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چکيده :ربات متحرک چرخدار به همراه يک دنبالرو يک سيستم رباتيكی چند بخشی است که از يک کشنده به همراه يک دنبالرو
تشكيل میشود .تعقيب مسيرهاي حرکت زمانی يكی از مسائل مطرح در زمينهي رباتهاي متحرک چرخدار است که در اين مقاله به آن
میپردازيم .در ابتدا معادالت سينماتيكی ربات متحرک استخراج میگردد .سپس ،مسيرهاي حرکت زمانی مرجع توليد میگردد .در ادامه
يک کنترل غير مبتنی بر مدل بر اساس روش ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود يافته براي ربات طراحی میگردد .قانون کنترلی پيشنهاد شده ،ربات
متحرک چرخدار را به صورت مجانبی حول مسيرهاي حرکت زمانی مرجع پايدار میسازد .در پايان نتايج تجربیِ پيادهسازيِ روش طراحی
شده بر روي يک مدل آزمايشگاهی و مقايسه نتايج با کنترل مدل -مبنا ارائه میگردد .نتايج بدست آمده کارايی روش پيشنهاد شده را نشان
میدهد.
کلمات کليدي :ربات متحرک چرخدار ،سيستمهاي غير هولونوميک ،تعقيب مسيرهاي حرکت زمانی ،روش ترانهادهي ژاکوبیِ
بهبود يافته.

Non-Model-Based Control Law for a Wheeled Robot Towing a
Trailer
Ali Keymasi, Seyed Ali Akbar Moosavian
Abstract: Tractor-trailer wheeled robot (TTWR) is a modular robotic system that consists of a
tractor module towing a trailer. Trajectory tracking is one of the challenging problems focused in
the context of wheeled mobile robots (WMRs) that has been discussed in this paper. First, kinematic
equations of TTWR are obtained. Then, reference trajectories for tracking problem are produced.
Subsequently, a non-model-based control based on Modified Transpose Jacobian (MTJ) method is
designed for the TTWR. The proposed controller steer the TTWR asymptotically follow reference
trajectories. Finally, experimental results for implementation of the designed controller on an
experimental setup in comparison with model-based algorithm are presented. Obtained results show
the effectiveness of the proposed controller.
Keywords: Wheeled mobile robot, Nonholonomic systems, Trajectory Tracking, Modified
Transpose Jacobian.
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الگوريتم را حتی میتوان براي بازوان رباتيكی داراي افزونگی 4نيز

 -1مقدمه
امروزه کاربرد رباتهاي متحرک در سيستمهاي مهندسی در حال

همانگونه که در مرجع [ ]97نشان داده شده است اعمال کرد.

گسترش است .صنعت ،کشاورزي و جنگلداري ،معدنكاري ،پزشكی و

در مرجع [ ]98نيز عملكرد الگوريتم ترانهادهي ژاکوبی با

جراحی توسط کامپيوتر ،توان بخشی و مراقبت سالمت ،تجسس و نجات،

الگوريتمهاي مدل -مبنا مقايسه شده است .نتايج بدست آمده نشان داده

کاربردهاي خانگی (جاروبرقیها ،ماشينهاي چمنزنی و غيره) ،استفاده

است که بهبود عملكرد اين کنترلکننده در مورد سيستمهاي رباتيكی

در مكانهاي خطرناک يا دور از دسترس (فضا ،ارتش ،دفع پسماندهاي

پيچيده و غيرخطی نيازمند تحقيق بيشتري است .هرچند عملكرد نامطلوب

هستهاي) و همچنين سرگرمی (فوتبال رباتها ،جنگ رباتها) نمونههايی

اين کنترلکننده با سرعت تعقيب مسير بيشتري همراه است .استفاده از

از اين کاربردها میباشند .بنابراين ،مدلسازي و کنترل اين سيستمها مورد

بهرههاي کنترلی باال در حضور نويز اندازهگيري عملكرد اين الگوريتم را

توجه بسياري از محققين قرار گرفته است .]3-9[ ،رباتهاي متحرک

بدتر نيز مینمايد .مشكل ديگر نبود يک رويكرد مناسب در انتخاب

چرخدار يک نمونه از اين سيستمها هستند که به خاطر تماس ميان چرخها

بهرههاي کنترلی است.

با سطح زمين ،مقيد به قيود غير هولونوميک میباشند .اين قيود در اثر

بنابراين ،روش ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود يافته 5در مرجع [ ]98ارائه

غلتش خالص چرخ ها در حرکت رو به جلو و عدم لغزش در جهت

گرديد .اين الگوريتم عملكرد روش ترانهادهي ژاکوبی را با استفاده از

جانبی به وجود میآيند .در مرجع [ ]4مدلسازي و ويژگيهاي انواع

ورودي کنترلی در يک گامِ زمانی پيشين بهبود بخشيد .بر اساس اين

مختلف رباتهاي چرخدار ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است .به

روش ،الگوريتمهاي مشابهی نيز براي سيستمهاي کم عملگر ارائه شد،

منظور عملكرد خودکار رباتهاي متحرک چرخدار ،مسائل کنترلی

[ .]21 ,91الگوريتم ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود يافته ،تقريبی از روش

مختلفی در زمينه کنترل حرکت اين سيستمها در تحقيقات مورد توجه

خطیسازي فيدبک است ،که نيازي به دانش قبلی از ديناميک سيستم

قرار گرفته است .تعقيب مسير در فضاي دکارتی [ ،]1 ,5پايدارسازي

ندارد .عملكرد اين الگوريتم با وجود اينكه حجم محاسباتی آن کم بوده

حول وضعيتهاي مطلوب ]7 ,5[ 1و تعقيب مسيرهاي حرکت زمانی,8[ 2

و نيازي به ديناميک سيستم ندارد با الگوريتمهاي کنترلی مدل -مبنا قابل

 ]1نمونههايی از مسائل مطرح در اين زمينه است.

