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چکيده :در این مقاله ،پس از ارائه یک تاریخچه و بررسی مزایاي ربات چهارپا ،به آخرین پژوهشهاي انجام شده در جهان در زمینه این
رباتها اشاره میگردد .در ادامه انواع مكانیزمهاي گام برداري و مسیرهاي حرکتی ربات چهارپا و نیز معیارهاي پایداري ایستا و پویاي آن
ارائه میشود .همچنین مدلسازي و تحلیل جنبشی و پویشی یک ربات چهارپاي کلّی با دوازده درجه آزادي بررسی میگردد .در نهایت
الگوریتمهاي کلّی مسیریابی این گونه رباتها براي یک مد حرکتی و نیز نحوه استخراج شروط پایداري آنها تشریح میگردد.
کلمات کليدي :ربات چهارپا؛ ربات پادار؛ برنامه ریزي مسیر؛ پایداري پویا؛ پایداري ایستا.

A Review of the Technical Developments on the Quadruped Robots
Vahid Johari Majd
Abstract: In this paper, after reviewing a history of early literature and enumerating the benefits of
quadruped robots, the latest world-wide research works on these robots are discussed. Then, various
gate mechanisms, path movement methods, and static and dynamic stability margins of these robots
are investigated. The modeling and kinematic and dynamic analyses of a typical quadruped robot
with twelve degrees of freedom are also provided. Finally, a general path planning algorithms of
such robots and the methods of deriving their stability conditions are explained.
Keywords: Quadruped robot; legged robot; path planning; dynamic stability; static stability.

حدودا  3متر با موتور بنزینی  90اسب بخار ساخت که توسط انسان کنترل

 -1مقدمه

میشد .اولین استفاده از کامپیوتر در کنترل رباتهاي پادار براي حل

رباتهاي راه رونده را میتوان گفت آخرین دسته از رباتهایی
هستند که مراحل بلوغ خود را طی میکنند گرچه تحقیقات و بررسیها
در مورد رباتهاي پادار از بیش از یک قرن پیش آغاز شده است .از

معادالت سینماتیک و فرمان دادن به محرکها در سال  1977توسط
6

مکگی بر روي ربات شش پاي حشره گون انجام گرفت [.]1
پژوهشهاي نوین و جامع بر روي رباتهاي تک پا ،دو پا ،و چهارپا

زمانی که یک ریاضی دان روسی به نام چبیشف 1در حدود سال  1870با

و کنترل پویاي آنها از سال  1986توسط ریبرت 7در دانشگاه  MITآغاز

هدف تقلید از راه رفتن موجودات در طبیعت براساس مكانیزم چهار میله

گردید [ .]2پس از ریبرت تا به امروز بیش از  200ربات با تعداد پاهاي

از یک اتصال 2براي به جلو راندن بدنه در وضعیت افقی استفاده کرد [.]1
در سال  1893یک اسب مكانیكی پدالی توسط ریگ 3ساخته شد .در
سال  1962موشر 4یک ربات چهارپا 5به وزن  1400کیلوگرم و ارتفاع

مختلف ساخته شدهاند [ ]3که هریک سعی در افزودن قابلیتهاي رباتها
در سرعت و برخورد با موانع داشتند .رباتهاي پا دار زیادي در سالهاي
پس از آن در مراک ز تحقیقاتی مختلف ساخته شد ولی همچنان به نظر
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میرسد ربات هاي پا دار هنوز در عرصه تحقیقاتی خود به سر میبرد و
هنوز به طور فراگیر مورد استفاده قرار نگرفته است که این امر احتماال به
این دلیل پیچیدگی زیاد این رباتهاست.

 -1-1دلیل رویكرد ،مزایا و معایب استفاده از ربات چهارپا
تمایل انسان به بكارگیري ظرفیتهاي طبیعت ،بدست آوردن فهم
بهتر از راه رفتن و حرکات چابک جانوران طبیعی ،و الگو برداري و شبیه
سازي ماشینی رفتار حیوانات از جمله دالیل رویكرد به رباتهاي پادار
است[ .]2در میان رباتهاي پادار ،رباتهاي چهارپا به علت پایداري
مناسبتر نسبت به رباتهاي دو پا و نیز تعداد پاهاي کمتر نسبت به
رباتهاي شش پا ،پیچیدگی کمتر را در طراحی داشته و مانورهاي
مختلف ممكن را که از رباتهاي پادار انتظار میرود دارا است رباتهاي
چهارپا نسبت به رباتهاي چرخ دار و شنی دار داراي مزایایی هستند که

 -2مروري بر نمونههاي اخير رباتهاي چهارپاي
ساختهشدهدر جهان
 -1-2ربات آیبو
آیبو 2یک ربات کوچک چهارپا به شكل سگ که در شرکت سونی
ساخته شده است .پروژه آیبو از سال  1990شروع شده و مدلهاي
مختلفی از آن ساخته شد .مدلی از این ربات که در شكل  1مشاهده
میشود در سال  2003به منظور مسابقات جهانی ارائه گردید .این ربات به
ازاي هرپا داراي سه درجه آزادي است و با هدف سرگرمی ساخته شده
است که در طراحی این ربات از سرو موتورهاي جدیدي با گشتاور باال
استفاده شده است .این ربات براي یک ساعت حد اقل بدون شارژ کردن
مجدد میتواند کار کند [.]5

استفاده از آنها را در برخی زمینهها توجیه میکند .از جمله این قابلیتها
میتوان از سازگاري با محیطهاي ناهموار ،جابجایی کارآمد ،تعلیق پویا
و فعال با زاویه دادن به بندگاهها ،1عبور از موانع ،مصرف یكسان انرژي
در محیطهاي هموار و ناهموار ،امكان کاهش سر خوردگی با تماس
عمودي با زمین نام برد [.]4

شكل  :1رباتهاي چهارپاي آیبو [.]5

با وجود مزایاي ذکر شده رباتهاي پادار راه حل کامل مسئله
حرکت نیست و مشكالت آنها باعث شده تا بكارگیري آنها در صنایع
و بخشهاي خدماتی با کندي صورت گیرد .از جمله این مشكالت

 -2-2ربات جی-داگ
کمپانی رباتیكی ژاپنی  HPIدر حال تبلیغ جدیدترین محصول
3

پیچیدگی ،توان مصرفی باال در مقایسه با رباتهاي چرخدار در

تجاري خود به نام جی-داگ با قیمتی معادل  550یورو میباشد که در

محیطهاي هموار ،و سرعت کم آنهاست.

