حرکت آزاد و مقيد به ازای مقادير مختلف
از سختیِ محيط

ارتعاشات و دامنهی اين نيروهای ضربه ای برای محيط های سفت ،نسبت

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

در لحظهی  9ثانيه (  ) t  3 secنيروی مطلوب  21نيوتن ( ) Fd  20 N
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شكل  :11نيروی تماسی برای حرکت آزاد و مقيد به ازای مقادير مختلف از
ضريب ميرايی محيط

شكل  :13رديابی مسير مرجع مطلوب ،به ازای افزايش  27درصدی جرم رابط

همانگونه که از شكل  11مشاهده میشود ،با برخورد رابط با محيط در

و کاهش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور و بالعكس ،کاهش 27

لحظهی  9ثانيه (  ) t  3 secنيروی مطلوب  21نيوتن (  ) Fd  20 Nبه

درصدی جرم رابط و افزايش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور در
حضور اغتشاش نامعلوم اصطكاک کولمبی

ازای مقادير مختلف از ميرايی محيط بهخوبی دنبال میشود.

همانگونه که از شكل  13مشاهده میشود ،بيشترين انحراف وضعيت
نوک رابط نسبت به حالت نامیاش و البته نسبت به مسير مرجع مطلوب
کمتر از  1/7درجه است (  .) 1.37 اين اختالف مربوط به زمانی است
که جرم رابط  27درصد افزايش (  ) m max  m n  0.25m nو ضريب
اصطكاک ويسكوز موتور  27درصدکاهش پيدا میکند (
 .)v min  v n  0.25v nبنابراين ،طرح کنترل پيشنهادی مقاومت مناسبی
شكل  :15سيگنال کنترلی برای حرکت آزاد و مقيد به ازای مقادير مختلف از

نسبت به تغييرات جرم رابط و تغييرات ضريب اصطكاک ويسكوز موتور

ضريب ميرايی محيط

نوک رابط در اثر تغييرات مذکور نسبت به حالت نامیاش در شكل 21

نتايج شبيه سازی برای حرکت آزاد و مقيد به
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آمده است.

ازای تغييرات جرم رابط و پارامتر موتور
در اين بخش ،برای نشان دادن ميزان مقاوم بودن استراتژی کنترل
پيشنهادی در مقابل تغييرات جرم رابط (  ) mو تغييرات ضريب
اصطكاک ويسكوز موتور (  ،)vشبيه سازی به ازای افزايش  27درصدی
جرم رابط (  ) m max  m n  0.25m n , m n  044 kgو کاهش 27
درصدی

ضريب

اصطكاک

ويسكوز

موتو

(

3

 )v min  v n  0.25v n , v n  1.04110 kg m 2 sو همچنين،
به ازای کاهش  27درصدی جرم رابط (  ) m min  m n  0.25m nو

شكل  :21جزئيات اختالف وضعيت زاويهای نوک رابط نسبت به مقدار
نامیاش در حرکت آزاد

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

در فاز حرکت آزاد دارد .جزئيات اين اختالف ناچيز وضعيت زاويه ای

افزايش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور (
 )v max  v n  0.25v nنسبت به مقدار نامی ،در حضور اغتشاش نامعلوم
d
 ،) coulبرای حرکت مقيد و آزاد انجام شده است.
اصطكاک کولمبی (

موتور ،از اين جنبه اهميت دارد که عموماً اين تغييرات میتواند از 11
درصد مقدار نامی بيشتر باشد .وليكن ،ساير پارامترها با استفاده از شناسايی
سيستم با دقت قابل قبولی بدست میآيند .شكل های  22 ،21 ،13،21و
 29به ترتيب رديابی مسير مرجع مطلوب برای حرکت آزاد ،جزئيات

شكل  :21نيروی تماسی به ازای افزايش  27درصدی جرم رابط و کاهش 27

اختالف وضعيت زاويهای نوک رابط نسبت به مقدار نامیاش در حرکت

درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور و بالعكس ،کاهش  27درصدی جرم

آزاد ،نيروی تماسی در حرکت مقيد ،گشتاورکوپلينگ ،و سيگنال کنترل

رابط و افزايش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور در حضور

را به ازای تغييرات مذکور نشان میدهد.