مقايسه است .برخالف کنترل ترانهادهي ژاکوبی ،اين کنترلکننده در

ربات متحرک داراي دنبالرو يک سيستم رباتيكی چند بخشی و

تعقيب مسيرهاي حرکت داراي سرعتِ عملكردِ بسيار مناسبی است.

مقيد به قيود غير هولونوميک میباشد ،که در اين مقاله مسئله تعقيب

همچنين ،بهرههاي اين کنترلکننده میتوانند به صورت سيستماتيک

مسيرهاي حرکت زمانی مرجع آن مورد بررسی قرار گرفته است .کنترل

تعيين شوند و بدين ترتيب حساسيت به نويز کنترل ترانهادهي ژاکوبی از

اين سيستم در محيط آزمايشگاهی به خاطر ديناميک غيرخطی ،عدم

بين میرود.

قطعيتهاي ساختاري و پارامتري ،اغتشاشات خارجی ،نويز و پديدههاي

در اين مقاله يک الگوريتم غير مبتنی بر مدل بر اساس روش

مختلف موجود در سيستمهاي مهندسی واقعی مسئلهاي پيچيده به شمار

ترانهادهي ژاکوبی بهبود يافته براي تعقيب مسيرهاي حرکت زمانی ربات

میآيد .بنابراين ،الگوريتمهاي کنترلی مختلفی براي حل اين مسئله

متحرک چرخدار داراي دنبالرو ارائه شده است .روش ترانهادهي

پيشنهاد شده است .برخی از الگوريتمهاي ارائه شده عبارتند از :کنترل

ژاکوبیِ بهبود يافته اساساً براي کنترل ديناميكی بازوان رباتيكی در مرجع

تطبيقی [ ،]91 ,8کنترل مود لغزشی [ ،]99 ,1کنترل بهينه [ ،]92کنترل

[ ]98پيشنهاد شده است .در اين مقاله روش مزبور براي کنترل ديناميكی

پيشبين [ ،]93شبكههاي عصبی [ ]95 ,94و کنترل فازي [ .]91 ,91در

ربات متحرک چرخدارِ داراي دنبالرو به عنوان يک سيستم

ميان تمامی اين قوانين کنترلی ،کنترلکنندههايی که وابستگی کمتري به

غيرهولونوميک تغيير يافته و نتايج تجربی پيادهسازي کنترلکننده طراحی

مدلهاي رياضی سيستمهاي رباتيكی داشته باشند به خاطر حجم

شده ارائه گرديده است.

محاسباتی کمتر ،سادگی و مقاومتِ بيشترِ کنترلکننده در برابر عدم
قطعيتها مناسبتر به حساب میآيند.

در ادامهي اين مقاله ابتدا مدل سينماتيكی ربات متحرک چرخدارِ
داراي دنبالرو استخراج شده است .سپس ،مسيرهاي حرکت مرجع براي

الگوريتم ترانهادهي ژاکوبی 3يكی از سادهترين قوانين کنترلی

تعقيب ربات توليد شده است .در ادامه ،يک قانون کنترلی براي تعقيب

موجود براي حرکت بازوان رباتيكی است .ماتريسهاي بهرهي اين

مجانبی مسيرهاي مرجع بر اساس روش ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود يافته

کنترلکننده نقش مهمی را در پايداري سيستم کلی ايفا میکنند .اين

طراحی شده است .در نهايت نتايج تجربی پيادهسازي روش پيشنهاد شده
بر روي ربات متحرک چرخدارِ داراي يک دنبالرو ومقايسه آن با

1. Point stabilization
2. Trajectory tracking
)3. Transposed Jacobian (TJ
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الگوريتم کنترلی مدل -مبنا ارائه شده است .نتايج بدست آمده نشان

 چرخهاي ربات در جهت جانبی لغزش نمیکنند.

دهنده کارايی قانون کنترلی طراحی شده است.

 چرخهاي ربات در حرکت رو به جلو غلتش خالص مینمايند.

 -2توصيف سيستم و مدل سازي
سيستم مورد نظر يک ربات چرخدار ديفرانسيلی به همراه يک
دنبالرو است همانگونه که در شكل  9نمايش داده شده است .چرخهاي
کشنده با عملگرهاي مجزا مجهز شدهاند و يک چرخ کروي نيز براي
حفظ پايداري آن استفاده شده است .اتصال ميان کشنده و دنبالرو از
طريق پين غير فعال  P0برقرار میباشد ،همانگونه که در شكل  2نمايش
داده شده است .نقاط  C0و  C1به ترتيب نشان دهندهي مرکز جرم کشنده

مهمترين ويژگی در سينماتيک رباتهاي متحرک چرخدار ،وجود
قيدهاي غير هولونوميک میباشد .اين قيود رابطهاي ميان مختصات تعميم
يافتهي سيستم و سرعتهاي تعميم يافتهي سيستم میباشند .اين رابطه
نسبت به مختصات تعميم يافتهي سيستم خطی است و میتوان آن را به
صورت زير بيان نمود:
j  1,...,m a j (q)q  0
T

() 1

قيود سيستم به شكل ماتريسی نيز به صورت زير میباشند:

A(q)q  0

و دنبالرو میباشند .همچنين φr ،و  φlبه ترتيب نمايش دهندهي جابجايی

() 2

زاويهاي چرخهاي سمت راست و چپ کشنده هستند ،و  φ1rو  φ1lبه

که در آن ) A(qماتريس قيدي  n×mمیباشد n .تعداد قيدهاي

ترتيب جابجايی چرخهاي سمت راست و چپ دنبالرو را نشان میدهند.