شكل  2مشاهده میشود .واحد پردازشگر این ربات از نوع

RPU-11

است و ارتفاع به ربات  19سانتیمتر میرسد .از طریق درگاه

 -2-1موارد کاربرد رباتهاي چهارپا

RS232

میتوان اتصال میان ربات و کامپوتر برقرار و حرکات آن را برنامه ریزي

موارد کاربرد رباتهاي چهارپا به مزیتهاي آنان نسبت به رباتهاي

نمود .این ربات داراي نه سرو موتور میباشد که در هر پا دو موتور قرار

چرخدار باز میگردد که شامل کمک به جمع آوري اطالعات در امداد

گرفتهاست که در کل نه درجه آزادي به این ربات میدهد .قابلیت

و نجات شهري به هنگام زلزله ،آتش سوزي ،و یا حوادث تروریستی و

اضافهکردن موتورهاي اضافه نیزبه این ربات وجود دارد [.]6

در جاهایی که حضور پرسنل انسانی داراي ریسک میباشد با امكان باال
رفتن و عبور از سطوح نا هموار ،حمل بار از نقاط صعب العبور با کنترل
از راه دور ،اکتشافات سطحی و جستجو در کف دریاها ،سطوح کرات
دیگر ،قابلیت استفاده در محیطهاي پرمانع مانند محیطهاي جنگلی،
کمک به افراد معلول در حرکت در محیطهاي نا هموار و نیز به عنوان
رباتهاي توانبخشی میباشد.
شكل  :2ربات جی-داگ [.]6

 -3-2سگ کوچک
سگ کوچک 4یک ربات چهارپاست که به منظور انجام تحقیقات
در خصوص یادگیري گامبرداري 5به خصوص در زمینهاي ناهموار
2
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توسط شرکت بوستون داینمیكس در سال  2006میالدي با حمایت

حمایت  30میلیون دالريِ آژانس طرحهاي پژوهشی پیشرفته دفاعی
5

( )DARPAانجام گردیده است و در افغانستان نیز عملیات آزمایشی

 DARPAساخته شده [ ]7که در شكل  3نمایش داده شده است.

انجام داده است [ .]9ربات سگ بزرگ  109کیلو وزن دارد و یک متر
ارتفاع 1/1 ،متر طول ،و  0/3متر عرض دارد .این ربات قادر است 50
کیلوگرم بار را حمل نماید و نیز قادر است بدون بار مسافت  10کیلومتر
را در  2/5ساعت بدون سوختگیري طی نماید .این چهارپا قادر به پرش
تا  1/1متر نیز میباشد [.]10
همانگونه که در شكل  4مشاهده میشود ،هر پاي این ربات داراي 4
درجه آزادي فعال (دو عدد در لگن ،و یكی در زانو و یكی در مچ) و
یک درجه آزادي غیر فعال (در فنر مچ پا) است .و نیروي محرکه آن
توسط یک موتور بنزینی تک سیلندر  15اسب بخار و سیستم هیدرولیک
با فشار  psi 3000تأمین می شود .هر پا توسط چهار شیر سرو
الكتروهیدرولیک دو مرحلهاي کنترل میگردد [.]10

شكل  :3ربات سگ کوچک [.]7

ربات سگ کوچک داراي  30سانتیمتر طول18 ،سانتیمتر عرض ،و
 26سانتی متر ارتفاع است و وزن آن تقریباً برابر با  2/5کیلوگرم است [.]8
این ربات داراي سه موتور الكتریكی براي کنترل هر پا میباشد که
مجموعا  12درجه آزادي را به آن میدهند .در طراحی این ربات سعی
شده که موتورها تا حد امكان در نزدیكی بدن قرار گرفته تا اندازهپاها
کوچک بمانند .همچنین از یک فنر براي گرفتن ارتعاشات سطوح در
پایین هر پا استفاده شده است .هر کدام از راهاندازنده موتورها با فرکانس
 100هرتز با یک کنترلگر  PDزاویه و یا گشتاور توسط یک کامپیوتر
تحت سیستم عامل  Linuxکنترل میگردد .سگ کوچک داراي چهار
حسگر تماس در پاها و یک حسگر مجاورتی 1در سر و حسگر زاویه در
تمامی بندگاه ها ،و یک واحد اندازهگیري اینرسی ( 2)IMUبراي تنظیم
موقعیت بدنه و شتاب آن است .سگ کوچک داراي یک باطري قابل
شارژ است که انرژي آن را براي  30دقیقه حرکت مستمر تأمین مینماید
[.]8

شكل  :4ربات سگ بزرگ [.]11

سگ بزرگ داري حسگرهاي متعددي است که شامل16 :
پتانسیومتر خطی براي اندازهگیري تغییر زوایاي بندگاههاي زانو ،لگن ،و
مچ پا 16 ،عدد حسگر بار 6براي پاها 16 ،عدد حسگر جریان براي پایش
جریان شیرهاي سرو 3 ،عدد دوربین براي بینایی سه بعدي ،یک عدد
رادار لیزري (لیدار) ،7یک عدد گردشنما 8که تغییرات سه زاویه و شتاب
خطی سه محور را میدهد ،دو عدد حسگر ولتاژ باتري میباشد .شكل 5
محل قرار گیري حسگرها را در سگ بزرگ نشان میدهد.

 -4-2سگ بزرگ
ربات سگ بزرگ 3محصول شرکت بوستون داینامیكس 4است و
داراي قابلیتهاي منحصر به فردي در مانور دادن در محیطهاي طبیعی و
خشن میباشد .این ربات قادر است بارهاي نسبتا سنگین تا حدود دو برابر
وزن خود را در زمین هاي شیب دار ،برفی و یخ زده حمل نماید .ربات
سگ بزرگ قادر به دویدن میباشد و در حال حاضر به عنوان پیشرفته
ترین ربات چهارپا در جهان شناخته میشود .ساخت این ربات تحت

1
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شكل  :7دو تصویر از ربات .]12[ LS3
شكل  :5حسگرهاي ربات سگ بزرگ و محل قرارگیري آنها [.]11