اغتشاش نامعلوم اصطكاک کولمبی
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مقاومت کنترلکننده نسبت به تغييرات جرم رابط و ضريب ويسكوز
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علی فياضی ،ناصر پريز ،علی کريمپور ،سيد حسن حسين نيا

همانطور که شكل  21نشان میدهد ،به ازای افزايش  27درصدی

شكل  1مسير مربوط به زاويه مطلوب ،زاويه مرجع توليد شده توسط

جرم رابط و کاهش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور و

بلوک امپدانس و زاويه انته ای رابط را برای حرکت آزاد و مقيد نشان

بالعكس ،کاهش  27درصدی جرم رابط و افزايش  27درصدی ضريب

میدهد.

اصطكاک ويسكوز موتور در حضور اغتشاش نامعلوم اصطكاک کولمبی
تغييری محسوسی در حالت ماندگار روی نيروی تماسی نسبت به حالت
نامیاش ايجاد نمیشود .اين نكته نشان دهندهی اين مقاوم بودن استراتژی
کنترل پيشنهادی در مقابل تغييرات جرم رابط و همچنين تغييرات پارامتر
موتور در فاز حرکت مقيد است.
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نتايج شبيه سازی حاصل از اعمال کنترل مود
لغزشی مجهز به رؤيتگر اغتشاش و کنترل مود
لغزشی مرسوم

در اين بخش ،بهمنظور نشان دادن برتری عملكرد کنترل مود لغزشی
مجهز به رؤيتگر اغتشاش مورد استفاده در اين مقاله نسبت به عملكرد
کنترل مود لغزشی مرسوم ،شبيه سازی برای هر دو مود حرکت آزاد و
مقيد انجام شد .شكلهای  21 ،21 ،27 ،24و  25به ترتيب مسير زاويهای
مطلوب و موقعيت زاويهای انتهای رابط ،گشتاورکوپلينگ ،نيروی تماسی
و سيگنال کنترل و سطح لغزش را نشان میدهد.
شكل  :22گشتاور کوپلينگ به ازای افزايش  27درصدی جرم رابط و
کاهش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور و بالعكس ،کاهش 27
درصدی جرم رابط و افزايش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور در
حضور اغتشاش نامعلوم اصطكاک کولمبی

نسبت به مقدار نامیاش در مود حرکت آزاد ناچيز و در مود حرکت مقيد
در حالت ماندگار تغييراتی مشاهده نمیشود.
شكل  :24مسير زاويهای مطلوب و موقعيت زاويهای انتهای رابط

شكل  :29سيگنال کنترل به ازای افزايش  27درصدی جرم رابط و کاهش 27
درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور و بالعكس ،کاهش  27درصدی جرم
رابط و افزايش  27درصدی ضريب اصطكاک ويسكوز موتور در حضور

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

همانگونه که از شكل  22مشاهده میشود ،تغييرات گشتاور کوپلينگ

شكل  :27گشتاور کوپلينگ برای حرکت آزاد و مقيد

اغتشاش نامعلوم اصطكاک کولمبی

از  1/7ولت است .اين حداکثر مقدار مربوط به زمانی است که جرم رابط
 27درصد کاهش (  ) m min  m n  0.25m nو ضريب اصطكاک
ويسكوز موتور  27درصد افزايش پيدا میکند ( .)v max  v n  0.25v n
بنابراين ،بهازای اعمال تغييرات مذکور در پارامترهای سيستم ،سيگنال
کنترل همچنان هموار و در محدودهی قابل قبول ،کمتر از ولتاژ اشباع منبع
تغذيه (  )V sat  10Vدر هر دو حرکت مقيد و آزاد میباشد.
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از شكل  29مشاهده میشود که حداکثر مقدار سيگنال کنترل کمتر
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علی فیاضی ،ناصر پریز ،علی کریمپور ،سید حسن حسین نیا

 -6نتیجهگیری
در اين مقاله ،کنترل مقاوم امپدانس بازوی ربات با انعطاف پذيری
رابط در محيطی نامعلوم ارائه شد .در روش پيشنهادیِ اين مقاله ،کنترل-
کننده ای يكپارچه برای مودهای کاری مقيد و حرکت آزاد رابط
انعطافپذير ارائه شد .به اين ترتيب بدون نياز به الگوريتمی جداگانه برای
شكل  :21سيگنال کنترل برای حرکت آزاد و مقيد