سيستم و  mتعداد مختصات تعميميافتهي سيستم است.

 dفاصلهي ميان نقاط  P0و  P1را نمايش میدهد و  a0و  a1به ترتيب
فاصلهي ميان نقاط  P0و  C0و نقاط  P1و  C1میباشند .اين ابعاد در
شكل  2نمايش داده شدهاند .وضعيت ربات متحرک داراي دنبالرو با
بردار مختصات تعميم يافتهي  q  ( x, y ,0 ,1 )Tنشان داده میشود،

براي ربات متحرک چرخدارِ داراي يک دنبالرو ،ماتريس قيدي به
صورت زير بدست میآيد:
() 3

که در آن ) (x, yمختصات نقطهي  P0میباشد و  θ0و  θ1به ترتيب
جهتگيري کشنده و دنبالرو نسبت به دستگاه مرجع را نشان میدهند.

0  d cos(0  1 )

0
0


 cos 0
 cos 1

sin0
A( )  
sin1

در اينصورت ماتريس ) S (qبا رتبه  mوجود دارد که شامل
بردارهاي مستقل خطی میباشد که فضاي تهی ماتريس قيدي را افراز
میکنند ،به طوريكه:

S (q ) A ( q)  0
T

() 4

T

ماتريس ) S (qبراي ربات متحرک چرخدارِ داراي يک دنبالرو
به صورت زير بدست میآيد:

شكل  :9سيستم تجربی

0

0
1

0


() 5

cos  0


sin  0

S (q)  
0
 1
)   sin(1   0
 d

بنابراين مدل سينماتيكی ربات متحرک چرخدارِ داراي دنبالرو را
میتوان به صورت زير بيان نمود:
()6

q (t )  S (q)u

که در آن  v  (u1 , u2 )Tبردار وروديهاي مستقل سينماتيكی سيستم
است u1 .سرعت خطی نقطهي  P0و  u2سرعت زاويهاي کشنده
میباشد.
شكل  :2ربات متحرک چرخدار به همراه يک دنبالرو و پارامترهاي سيستم

فرضيات زير براي حرکت ربات متحرک داراي دنبالرو در نظر

مدل بدست آمده مدل سينماتيكی وضعيتِ 1سيستم ناميده میشود.
اين وروديهاي سينماتيكی با سرعت زاويهاي چرخهاي داراي عملگرِ
ربات به صورت زير مرتبط میباشند:

گرفته شده است:
 حرکت ربات صفحهاي میباشد.
Posture Kinematic Model
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u  Jv

() 7

که در آن  vبردار سرعتهاي زاويهاي چرخهاي داراي عملگرِ ربات و J

 -4توليد مسيرهاي حرکت مرجع

ماتريس ژاکوبی بين  uو  vاست .اين متغيرها به صورت زير توصيف
میشوند.
r 


2 , v   r 


r
 l 
 
2b 

() 8

 r

J  2
 r

 2b

که در آن  rشعاع چرخهاي داراي عملگرِ ربات است b .نصف فاصلهي

ميان چرخهاي کشنده است  r .و  lبه ترتيب سرعتهاي زاويهاي
چرخهاي سمت راست و چپِ داراي عملگر ربات میباشند.

فرض میکنيم مسير مرجع در فضاي دکارتی که بايد توسط ربات
تعقيب شود به صورت زير بيان گردد:
) xr  xr (t ), y r  yr (t

() 9

که زيرنويس  rبراي نشان دادن متغيرهاي سيستم روي مسير مرجع
استفاده شده است .ما میخواهيم اين مسير را به فضاي متغيرهاي ربات
نگاشت دهيم .در اين صورت مسيرهاي زمانی توليد شده براي ربات قابل
پيمايش خواهند بود.
با استفاده از معادلهي ( )5و ( )1میتوان نوشت:
) xr2 (t )  y r2 (t

()11

 -3تعقيب مسيرهاي حرکت زماني
تعقيب مسيرهاي حرکت زمانی يكی از مسائل مربوط به کنترل
حرکت رباتهاي متحرک خودکار به حساب میرود .در اين مسئله
مطلوب اين است که ربات متحرک با شروع از يک شرايط اوليهي
مشخص به يک مسير دلخواه در فضاي دکارتی برسد و آن را تعقيب
نمايد .از نظر رياضی حالتهاي سيستم يا تابعی از آنها يک سري حالتها

همچنين )   0 r (tرا میتوان به صورت زير محاسبه نمود:

0r (t )  ATAN 2 y r (t ), xr (t )

()11

که  ATAN2معكوس تابع تانژانت در يک دور کامل میباشد.
حال )  0 r (tبه صورت زير بدست میآيد:
) yr (t ) xr (t )  xr (t ) y r (t
) u12r (t