کامپیوتر روي ربات به صورت سفارشی تهیه شده است و داراي
پردازشگر پنتیم با سیتم عامل بالدرنگ  QNXمیباشد .کد برنامه به زبان
 C++نوشته شدهاست که اطالعات حسگرها را دریافت و کنترل الزم به
راهاندازها را اعمال میکند و نیز ارتباط با کاربر را نیز فراهم مینماید.
معماري نرم افزار ربات سگ بزرگ در شكل  6نمایش داده شده است.
فرکانس نمونه برداري براي اطالعات مربوط به مسیریابی  2هرتز ،فاصله
یابی و تشخیص موانع  10هرتز ،تخمین موقعیّت ،کنترل و ثبت داده 200
هرتز ،محرّکها و راهاندازها یک کیلوهرتز میباشد .همچنین جلیقهاي
براي کاربر ربات طراحی گردیده است که با تجهیزات نصب شده بر
روي آن کاربر میتواند از طریق یک ارتباط رادیویی بیسیم 900
مگاهرتز اطالعات دریافت شده توسط ربات را پایش کرده ،و از طریق
یک اهرم کنترل ،حرکت ربات را کنترل کند.
نمونه پیشرفته تر ربات سگ بزرگ بنام سامانه پشتیبان گروهان

شكل  :8گربه وحشی [.]13

 -5-2چهارپاي پیرو
ربات پیرو 3که به طول  50سانتیمتر میباشد ،محصول انستیتو کرهاي
پوهانگ است .ربات چهارپاي پیرو براي انجام عملیاتی نظیر جستجو،
کشف و حمل بار در شرایط طبیعی در نظر گرفته شده است (شكل  .)9از
آنجا که این ربات شباهت زیادي به ربات سگ بزرگ دارد بسیاري آن
را نمونه کرهاي سگ بزرگ قلمداد کرده و این امر را نشانه عالقه کره به
رقابت در عرصه رباتیک در تراز نخست میدانند [ .]15این ربات داراي
سه درجه آزادي فعال در هر پا میباشد.

( 1)LS3یا سگ آلفا و نیز گربه وحشی 2میباشد که اخیراً توسط همین
شرکت و تحت حمایت وزارت دفاع آمریكا ساخته شده است که در
شكل  7و شكل  8قابل مشاهدهاند [12و .]13این رباتها بیشتر جنبه
نمایشی نظامی داشته و هنوز اطالعات مستندي در مورد آنها در مقاالت
علمی موجود نیست .گربه وحشی نمونه پیشرفته تر ربات یوزپلنگ

MIT

است [ ]14و هم اکنون مراحل آزمون و اصالحات خود را طی میکند و
قرار است تا سرعت  50کیلومتر در ساعت بدود.

شكل  :9ربات چهارپاي پیرو [.]16

 -6-2رباتهاي آیدین
ربات آیدین 1و 4)AiDIN( 2ساخت آزمایشگاه رباتیک هوشمند
وسیستمهاي مكاترونیک 5درکره شمالی در سالهاي  2007و 2008
میباشد [ 17و  18و .]19شكل  10نمایی از این دو نسل ربات را نشان
میدهد .این ربات داراي  10درجه آزادي فعال و  4درجه آزادي غیر
فعال است .همانطور که در شكل مشاهده میشود ،پاهاي جلو هرکدام
داراي  3درجه آزادي فعال و یک غیر فعال به صورت فنر و پاهاي عقب
شكل  :6معماري نرم افزار ربات سگ بزرگ [.]11
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داراي  2درجه آزادي فعال و یک غیر فعال به صورت فنر میباشد .پاهاي
ربات آیدین  2داراي وزن کمتر و نسبت ساق به ران آن مناسبتر انتخاب
شده است و نیز مكان مرکز ثقل پاها براي پایداري بهتر اصالح گردیده
است.

شكل  :11ربات چهارپاي هانما [.]20

 -8-2چهارپايهایكیو
رباتهایكیو 5ساخت انستو تكنولوژي ایتالیاست که داراي  12درجه
آزادي است و موقعیت و گشتاور بندگاههاي آن بوسیله بازويهاي

شكل  :10نماي ربات آیدین ( 1راست) و آیدین ( 2چپ) [.]17

هیدرولیكی کنترل میگردد [ .]21وزن ربات حدود  75کیلوگرم و

هر بندگاه فعّال توسط یک موتور جریان ثابت  20وات با جعبه با

داراي یک متر طول و نیم متر عرض است و جثه آن به اندازه یک بز

نسبت دور  53:1تحریک میگردد .ربات آیدین داراي دو کنترلگر

میباشد .سامانه کنترل این ربات بر روي یک کامپیوتر تک بورد PC104

درونی 1اصلی است که بهصورت کامپیوترهاي تک بُرد پنتیم 3با فرکانس

تحت لینوکس زمان واقعی با پچ  Xenomaiاجراء میگردد .این ربات

 800مگاهرتز با دیسک فلش و کنترلگر  2CANتحت سیستم عامل

میتواند عالوه بر قدم زدن ،به صورت یورتمه نیز حرکت نماید .شكل 12

بالدرنگ  RTLinuxمیباشد .کامپیوتر تک بورد دیگر که پنتیم 1/1

تصاویري از این ربات را نشان میدهد.

گیگاهرتز و داراي سبكه بیسیم است ،وظیفه پردازش صدا و تصویر را
دارد .انرژي ربات توست یک سیم برق  220ولت تأمین میگردد ولی
تمام تبادل اطالعات ربات با کاربر از طریق شبكه بیسیم انجام میپذیرد.
این ربات همچنین داراي  10کنترلگر کوچک از نوع

MicroChip PCI

 18f458میباشد که هرکدام بهطور محلّی یكی از درجات آزادي را
شكل  :12ربات چهارپايهایكیو [.]21

کنترل میکند.

 -9-2چهارپاي تی ام یو بات

 -7-2چهارپاي هانما
چهارپاي هانما 3در سال  2010در پژوهشكده رباتیک دانشگاه

ربات چهارپاي تی ام یو بات ( )TMUBotیک ربات داراي 12

شاندانگ ( 4)SUCROچین ساخته شده که داراي  12درجه آزادي و 50

درجه آزادي است که با امكانات پیشرفته براي اوّلین بار در ایران با

کیلو گرم وزن بود که البته برق آن از خارج از ربات تأمین میگردد

حمایت طرح هاي صنایع نوین وزارت صنعت ،معدن ،و تجارت ،در

[ .]20ارتفاع ربات در حالت اولیه  67سانتی متر و طول و عرض آن به

آزمایشگاه سیستمهاي کنترل هوشمند دانشگاه تربیت مدرّس طرّاحی و

ترتیب  100و  40سانتی متر است .براي حرکت بندگاههاي ربات از

ساخته شده و به صورت بی سیم از طریق کاربر قابل کنترل میباشد [.]22

محرکهاي هیدرولیكی استفاده شده است و قادر است  80کیلو گرم بار

این ربات  35کیلوگرم وزن دارد و قادر است  8کیلو بار را حمل نماید.