تشخيص برخورد نقطهی انتهايی رابط با محيط ،کنترلکننده بهطور
خودکار از مود کاری حرکت آزاد به مود کاری مقيد تغيير وضعيت
میدهد .در اين راستا ،کنترلکننده امپدانس با حلقهی درونی موقعيت بر
مبنای کنترل مود لغزشیِ مجهز به رؤيتگر اغتشاش نامعلوم ،پيشنهاد شد.
تجهيزکنترل مود لغزشی به رؤيتگر اغتشاش باعث میشود تقريب مناسبی
از عدم قطعيتها و اغتشاشات سيستم داشته باشيم و در نتيجه عملكرد
سيستم نسبت به کنترل مود لغزشی مرسوم بهبود يابد .نتايج شبيه سازی
نشان میدهد روش کنترل پيشنهادی در کنترل موقعيت انتهای رابط در

شكل  :25سطح لغزش برای حرکت آزاد و مقيد

رديابی مسير مطلوب برای حرکت آزاد وکنترل نيرو در رديابی نيروی

مود لغزشی مجهز به رؤيتگر اغتشاش به کار رفته در بلوک کنترل

اينكه مقاومت سيستم در مقابل تغييرات پارامترهای محيط (ضريب سختی

موقعيت حلقهی داخلی (نمودار مشكی) عملكردی به مراتب بهتر ،در

و ضريب ميرايی) ،تغييرات پارامترهای سيستم (تغيير جرم رابط و ضريب

مقايسه با عملكرد کنترل مود لغزشی مرسوم (نمودار قرمز) در هردو مود

اصطكاک ويسكوز موتور) و ورودی اغتشاش نامعلوم ناشی از کشسانی

حرکت آزاد و مقيد دارد .در مود حرکت آزاد ،مطابق شكل  ،24موقعيت

رابط و اصطكاک کولمبی بسيار مناسب میباشد .بهطوریکه بهازای

زاويهای انتهای رابط بهطور کامل مسير زاويهای مطلوب را دنبال می کند

تغييرات  27درصدی پارامترهای سيستم ،در مود حرکت آزاد ،موقعيت

درحالیکه ،نتايج شبيه سازی حاصل از کنترل مود لغزشی مرسوم ،نشان

زاويه ای انتهای رابط حداکثر  1/4درجه (  ) 1.4نسبت به مسير مرجع

می دهد که موقعيت زاويهای انتهای رابط در رديابی مسير مطلوب ناتوان

مطلوب ،اختالف دارد .در مود حرکت مقيد ،در حالت ماندگار ،نيروی

است .همچنين در مود حرکت مقيد ،مطابق شكل  ،21رديابی نيروی

تماسی اختالف محسوسی با نيروی مطلوب ندارد .همچنين ،سيگنال

مطلوب بدون هيچگونه خطايی به خوبی انجام شده است وليكن ،نتايج

کنترل هموار و مقدار آن برای انجام وظايف کنترلی در مود حرکت مقيد

حاصل از اعمال کنترل مود لغزشی مرسوم نشان میدهد که نيروی تماسی

و آزاد از مقدار اشباع ولتاژ منبع تغذيه (  ) Vsat  10Vتجاوز نمیکند.

حول نيروی مطلوب نوسان میکند .از شكل  27مشاهده میشود که دامنه

لذا ،اين ويژگی سيگنال کنترل ،پياده سازی عملی روش کنترل پيشنهادی

و نوسان گشتاور کوپلينگ حاصل از اعمال کنترل مود لغزشی مرسوم ،به

را کامالً ممكن میسازد.

خصوص در مود حرکت آزاد ،نسبت به روش کنترل پيشنهادی بيشتر
است .همچنين ،مطابق شكل  ،21سيگنال کنترلی بدست آمده در اين

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

همانطور که از شكلهای  21 ،27 ،24و  21مشاهده میشود ،کنترل

مطلوب در برخورد با محيط نامعلوم عملكرد بسيار خوبی دارد .ضمن

روش پيشنهادی ،در ه ر دو مود حرکت آزاد و مقيد ،هموارتر و دارای
نوسان و دامنه ولتاژ کمتری نسبت به سيگنال کنترل بدست آمده از روش
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