()12

يا توابع مطلوب را تعقيب مینمايند .همانگونه که در شكل  3نمايش داده
شده است اين مسئله را میتوان به صورت تعقيب يک ربات مرجع نيز در
نظر گرفت که داراي همان سينماتيک ربات متحرک داراي يک دنبالرو
است .به عبارت ديگر متغيرهاي حالتِ ربات مرجع را میتوان به عنوان
مسيرهاي حرکت مطلوب براي ربات متحرک داراي دنبالرو در نظر
گرفت که بايد تعقيب شوند .بنابراين وروديهاي کنترلی سيستم بايد به
گونهاي طراحی شوند که خطاي تعقيب )  ( x  xr , y  yrبا گذشت
زمان به مبدأ ميل نمايد ،که )  ( x, yمختصات نقطهي  P0در دستگاه
لخت است .بنابراين هدف اين بخش طراحی ورودي کنترلی  uبراي
نزديک کردن نقاط  P0به )  P0r  ( xr , yrاست .فرض بر اين است

u1r (t ) 

0 r (t ) 

زاويهي جهتگيري کشنده نيز به صورت زير قابل محاسبه است:
 d0 r (t ) 


 u1r (t ) 

1r (t )   0 r (t )  a sin

()13

در نهايت ورودي دومِ سيستم نيز به صورت زير خواهد بود:
u2r  0r

()14

) ( y r x r  x r y r )u12r  3( y r x r  x r y r )(x r x r  y r y r
u16r  d 2 ( y r x r  x r y r )2

du1r

 -5قانون کنترل سينماتيکي فيدبک خروجي

که حرکت ربات متحرک داراي دنبالرو رو به جلو میباشد يا به بيان

در اين بخش يک کنترلکننده سينماتيكی براي سيستم طراحی

ديگر سرعت طولی ربات مثبت میباشد .اين فرض براي اجتناب از اثر

میگردد .فرض میکنيم ربات چرخدار داراي سرعت روبه جلوي مثبت

جک-نايفِ سيستم کشنده -دنبالرو در نظر گرفته میشود.

است .میخواهيم کنترلکنندهاي طراحی کنيم که نقطهي  Pروي ربات
را حول نقطهي  P0rروي ربات مرجع پايدار مجانبی نمايد .بنابراين بردار
خطاي تعقيب نسبت به دستگاه متصل به ربات مرجع به صورت زير
تعريف میشود:
()15






 xC  xC
 yC  yC

0r

0

0r

0

  R( r )

که در آن  Rماتريس دوران دو بُعدي میباشد .همانگونه که از رابطه
فوق میتوان ديد خطاي تعقيب براي نقطهي  C0نوشته شده است در
حالی که هدف ،تعقيب نقطهي  P0rتوسط نقطهي  Pاست .اين موضوع
شكل  :3ربات متحرک چرخدارِ داراي يک دنبالرو و ربات مرجع
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کنترلکنندهاي میباشد که خطاي تعقيب ( )95را حول مبدأ پايدار

که در آن

m  m0  m1

مجانبی نمايد .براي اين منظور ديناميک خطاي تعقيب را به صورت زير
محاسبه مینماييم:



S (q)u 
q
t

()16

صورت زير در نظر میگيريم:
1

 
 
 
u  
S (q)   K 

t 
 q
 

که در آن  Kماتريس بهره کنترلکننده ،يک ماتريس قطري مثبت معين
است .با اين انتخاب ديناميک خطاي سيستم به صورت زير خواهد بود:
   K

()18

که يک ديناميک خطاي پايدار است و خطاي تعقيب سيستم حول
مبدأ پايدار میگردد .شرط قابل اعمال بودن قانون کنترلی بدست آمده


اين است که ماتريس )S (q
q
تعقيب حول نقطهي  C0نوشته شد.

I  m1 (d  a1 )  I1
2

 

براي پايدارسازي ديناميک خطاي تعقيب ،ورودي کنترلی  uرا به

()17

) F  m1 (a1  d

تكين نباشد که به همين علت خطاي

1

I 0  m0 a02  I 0

()21

که در آن  m0و  m1به ترتيب معرف جرم کشنده و دنبالرو I 0 ،و I1
به ترتيب معرف لختیهاي دورانی جرمی کشنده و دنبالرو حول محور
عمود بر صفحهي حرکت a0 ،و  a1به ترتيب معرف فاصلهي ميان
مراکز جرم و نقطهي ميانی چرخهاي کشنده و دنبالرو و  rمعرف شعاع
چرخهاي ربات است.
براي حذف مضارب الگرانژ روش مكمل متعامد طبيعی 1میتواند
استفاده شود .]29[ ،بنابراين با جايگزينی از ( )1در ( )91و استفاده از ()4
خواهيم داشت:
()22

M (q)u (t )  C (q, u)u(t )  B (q)

که در آن
;) M (q )  S T (q )M (q )S (q ); B (q )  S T (q )B (q

()23

 -6مدل ديناميکي ربات چرخدار به همراه يک
دنبالرو

که در آن
()24

معادالت ديناميكی ربات چرخدار به همراه يک دنبالرو از طريق
روش الگرانژ به صورت زير بدست میآيد:

)) C (q ,u )  S T (q )(M (q )S (q )  C * (q ,u

) C (q, S (q)u(t ))  C (q, u)u(t
*

 -7قانون کنترل ترانهادهي ژاکوبيِ بهبود يافته

M (q)q  C (q, q )  B(q)  AT (q)