را با سرعت  40سانتی متر بر ثانیه منتقل نماید .شكل  11دو نما از این

طول و عرض ربات به ترتیب  80و  25سانتی متر ،و طول ساق ،ران و

ربات چهارپا را نشان میدهد.

بیرون زدگی ران ربات به ترتیب  ،34 ،31و  7سانتی متر میباشد .در
شكلهاي زیر تصاویري از این ربات در حالت ایستاده ،نشسته و در حال
حرکت با بار نشان داده شده است.

1

Embeded Controller
Controller Area Network
3
Hanma
4
Shandong University Center for Robotics
2
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میشود .سامانههاي الكترونیكی و کامپیوتري  TMUBotبراي
اندازهگیري ،پایش ،3پردازش و اِعمال فرمانهاي حرکتی به ربات هستند.
معماري سطح باالي سامانه کنترل و پایش ربات چهارپا در شكل 16
نمایش داده شده است.
راب

مجمو ه مو ورها

شكل  :13چهارپاي  TMUBotدر حالت ایستاده [.]22

M1,2
.
.
.
.
.

ش که بي سي

ار ا با SBC
ا ر
پورت USB
ا ال راه اندا هاي
مو ور ا ر CAN

کام يو ر

بورد ()SBC

م دل د جيتال و د و

M4,3
من

ه و مد ر ت وان

کاربر راه دور

شكل  :16معماري سطح باالي سامانه کنترل و پایش .]22[ TMUBot

بر روي این ربات سه دوربین نصب گردیده است که ربات را قادر
می سازد عالوه بر اطراف خود ،زیر پاهاي خود را ببیند .این دوربینها این
شكل  :14ربات  TMUBotدر حال نشسته و نیز حرکت پایدار با حمل بار [.]22

امكان را فراهم میآورند تا ربات بتواند از بدون حضور کاربر در کنار

همچنین این ربات می تواند با حفظ بدنه به صورت افقی از سطح

آن ،از دور کنترل شود .از اینرو این ربات براي موقعیتهاي خطرناک

شیب دار و موانع عبور نماید که تصویري از آن در شكل  15مشاهده

زیست محیطی ،حوداث طبیعی و یا امنیتی در آینده قابلیّت کاربرد دارد.

میگردد.

همچنین تصویر زیر پاي ربات هوشمند سازي ربات براي عبور از
مسیرهاي ناهموار را میسر میسازد .با پردازش تصاویر نیز میتوان اجازه
حرکت خودگردان به ربات داد که راه خود را در یک محیط ناشناخته
پیدا کند .این دوربینها به طور با استفاده از یک مبدل و کدگذار
تصویر( 4)DVSبه سوئیچ شبكه متصل هستند.
بستر شبكه  WiFiکاربر را قادر میسازد با استفاده از رابط گرافیكی
که براي او طراحی شده تصویر مربوط به دوربینهاي ربات را بر روي
شكل  :15چهارپاي  TMUBotدر حال عبور از مانع [.]22

یک لپ تاپ مشاهده نماید و نیز توانایی ارسال فرمانهاي حرکتی مورد

این ربات داراي یک کامپیوتر تک بردي ( 1)SBCاست که تنها

نظر براي حرکت ربات و نیز حرکت دوربین متحرک آن را داشته باشد.

برنامه کنترلی و مسیریاب حرکتی را اجراء میکند و نیز فرمانهاي الزم را

ضمنا وضعیت جاري ربات که شامل مشاهده مقادیر تمامی حسگرهاي

از ک اربر از طریق بیسیم دریافت و اطالعات مورد نیاز را در اختیار آن

آن است نیز در این رابط گرافیكی نمایش داده شده و براي استفادههاي

قرار میدهد .برنامه مسیریابی این ربات که بالغ بر  1000خط برنامه

بعدي بر اساس درخواست کاربر ثبت میشوند .نمایی از صفحه کنترل

 MATLABاست به صورت کامپایل شده و با سرعت بسیار باال بر روي

برنامه کالینت در بر روي یک لپ تاپ از راه دور قابل اجراست در

 SBCاجراء میگردد .عالوه بر آن یک برنامه کنترلی طراحی و اجراء

شكل  17مشاهده میگردد.

گردیده است که در یک نخ جدا از برنامه اصلی به صورت بیدرنگ هر
 20میلی ثانیه اجرا میشود و براي مواجهه با تأخیرهاي احتمالی برنامه
مسیریابی یک صف از اطالعات مسیریابی ایجاد و به صورت بی درنگ
بین نقاط فرمان برنامه مسیریاب درونیابی مینماید و فرمانهاي الزم را به
راهاندازهاي موتورها اعمال مینماید و بدین وسیله حرکت پاها را باهم
همزمان مینماید .فرمانهاي مذکور از طریق کابل  USBبه یكی از راه
اندازهاي موتورها اعمال شود و دیگر راه اندازها از طریق شبكه  CANبه
هم متصلند .اطالعات مربوط به حسگر موتورها شامل کد گذار 2زاویه از
طریق راه اندازها بوسیله  CANو نهایتاً با کابل  USBبه برد  SBCمنتقل
Single Board Computer
Encoder
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1393
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صورت میپذیرد .امّا چهار نعل حرکتی چهار مرحلهایست که به صورت
چپ عقب ،راست عقب ،چپ جلو و در نهایت راست جلو میباشد.
ترتیب پاها با راه رفتن و یورتمه در اینجا تفاوت زیادي دارد .خصوصیت
حرکت چهار نعل این است ک ه پاي پیشتاز به نسبت پاهاي دیگر مدت
زمان بیشتري وزن تنه را تحمل میکند و بیشتر در معرض آسیب و
خستگی قرار دارد و در برخی زمانها نیز کل پاها از زمین جدا میشوند
[.]23

 -4بررسي مسيرهاي حرکتي و پا داري ربات
هدف اصلی از طراحی مسیر ربات تولید زوایاي بندگاهها جهت

شكل  :17صفحه کنترل برنامه کالینت .]22[ TMUBot

در شكل  18معماري نرم افزاري  TMUBotمشاهده میگردد .الزم
به ذکر است که اتصاالت نمایش داده شده بین کالینت و سرور اتصاالت
منطقی هستند و تنها اتصال فیزیكی بین آنها منحصر به یک اتصال از
طریق شبكه بیسیم میباشد.