در کاربردهاي مهندسی ،بدست آوردن مدل رياضی سيستم به خاطر

که در آن ) M (qماتريس جرمی سيستم C (q, q ) ،شامل

اغتشاشات خارجی ،سادهسازيهاي مدلسازي ،ديناميکهاي مدل نشده و

()19

نيروهاي جانبِ مرکز و کوريوليس B(q) ،ماتريس تبديلِ ورودي،

) A(qماتريس قيدي سيستم و  بردار مضارب الگرانژ سيستم است و

به صورت زير بدست میآيند:
 F sin 1 
F cos 1 

0

I1 

 a0 m0 sin  0
a0 m0 cos  0
I 0
0

0
m
a0 m0 cos  0
F cos 1

m


0
M (q )  
 a0 m0 sin  0

  F sin 1

 a0 m0 cos  002  F cos 112 


 a m sin  002  F sin 112 
C (q, q )   0 0


0


0



cos  0 
sin  0 
b 

0 

()21

cos  0

1 sin  0
B(q)  
r b

 0

عوامل ناشناخته و غير قابل پيشبينی ديگر معموالً پيچيده و غير ممكن
است .بنابراين طراحی قوانين کنترلی غير مبتنی بر مدل ديناميكی مورد
توجه میباشد .در اين قسمت مروري به روش ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود
يافته که در مرجع [ ]98براي بازوان رباتيكی ارائه شده میپردازيم .هدف،
کنترل بردار خروجی ̂ qبراي تعقيب بردار خروجی مطلوب  q̂desاست.
در کاربردهاي تجربی سيستمهاي مهندسی ،بدست آوردن مدل رياضی
دقيق معموالً مشكل يا غير ممكن میباشد .اين به خاطر سادهسازيها در
مدلسازي ،ديناميکهاي مدل نشده ،اغتشاشات خارجی و پديدههاي
ناشناخته و غير قابل پيشبينی ديگر است .بنابراين در طراحی قوانين
کنترلی براي اين سيستمها ،کنترلکنندههايی که به ديناميک سيستم
وابسته نيستند بسيار مورد توجهاند .روش ترانهادهي ژاکوبی يک روش
کنترلی ساده است .خطاي تعقيب و نرخ آن در بهرههاي بااليی ضرب
شده و حاصل در ترانهاده ماتريس ژاکوبی ضرب میگردد و وروديهاي

 
   r 
 l 
Natural Orthogonal Complement Method
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کنترل غير مبتنی بر مدل براي يک ربات چرخدار به همراه يک دنبالرو

1

علی کيماسی خلجی ،سيد علی اکبر موسويان

کنترلی توليد میگردند .اين وروديها مجري نهايی را به سمتی که

که در آن )  uc (tبردار وروديهاي سينماتيكی میباشد که در طراحی

خطاي تعقيب کاهش میيابد هدايت میکنند .الگوريتم ترانهادهي

کنترلکننده سينماتيكی براي سيستم بدست آمد .هدف طراحی

ژاکوبی وروديهاي کنترلی زير را توليد مینمايد:

گشتاورهاي عملگري براي پايدارسازي خطاي تعقيب حول مبدأ میباشد.

 (t )  J T (q) K p e  K d e

()25

قانون کنترل ترانهادهي ژاکوبی بهبود يافته به صورت زير را براي

که در آن  Kpو  Kdماتريسهاي بهره مثبت معين بوده و  eبردار خطاي

سيستم در نظر میگيريم:

تعقيب است که به صورت ˆ e  qˆ des  qتعريف میشود .ماتريس

()31

ژاکوبی  Jنيز ماتريسی است که سرعتهاي مفصلی را به روي

 (t )  J T (q)K p e  h(t )

که در آن )   (tبردار گشتاورهاي عملگري سيستم و )  h(tعاملی به

سرعتهاي خروجی نگاشت میدهد يعنی ˆ . qˆ  Jqاز آنجايی که

منظور در نظر گرفتن اثر ورودي در گام زمانی پيشين است و به صورت

کنترل ترانهادهي ژاکوبی اطالعی از ديناميک سيستم ندارد در تعقيب

زير در نظر گرفته میشود:

مسيرهاي حرکتی که سرعت قابل مالحظه دارند عملكرد ضعيفی مشاهده

()32

میشود .همچنين بهرههاي کنترلی باال عملكرد ضعيفی را مخصوصاً در
حضور نويز توليد میکنند .براي داشتن همزمانِ سادگی و دقت ،هنگامی
که خطاي کنترلی کوچک است الگوريتم کنترلی ترانهادهي ژاکوبی با
اضافه کردن عبارتی در بر گيرندهي ديناميک سيستم ،تغيير داده شده

) h(t )  K J T (t  t

که در آن  Kيک ماتريس قطري با عناصر قطري زير است:
()33

است .کنترل بدست آمده ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود يافته نام گرفته است.
اين الگوريتمِ کنترلی تقريبی از روش خطیسازي فيدبک با استفاده از
ورودي کنترلی در يک گامِ زمانی پيشين است .اين قانون کنترلی در
مرجع [ ]98به صورت زير پيشنهاد شده است:
()26

 (t )  J T (q)k p e  kd e  h(t )

که در آن  τبردار گشتاورهاي عملگري است h(t) .ناشی از ورودي
کنترلی در گام زمانی پيشين است و داريم:
()27

()28

که  و  اعداد حقيقی و مثبت میباشند.
به جاي سوئيچينگ ناپيوستهي رابطه ( ،)33میتوان عبارت پيوسته
زير را استفاده نمود:

) h(t )  K  (t  t

  e
e
K ii  exp   i  i
  emax emaxi
i
 

قضيه  .1قانون کنترلی غير مبتنی بر مدلِ ( )39براي سيستم ديناميكی
( ،)22خطاي تعقيب ( )31را به صورت مجانبی حول مبدأ پايدار میسازد.
اثبات .تابع مثبت معين زير را در نظر بگيريد:
1
) V  eT (t ) M (q)e(t
2

()35
با مشتقگيري خواهيم داشت:

1
) V  e (t )M (q )e (t )  eT (t )M (q )e (t
2
1
)  eT (t )M (q ) uc  u   eT (t )M (q )e (t
2
T

ارائه مینمايد .با انتخاب گامهاي زمانی کوچک ،معادلهي خطاي زير را

kd e  k p e  0

که نشان میدهد با انتخاب مناسب ضرايب کنترلی ،سيستم پايدار است.

()36

با جايگزينی از رابطهي ( )22داريم:

در اين قسمت يک قانون کنترلی غير مبتنی بر مدل بر اساس روش
ترانهادهي ژاکوبیِ بهبود يافته براي کنترل ديناميكی تعقيب مسيرهاي
حرکت زمانی مرجع ارائه میگردد .براي اين منظور خطاي تعقيب را به
صورت زير تعريف میکنيم:
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1

(V  eT (t ) M (q)uc  C u(t )  B (q)  eT (t )M (q)e(t ) )37
2

 -8قانون کنترل ديناميکي غير مبتني بر مدل

()31



K  exp  k e
ii

ii

که در آن  kبهرههاي مثبت و حقيقی میباشند.

میکنند .با انتخاب مناسبِ اين ضرايب ،قانون کنترلی عملكرد مناسبی

()29



()34

که  emaxiو  em a ixمحدودههاي حساسيت کنترلکننده را مشخص

خواهيم داشت:

e  

or

e 

ii

که  Kماتريس بهرهي سوئيچينگ قطري با عناصر قطري زير است:





e  

or

e 


0
K 
1

ii

با جايگزينی از رابطهي ( )31و سادهسازي داريم:







T

V  e (t ) M (q)uc  C (uc (t )  e(t ))  B (q)



1
 eT (t )M (q )e (t )  eT (t ) M (q )u c  Cu c (t )  B (q )
2
1
) eT (t )( M (q )  C )e (t
()38
2

) e(t )  uc (t )  u(t
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با استفاده از اين اصل که ماتريس  1 M (q)  Cيک ماتريس پاد
2

متقارن 1است ،خواهيم داشت:



()39



V  eT (t ) M (q)u c  C uc (t )  B (q)

n1  n1



( enT1K pen1  enT1B(q) nc1  enT1   K j K pei 1  )47
i 2 
 j i



از سويی ديگر بر اساس روش تفاضل محدود 2براي متغير دلخواه α
میتوان نوشت:

حال تعريف میکنيم:
) B (q) c  M (q)uc  C uc (t

()41

()41

()48

با استفاده از ( )48رابطهي را میتوان به صورت زير نوشت:

با جايگزينی در معادله ( )31خواهيم داشت:



) Vn1  (en  tn1en )T K p(en  tn1en



V  eT (t ) B (q)  c  

n  n 1




(en  t n1en )T  K n1K pen    K j K pei 1  


i 2 

 j i



بنابراين براي -nامين زمان نمونهبرداري میتوان نوشت:



()42



Vn  enT (t ) B (q)  nc   n

ورودي کنترلی براي -nامين زمان نمونهبرداري نيز به صورت زير
خواهد بود:

که  K nماتريس بهره رابطهي ( )32براي -nامين زمان نمونهبرداري
میباشد.

)  (en  tn 1en )T B (q)( nc  tn 1nc )T  O(tn2

با سادهسازي و استفاده از رابطهي ( )45داريم:
Vn1  Vn  tn1enT K pen  tn1enT K pen

tn1(enT B nc  enT B nc )  enT K n1K pen
) tn1enT K n1K pen  O(tn2

()51

با سادهسازي و صرفنظر از جمالت رسته باال به اين نتيجه میرسيم

رابطهي ( )43يک رابطهي بازگشتی میباشد که میتوان آن را به







n



i 2 

n




 n (t )  J T (q) K p en    K j K p ei1 

()44

j i




با جايگزينی از معادله ( )44در ( )42و استفاده از اينكه
ماتريس  B J Tيک ماتريس واحد است داريم:

(tn1enT K pen  tn1enT K n1K pen  enT K n1K pen )51

از آنجايی که  tيک عدد مثبت و  K pماتريس بهره مثبت معين
است ،با انتخاب مقادير بزرگ  ، K nii1K iip / tتابع  Vحول مبدأ به
صفر ميل میکند و در بقيه نقاط منفی خواهد بود و پايداري سيستم

n  n


 

Vn  enT (t ) B (q) nc   K p en    K j K p ei1  

 

i 2 
 j i


براي اثبات پايداري سيستم بايد نشان دهيم که  Vnيک تابع مثبت
نيمه معين است .براي اين منظور از روش استقراي رياضی استفاده
میکنيم .براي اولين نمونه زمانی داريم:
V1  e1T B (q) 1c  e1T K p e1

()46

که  Vn 1يک تابع منفی نيمه معين است اگر:
tn1(enT B nc  enT B nc )  tn1enT K pen

صورت غير بازگشتی زير نوشت:

()45

()49

 n (t )  J T (q)K p en  K n J T  n1 

()43

)  n   n1  tn n1  O(tn2

بنابراين با انتخاب ماتريس بهرهي به اندازه کافی بزرگِ V1 ، K p
منفی خواهد بود.