ارسال به عملگرها براي ردیابی مسیر مورد نظر توسط ربات میباشد.
مهمترین بخشهاي طراحی مسیر حرکتی ربات عبارتند از :انتخاب مسیر
مناسب پا و بدنه و هماهنگی ایندو ،انتخاب اندازه گام مناسب ،جنبش
شناسی رو به جلو 4و جنبش شناسی معكوس 5براي محاسبه فرمان کنترلی
الزم ،و و تنظیم پارامترهاي حرکتی براي پایداري ربات میباشد.
مسیریابی ربات در یكی از دو حالت بر خط 6و خارج خط 7صورت

-



میپذیرد .در محیطهاي پویا که امكان تغییر مسیر در حین حرکت وجود



دارد تعیین مسیر به صورت برخط انجام میگیرد .حرکتها میتوانند به
صورت متناوب و آزاد باشند .در صورتی که محیط هموار و بدون مانع
باشد حرکت عموماً به صورت متناوب است ،و در غیر این صورت آزاد
خواهد بود که ممكن است نحوه حرکت پاها در هر بار شبیه به حرکت



8

مرتبه قبلی همان پا نباشد [ .]24حرکت متناوب خود به دو دسته پیوسته و
گسسته 9تقسیم میشود .در حرکت پیوسته بدن ربات به طور پیوسته در
هر بخش از گام برداري جلو میرود ولی در حرکت گسسته که براي

(
)



-

افزایش حاشیه پایداي ربات براي محیطهاي نیمه هموار استفاده میشود



بدن ربات گاهی زمانها متوقف میشود تا حرکت پا صورت گیرد [.]25

شكل  :18معماري نرمافزاري سامانه پایش و کنترل [.]22

 -1-4پایداري ایستا و پویاي ربات چهارپا

 -3بررسي انواع مکانيزمهاي گام برداري
1

گام برداري در رباتهاي چهارپا مشابه حیوانات ،به صورت قدم زدن ،
یورتمه ،2و یا چهار نعل 3میباشد .قدم زدن یا راه رفتن یک گام برداري
چهار مرحلهاي است که در آن در هر لحظه حد اکثر یک پا از زمین
برداشته میشود .و بعد تكرار این حرکات صورت میگیرد .ترتیب گام
برداري بسته به استاتژي حرکت و شرایط اولیه پاها دارد ولی به طور

پایداري ایستا 10براي سرعتهاي پایین زمانی که دست کم سه پاي
ربات روي زمین قراردارد مورد بررسی قرار میگیرد ،اما پایداري پویا

11

براي سرعتهاي حرکتی باال زمانی که کمتر از سه پاي ربات روي زمین
است مورد توجه واقع میشوند [.]1
اولین بار معیاري براي پایداري رباتهاي چهارپا توسط

Frank

معمول به صورت ضربدري "عقب راست"" ،جلو چپ" ،عقب چپ"،

) (1968ارائه شد ،به این ترتیب که یک ربات ایده آل چهارپا به طور

"جلو راست" صورت میگیرد.

ایستا پایدار خواهد بود اگر تصویر مرکز جرم آن درون چندضلعی

یورتمه یک مرحله سریعتر از راه رفتن است که در آن در برخی
زمانها دو پا از زمین جداست .یورتمه حرکتی دو مرحلهاي است که به
صورت "چپ عقب  +راست جلو" و سپس " عقب راست  +جلو چپ"

Gait
Trot
Gallop
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حاصل از نقاط اتك ا قرار گیرد .منظور از ایده آل رباتی است که پاهاي

و معیار پاندول معكوس 11نام برد [28و .]29باید توجه داشت که بسیاري

آن بدون وزن و اثرات پویاي محدود است.

از این معیارها نتایج نزدیک به همی را ارائه میدهند و اختالف چندانی

ایده تعادل ایستا الهام یافته از حشرات میباشد .پاي حشرات وزن

در نتایج آنها وجود ندارد .البته باید توجه داشت که در پایداري پویا

ناچیزي دارد و همزمان وظیفه حفظ تعادل بدن و پیشروي به سمت جلو را

مرکز ثقل میتواند موقتا به خارج از چند ضلعی تكیه گاه نیز برود .در این

ایفا میکند .نحوه حرکت در سرعتهاي آهسته به گونهاي است که در

حالت محل قرار دادن جاي پا به شدت به دینامیک بدنهي ربات بستگی

هر گام تعادل ایستا طبق تعریف فوق برقرار باشد.

دارد.

تعریف فوق محدود به زمین هموار میشود .بعدها این تعریف براي
استفاده در زمین ناهموار تعمیم داده شد به این صورت که از چند ضلعی
حاصل از تصویر نقاط اتكا روي صفحه افق استفاده شد [.]26

 -5رباتهاي چهارپا در محي هاي ناهموار
یک ربات چهارپا ممكن است از الگوهاي حرکتی ایستا یا پویا براي
حرکت در محیطهاي ناهموار استفاده کند .پارامترهاي پایه براي حرکت

 -2-4معیارهاي پایداري ایستاي رباتهاي چهارپا

رباتهاي پادار مانند سلول ممنوعه ،12ناحیهي دسترس پذیر 13و حاشیهي

براي رباتهاي با سرعت کم پایداري براساس مكان مرکز ثقل

جنبشی 14در [ ]26ارائه شد .یک الگوي حرکت منطبق شونده با محیط

( )COGربات مورد بررسی قرار میگیرد که حاشیه پایداري بر اساس

براي رباتهاي چهارپا در [ ]30ارائه شده است .سپس مسائل اساسی

معیارهاي گوناگونی قابل سنجش است [ .]1از جمله آنها میتوان به

رباتهاي چهارپا در محیطهاي ناهموار بررسی شد [ .]34-31یكی از

معیار حاشیه پایداري ایستا (( 1)SSMکوتاهترین فاصله بین مرکز جرم

کارهاي پیشرو در جستجوي مسیر بر پایه گراف در ] [35پیشنهاد داده

ربات و چند ضلعی تشكیل شده توسط نقاط تماس ربات با زمین) ،معیار

شد .در این کار تعدادي از حاالت مناسب ربات از میان تعداد محدود

حاشیه پایداري طولی )( 2(LSMکوتاهترین فاصله مرکز ثقل با چندضلعی

حاالت ربات انتخاب میشوند .روش جستجو ي مسیر بر پایهي گراف با

تشكیل شده توسط نقاط تماس ربات با زمین در محور طولی ربات)،

بكارگیري روشهاي برنامه ریزي سلسله مراتبی 15یا روشهاي برنامه
16

معیار حاشیه پایداري طولی خرچنگی (( 3)CLSMکوتاهترین فاصله

ریزي حرکت چند مرحله اي  ،با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار

مرکز ثقل با چندضلعی تشكیل شده توسط نقاط تماس ربات با زمین در

گرفت [ .] 38-36بر روي حرکت ربات چهارپا به نام سیلو 174در

محور هم امتداد با مسیر حرکتی ربات) ،معیار حاشیه پایداري انرژي

محیطهاي ناهموار داراي حفره و شیب در مرجع ] [39کار شده است.

(( 4)ESMکمترین انرژي پتانسیل الزم براي واژگونی ربات حول اضالع

بعالوه بعضی محققین روشهاي بهبود انطباق پذیري رباتهاي پادار با

5

محیطهاي ناهموار با استفاده از برنامه ریزهاي مسیر فراگیر 18را گزارش

چند ضلعی تعادل) ،و معیار حاشیه پایداري انرژي نرمال شده ()NESM

(معیار قبلی تقسیم بر وزن ربات) میباشد .که از سال  1998به بعد در

کردهاند [ 40و .]41

تحلیلهاي مورد استفاده قرار گرفته شده است.

الگوریتمهاي جستجوي جاي پا ،معموال مكان مناسب براي پاي بعدي را

 -3-4معیارها پایداري پویاي ربات چهارپا

بر اساس کیفیت شرایط هندسی اطراف آن مكان مییافتند .اما در واقع

معروفترین معیارهاي معرفی شده براي پایداري پویاي چهارپا معیار
نقطه ممان صفر ( 6)ZMPمیباشد [ .]27نقطه ممان صفر نقطهاي بر روي
سطح تماس است که مجموع تمامی گشتاورهاي اعمال شده به ربات در
آن نقطه صفر میباشد .اگر نقطه ممان صفر همواره در داخل چند ضلعی

مناسب بودن مكان قرار گیري پاي بعدي با موقعیت پاهاي دیگر و
وضعیت بدنه ،ارتباط نزدیكی دارد[ .]42برخی از پژوهشگران به تازگی
براي انتخاب مكان جاي پاي بعدي ،وضعیت بدنه و موقعیت پاهاي دیگر
را در نظر گرفته اند[43و 44و.]45

 -1-5کنترل کشسان ربات چهارپا براي حرکت در سطوح

حاصل از پاهاي پشتیبان قرار گیرد ،تعادل ربات حفظ خواهد شد.
از دیگر معیارهاي پایداري پویا میتوان از معیار مرکز فشار(،7)COP
معیار حاشیه پایداري پویا ( ،8)DSMمعیار حاشیه پایداري نیرو-زاویه
( ،9)FASMمعیار حاشیه پایداري انرژي پویشی نرمال شده ()NDESM

10

نا هموار
براي کنترل حرکت ربات ،در حالتی که مدل دقیقی از ربات و
محیط در دسترس باشد ،میتوان از یک کنترلگر موقعیت با بهره کنترلی

1

Static Stability Margin
Longitudinal Stability Margin
3
Crab Longitudinal Stability Margin
4
Energy Stability Margin
5
Normalized Energy Stability Margin
6
Zero Moment Point
7
Centre of Pressure
8
Dynamic Stability Margin
9
Force-Angle Stability Margin
10
Normalized Dynamic Enegry Stability Margin
2

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1393

11

Inverted Pendulum
Forbidden cell
13
Reachable area
14
Kinematic margin
15
Hierarchical
16
Multi-step
17
SILO
18
Global
12
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باال استفاده نمود .از آنجا که مدل دقیق ربات و محیط ،غیر قابل دسترس

است که با استفاده از اعمال نیروي چسبندگی ،9پایداري ربات را ایجاد

است؛ کنترل کشسان 1ربات ،به عنوان یک راهكار کاربردي ،مطرح

میکند؛ و در نتیجه ،نیازي به محدود کردن مرکز جرم در چند ضلعی

میشود [ .]46بررسی رفتار کشسان ربات ،براي عبور از موانع ناخواسته و

تكیه گاه ،نمیباشد؛ و این امر باعث افزایش فضاي دسترس پذیري ربات

سطوح ناهموار ،در مراجع مختلف بررسی شده است .در [ ]47یک

و متعاقباً افزایش تطبیق پذیري آن ،می شود؛ ولی استفاده از این رهیافت،
10

ساختار براي ایجاد پاي کشسان به صورت غیر فعّال ،2معرفی شده است.

تنها براي برخی از رباتهاي باالرونده  ،با استفاده از تجهیزات خاص،

با استفاده از این ساختار ،یک ربات با قابلیت گام برداري یورتمه،3

امكان پذیر است .همچنین در [ ،]55پژوهش جامعی به همراه نتایج شبیه

پیادهسازي گردیده است .در پژوهشهاي جدید تر از بندگاههاي غیر

سازي و آزمایش عملی براي عبور ربات از موانع ناخواسته ،ارائه گردیده

فعّال به همراه بندگاههاي فعال ،استفاده شده است [ .]48هرچند استفاده از

است؛ به طوري که کنترلگرهاي کشسان مختلف ،با بهرههاي کنترلی

این رهیافتها تا حدي حرکت کشسان ربات را ایجاب میکند ،ولی

متفاوت ،مورد بررسی قرار گرفتهاند .در عین حال ،در این پژوهش

داراي عملكرد ضعیف در گسترهي وسیع و پایداري با حاشیه اطمینان کم

حداکثر ارتفاع مانع که ربات موفق به عبور از آن میشود ،برابر با نصف

میباشد؛ درحالیکه براي عبور ربات از موانع با ارتفاع متفاوت ،نیاز به

ارتفاع ربات ،به دست آمده است .در [ ]45مسئله حرکت ربات چهارپا در

ایجاد رفتار کشسان ،در گسترهي وسیع میباشد .یک راه دیگر براي

سطح ناهموار به چهار قسمت تقسیم بندي شده است )1 :جست و جو و

افزایش کشسانی سامانه ،استفاده از محرکهاي کشسان است [ .]49از

انتخاب جاي پاي مناسب  )2طراحی مسیر حرکت بدنه به صورتی که

تالشهاي اولیه به منظور کنترل کشسان فعال ربات چهارپا ،میتوان به

بیشینهي پایداري حرکت ،بهدست آید )3 .استفاده از کنترلگر پویایی
11

[ ]50اشاره کرد ،که کنترل نیروي ربات را مورد بررسی قرار داد .در []51

وارون پایه شناور و در نظر گرفتن نیرو ،براي ایجاد رفتار کشسان.