حال با فرض اينكه  Vnمنفی نيمه معين باشد بايد نشان دهيم Vn 1
نيز يک تابع منفی نيمه معين است .رابطهي ( )45براي نمونهي زمانی
 n+1به صورت زير میباشد:

n 1  n 1

 



Vn1  enT1  B(q) nc1   K pen1    K j K pei 1  

i 2 
 j i


 




مجانبی خواهد بود .بنابراين معادلهي ( )59معياري براي انتخاب بهرههاي
کنترلی و زمان نمونهبرداري میباشد .در صورتيكه براي K nii1K iip / t

مقادير بزرگی انتخاب شود ،در رابطهي ( ،)59سمت راست رابطه به
اندازه قابل توجهی از سمت چپ بزرگتر خواهد بود ،با توجه به اينكه بازه
زمانی نمونهبرداري همواره مقدار کوچكی است چنين شرايطی معموالً
برقرار میگردد .بنابراين جمالت مراتب باال در رابطهي ( )51در صورت
برقراري چنين شرطی کوچكتر از ساير جمالت خواهند بود.

 -9نتايج بدست آمده
در اين قسمت نتايج تجربی حاصل از پيادهسازي قانون کنترلی روي
يک ربات چرخدار ارائه میگردد.

 -9-1سيستم آزمايشگاهی
سيستم آزمايشگاهی از يک ربات چرخدار به همراه يک دنبالرو
تشكيل میشود .کشنده از طريق دو چرخ داراي عملگر حرکت میکند و

Skew-symmetric
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از يک چرخ کروي به منظور حفظ پايداري آن استفاده شده است.
مشخصات هندسی و مقادير پارامترهاي سيستم در جدول  9ارائه شده

شرايط اوليه سيستم به صورت زير فرض شدهاند:
()53

است .حرکت چرخهاي داراي عملگر از طريق موتورهاي  DCداراي
ولتاژ عملكردي  92ولت و گشتاور نگهدارنده  9/12نيوتن-متر شكل
میگيرد .براي اندازهگيري وضعيت ربات از يک دوربينِ نصب شده
باالي صفحه حرکت و پردازش تصويرِ به هنگام ،استفاده شده است.
دوربين استفاده شده داراي تفكيکپذيري  640×480پيكسل و نرخ
تصوير برداري  31تصوير در ثانيه است .اطالعات از طريق يک اتصال
 USBبا کامپيوتر برقرار میگردد .يک کامپيوتر با اتصال  USBبه

x(0)  0.35 , y(0)  0.58 ,0 (0)  0.4 ,1(0)  0.4

به منظور تحليلِ اثر مقاومت کنترلکننده در ثانيه -35ام پارامترهاي
جرمی سيستم به صورت زير تغيير داده شده است:
g  (1  0.5u(t  35)) g

()54

که در آن )  u (tتابع پله واحد میباشد و  g  m0 ,m1پارامترهاي
جرمی ربات را در بر میگيرد.
جدول  :2مقادير پارامترهاي کنترلکننده

دوربين با ويژگيهاي ( 32 bit, Intel Core 2, CPU 2.00 GHz,
 )2 GB RAMبه منظور پردازش تصوير ،کنترل و انتقال اطالعات
استفاده

شده

است.

سيستم

کنترل

از

طريق

جدول  :9مقادير پارامترهاي سيستم
مقدار

جرم دنبالرو و کشنده

0.9, 0.33 kg
0.0035,0.00078
kg.m2
0.17 m

لختیهاي دورانی
طول P0 P1

0.026 m

شعاع چرخها

0.1190 m

فاصله بين چرخهاي کشنده

0.029, 0 m

طول  P0 C1و P0 C0

مقدار
)diag(0.6,0.6

بهره کنترلکننده سينماتيكی

K

)diag(2.5,0.6

بهره تناسبی کنترلکننده ديناميكی

Kp

0.1

بهره کنترلکننده ديناميكی

نرمافزار

 MATLAB/Simulinkپيادهسازي گرديده است.

توصيف

توصيف

پارامتر

پارامتر

k ii

در شكل  4مسير حرکت ربات در صفحه براي الگوريتمهاي غير
m 0 , m1

مبتنی بر مدل و مدل -مبنا نشان داده شدهاند .در شكل  5نيز خطاي تعقيب
متغيرهاي سيستم براي الگوريتمهاي کنترلی مذکور ترسيم شده است .در

I 0 , I1

شكل  1خطاي تعقيب مسير مرجع (فاصله از وضعيت مطلوب) براي

d

قوانين کنترلی غير مبتنی بر مدل و مدل -مبنا مقايسه شده است.در شكل 7

r

وروديهاي کنترلی سينماتيكی و ديناميكی ارائه شدهاند.

2b

NMBA
Reference Path

a 0 , a1

0.4
0.3
0.2
0.1
0

در اين بخش به منظور بررسی کارايی کنترلکننده نتايج تجربی

(الف)

-0.2
-0.3

حاصل از پيادهسازي قانون کنترلی بر روي مدل آزمايشگاهی ارائه شده

-0.4
-0.5

است .همچنين نتايج پيادهسازي الگوريتمِ غير مبتنی بر مدل با نتايج

0.6

حاصل از الگوريتم مدل -مبنا به روش گشتاورِ محاسبه شده 1مقايسه شده
است .اين کنترل کننده تحت عنوان کنترل خطیسازي فيدبک ديناميكی

0.4

0.2

0
)x (m

-0.2

-0.4

MBA
Reference Path

2

0.4
0.3
0.2

در مقاله [ ]22نويسندگان تشريح شده است.

0.1

مرجع به صورت زير در نظر گرفته شدهاند.


 36t    6t 
  cos  
 xr (t )  0.02 R  cos 

 T   T 


 y (t )  0.02 R  cos  36t   sin 6t 
r



 T   T 



0
-0.1

(ب)

-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
0.6

0.4

0.2

0
)x (m

-0.2

-0.4

شكل  :4مسير حرکت ربات در صفحهي حرکت الف) کنترل غير مبتنی بر مدل
ب) کنترل مدل -مبنا

Computed Torque Method

1

)Feedback-Linearizing Dynamic Controller (FLDC

2
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)y (m

پارامترهاي کنترلکننده در جدول  2ارائه شده و مسيرهاي حرکت

()52

)y (m

 -2-1نتايج تجربی

-0.1

Journal of Control, Vol. 7, No. 2, Summer 2013

1

کنترل غير مبتنی بر مدل براي يک ربات چرخدار به همراه يک دنبالرو
علی کيماسی خلجی ،سيد علی اکبر موسويان
MBA

0.1

NMBA

40

20

30

10

MBA
)ex (m

(الف)

NMBA
0

(ج)

-0.1
0

40

50

30

MBA

30

)ey (m

40

20

10

MBA

-1
0

MBA

(د)
40

20

30

10

-0.2
0

)t (sec

NMBA

0.5
)e1 (rad

0

(ج)
50

0

50

)t (sec

NMBA

)l (N.m

(ب)

-0.5
50

0.2

0.5

NMBA

-0.2
0

)t (sec

)t (sec

0

20

10

)r (N.m

0

50

0.2

40

20

30

10

شكل  :7وروديهاي کنترلی براي قوانين کنترلی غير مبتنی بر مدل و مدل -مبنا
الف) ورودي سينماتيكی  u1ب) ورودي سينماتيكی  u 2ج) ورودي ديناميكی

  1د) ورودي ديناميكی  2

-0.5
0

)t (sec
2
MBA

نتايج بدست آمده نشان میدهد عملكرد الگوريتم غير مبتنی بر مدل

NMBA

(د)

0
40

50

20

30

10

)e0 (rad

1

-1
0

مشابه الگوريتم مدل -مبنا میباشد ،حتی در حضور عدم قطعيتها
عملكرد بهتري از خود نشان میدهد و حجم محاسباتی کمتري دارد.
همانگونه که مشاهده میشود با شروع از شرايط اوليه پس از تقريباً  3ثانيه

)t (sec

شكل  :5خطاي تعقيب متغيرهاي سيستم براي قوانين کنترلی غير مبتنی بر مدل و

مدل -مبنا الف) خطاي متغير  xب) خطاي متغير  yج) خطاي متغير   1د) خطاي

متغير  2

ربات متحرک خود را به مسير مرجع رسانده و در حاشيه مناسبی از آن
قرار گرفته است .وروديهاي کنترلی توليد شده نيز داراي مقادير مناسبی
میباشند و خارج از محدوده گشتاورهاي عملگري ربات قرار نمیگيرند.

0.8

0.4
0.2
40

50

20

30

10

(e2x +e2y)0.5

NMBA
MBA

0.6

 -11نتيجهگيري
در اين مقاله يک روش جديد براي کنترل ديناميكی تعقيب
مسيرهاي حرکت يک ربات چرخدارِ داراي يک دنبالرو به عنوان يک

0
0

سيستم غيرخطی ،کم عملگر و غيرهولونوميک ارائه شده است .ابتدا

)t (sec

شكل  :1خ طاي تعقيب مسير مرجع (فاصله از وضعيت مطلوب) براي قوانين

معادالت ديناميكی سيستم استخراج گرديد .سپس مسيرهاي حرکت

کنترلی غير مبتنی بر مدل و مدل -مبنا

مرجعِ مناسب براي ربات توليد گرديد و يک کنترلکننده سينماتيكی بر
اساس فيدبک خروجی سيستم طراحی گرديد .سپس يک قانون کنترل

0.2
NMBA

MBA

(الف)
40

50

20

30

10

)u1 (m/s

0

)t (sec

تجربی پيادهسازي قانون کنترلی پيشنهاد شده بر روي يک مدل

1
MBA

NMBA

50

40

20

30
)t (sec

10

-0.5
0

)u2 (rad/s

(ب)

0

براي ربات طراحی گرديد .همچنين پايداري قانون کنترلی از طريق روش
لياپانوف بررسی گرديد .سرانجام به منظور بررسی کارايی روش ،نتايج

-0.2
0

0.5

ديناميكی غير مبتنی بر مدل بر اساس روش ترانهاده ژاکوبی بهبوديافته

آزمايشگاهی ربات چرخدار داراي دنبالرو ارائه و با نتايج يک
کنترلکننده مدل -مبنا مقايسه گرديد .نتايج بدست آمده کارآمد بودن
روش ارائه شده را تاييد مینمايند.
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