رهیافتی براي کنترل کشسان رباتهاي پادار ،معرفی شده است که بر

همچنین در [ ]57رهیافتی براي حرکت کشسان ربات چهارپا پیشنهاد شده

مبناي کنترلگر گشتاور محاسبه شده 4در فضاي کاري ،5پایه گذاري شده

است که از یک تولید کننده الگوي مرکزي  ،براي تولید دنباله حرکت

است و مشكالت استفاده از رهیافتهاي مبتنی بر ترانهادهي ماتریس

پا استفاده میک ند و همچنین به منظور ایجاد کشسانی در حرکت ،از

ژاکوبین 6را ندارد .همچنین در [ ]52براي ایجاد کنترل کشسان ربات ،از

بندگاه غیر فعّال در قوزک پا بهره میبرد؛ با استفاده از این رهیافت ،ربات

کنترل ناگذرایی 7با قابلیت اعمال نیروي مرجع ،استفاده شده است .در

قادر است با انواع روشهاي مختلف ،گام برداري کند .کنترل ربات با

[ ]53رهیافتی معرفی گردید که عالوه بر تطبیق پارامترهاي گام ،به منظور

محرک کشسان در مواجهه با فاز تكیهگاه دوگانه ،چالش برانگیز است؛

افزایش حاشیه پایداري حرکت ،از یک کنترلگر کشسان استفاده

از اینرو ،در [ ]49با تاکید بر افزایش بهرهي انرژي با استفاده از محرک

میکند .مدل کشسانی درنظر گرفته شده در این پژوهش ،نیاز به اعمال

کشسان ،به رفع این مشكل پرداخته است.

نیروي مرجع دارد که براي محاسبه این نیرو ،از الگوریتم ارائه شده در
[ ]54استفاده میشود.
به منظور افزایش قابلیت رباتهاي پادار در [24و ،]25رویهاي براي
عبور ربات از سطوح ناهموار ،ارائه شده است که براي پیادهسازي آن،

12

 -6مدلسا ي و حليل جن شي و پو شي رباتهاي
چهارپا
در این بخش ابتدا به صورت خالصه پیكربندي و روابط جنبش

13

نیاز به سامانههاي بینایی ،راداري و طراحی گام برداري آزاد ،8میباشد و

کلّی یک ربات چهارپاي با دوازده درجه آزادي مورد بررسی قرار

داراي الگوریتم پیچیدهاي است و براي عبور از موانع ،از سامانه طراحی

میگیرد .سپس به روابط و معادالت پویش 14ربات پرداخته شده و این

مسیر برخط ،بهره میبرد .در [ ،]55رویهاي ارائه شده است که مشكل غیر

روابط براي گامبرداري کلی ربات و بر مبناي روابط جنبش استخراج

کشسان بودن ربات را با کاهش بهره کنترلی ،برطرف کرده است؛ ولی

میگردد .از این روابط در بخش بعدي در مسیرهايهاي حرکتی و شروط

در عین حال ،دقت سامانه ک نترلی را براي جایابی صحیح ،از دست داده

پایداري ربات استفاده خواهد شد.

است .هرچند این رویه تا حدي رفتار ربات را کشسان میکند؛ ولی
گسترهي عملك رد آن ،محدود بوده و به دلیل عدم داشتن جایابی صحیح،
رفتار ربات با حرکات ناخواسته ،همراه است .در [ ،]56راهبردي براي
افزایش قابلیت تطبیق پذیري ربات در محیطهاي مختلف ،پیشنهاد شده

 -1-6روابط جنبش ربات
در اکثر رباتهاي چهارپا  ،هر پا داراي سه درجه آزادي فعال در نظر
گرفته میشود که توانایی حرکت در دو صفحه جلو ،عقب ،و صفحه
جانبی را به ربات میدهد و در مجموع  12درجه فعال آزادي را براي

1

Compliant
Passive
3
Trot
4
Computed torque controller
5
Task space
6
Jacobian matrix
7
Impedance control
8
Free gait
2
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9

Adherent force
Climbing robot
11
Invers dynamic controller
12
Centeral patern generator
13
Kinematics
14
Dynamic
10
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ربات فراهم میآورد وشماي کلی ربات ،دستگاههاي مختصات و ترتیب
بندگاههاي پاها در شكل  19نشان دادهشده است .هر سه درجه آزادي در

) 𝑑𝑠1 + 𝑐1 (𝑙2 𝑐2 + 𝑙3 𝑐23
]) −𝑑𝑐1 + 𝑠1 (𝑙2 𝑐2 + 𝑙3 𝑐23
𝑙2 𝑠2 + 𝑙3 𝑠23
1

()1

هر پا دورانی بوده که از باال درجه آزاديهاي دوم و سوم پا را جلو و

−𝑐1 𝑠23
−𝑠1 𝑠23
𝑐23
0

𝑠1
−𝑐1
0
0

𝑐1 𝑐23
𝑇3 = [𝑠1 𝑐23
𝑠23
0

0

عقب برده و درجه آزادي اول پا را در صفحه جانبی تكان میدهد .براي

که 𝑖𝑐 𝑐𝑖𝑗 ،𝑠𝑖 ،و 𝑗𝑖𝑠 بهترتیب بیانگر ) 𝑖𝜃(𝑠𝑜𝑐،𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑖 ) ،

راحتی طراحی و چینش قطعات واردکننده نیرو ممكن است ،بین درجه

) 𝑗𝜃  𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑖 +و ) 𝑗𝜃  𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑖 +میباشند .با توجه به این معادالت،
𝒊𝒐

آزادي اول و دوم یک بیرونزدگی 1درنظر گرفته شود .همچنین ممكن

بردار موقعیت )𝑷𝒊 (𝑖 = 1, . . . , 4

است به منظور کاهش اثر ضربه ناشی از برخورد پاها به زمین یک فنر در

(مثال  i=3پاي سوم که پاي عقب– راست است را نشان میدهد) را

که مرکز دستگاه سوم هر پا

ساق هر پا صورت یک درجه آزادي غیرفعال 2در نظر گرفته شود .به

نسبت به مرکز دستگاه صفرم ( 𝒊𝒐) مشخص میکند ،از رابطه زیر بدست

عالوه به طور معمول زاویه بین ران و ساق ربات به گونهاي در نظر گرفته

میآید:

میشود که پاها به داخل جمع شده و بدین ترتیب طول ربات کاسته شود.
ربات سگ کوچک و بسیاري از رباتهاي چهارپاي مطرح جهان نیز

) 𝑖𝑑𝑠1,𝑖 + 𝑐1,𝑖 (𝑙2 𝑐2,𝑖 + 𝑙3 𝑐23,
]) 𝑖𝑷𝒊 = [−𝑑𝑐1,𝑖 + 𝑠1,𝑖 (𝑙2 𝑐2,𝑖 + 𝑙3,𝑖 𝑐23,
𝑖𝑙2 𝑠2,𝑖 + 𝑙3 𝑠23,

()2

همین ویژگیها را دارا هستند.

𝒊𝒐

در شكل  21طول پیوندها و بردار موقعیت 𝑖𝑃 نشان داده شده است.
بهمنظور بررسی روابط جنبش معكوس هرپا ابتدا بردار 𝒊𝑷𝒊𝒐 بهصورت زیر
در نظر گرفته میشود:
𝑖𝑥
] 𝑖𝑦[ = 𝒊𝑷
𝑖𝑧

()3

شكل  :19شمایی کلی از ربات چهارپا ،دستگاههاي مختصات و ترتیب

𝒊𝒐

بندگاههاي پاها.

 -2-6جنبش مستقیم و معكوس هر پا
بر اساس روش دناویت-هانتربرگ ( 3)DHدستگاههاي مختصات
متناظر مطابق شكل  20برروي هر بندگاه پا قرار داده شده و پارامترهاي
 DHدر براي هر پیوند 4در جدول  1آمده است.

شكل  :21بردارهاي مكان در ربات چهارپا.

مقدار زاویه سوم از رابطه زیر بهدست میآید:
𝑥𝑖2 + 𝑦𝑖2 + 𝑧𝑖2 − 𝑑 2 − 𝑙22 − 𝑙32
2𝑙2 𝑙3

()4

2
𝑖𝑠3,𝑖 = ±√1 − 𝑐3,
) 𝑖⇒ 𝜃3,𝑖 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑠3,𝑖 , 𝑐3,

()5
شكل  :20دستگاههاي مختصات نسبت دادهشده به هر بندگاه.

همانطور که دیده میشود براي زاویه سوم جواب دوگانه وجود
خواهد داشت .براي یافتن زاویه دوم داریم:

جدول  :1پارامترهاي DH
a

d

α

θ

0

0

90

θ1

1

l2

0

0

θ2

2

l3

d

0

θ3

3

) 𝑖) − 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑘2,𝑖 , 𝑘1,

()6

𝑑2

−

𝑦𝑖2
𝑖𝑟

+

𝑧𝑖 √𝑥𝑖2

𝜃2,𝑖 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2 ( ,
𝑖𝑟

که در آن

بدین صورت ماتریس انتقال از دستگاه مختصات سوم در کف پا به
دستگاه مختصات صفر که محل اتصال پا به بدن میباشد بر اساس رابطه
زیر بدست میآید:

2
2
𝑖𝑟𝑖 = √𝑘1,
𝑖+ 𝑘2,
) 𝑖, 𝛾𝑖 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝑘2,𝑖 , 𝑘1,

()7

𝑖𝑘2,𝑖 = 𝑙3 𝑠3,

𝑘1,𝑖 = 𝑙2 + 𝑙3 𝑐3,𝑖 ,

و در نهایت مقدار زاویه اول با استفاده از مقادیر بهدست آمده محاسبه
میشود:

1

Offset
Passive
3
Denavit-Hartenberg
4
Link
2
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= 𝑖𝑐3,

()8

𝑖𝑦𝑑 𝑑𝑥𝑖 + (𝑐2,𝑖 𝑙2 + 𝑐23,𝑖 𝑙3 )𝑦𝑖 (𝑐2,𝑖 𝑙2 + 𝑐23,𝑖 𝑙3 )𝑥𝑖 +
,
)
𝑑 2 + (𝑐2,𝑖 𝑙2 + 𝑐23,𝑖 𝑙3,𝑖 )2 𝑑 2 + (𝑐2,𝑖 𝑙2 + 𝑐23,𝑖 𝑙3 )2

(𝜃1,𝑖 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2
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باید توجه داشت که برخی از جوابهاي بدست آمده براي زوایاي

که در آن 𝑚 و 𝐼 به ترتیب جرم و تانسور لختی بدنه بوده و همچنین 𝑭 Σو

بندگاهها از رابطههاي قبل جواب هاي غیر قابل قبول مساله بوده و با توجه

𝝉 Σبه ترتیب برآیند نیروها و گشتاورهاي وارد بر بدنه میباشند .در رابطه

به فرم زانو که به داخل یا خارج باشد تنها یک جواب از جوابهاي باال

( )12تنها شتابخطی )𝒂( مجهول میباشد که با توجه به داشتن مكان

در هر لحظه جواب درست مساله میباشد که در پیادهسازي عملی،

مرک ز جرم از منحنی طراحی شده براي آن و با دو بار مشتق گرفتن از آن

جوابهاي درست از مقایسه جوابهاي بدست آمده و وضعیت زوایا در

بدست میآید .اما در رابطه ( )13با توجه به اینکه براي بدنه حرکت

یک گام زمانی قبل ،قابل حصول میباشد.

بدون چرخش را در نظر گرفته ایم ،میتوان 𝛼 را صفر در نظر گرفت.
برآیند نیروهاي وارد بر بدنه (𝑭 )Σو گشتاورهاي وارد بر آن (𝝉 )Σدر

 -3-6روابط جنبش کل ربات
براي بدست آوردن روابط جنبش براي کل ربات چهارپا مطابق
شكل  21دو دستگاه مختصات 𝑨 و 𝑩 در نظر گرفته میشود .دستگاه
مختصات 𝑨 ثابت بوده و به زمین متصل است و دستگاه مختصات

𝑩

ادامه محاسبه میگردد .با توجه به اینکه فرض ساده شونده ذکر شده،
گشتاورحاصل از نیروي عمود بر مرکز و اصطكاک در محل اتصال بدنه
به پا بر مبناي شكل  22محاسبه میشود.

متحرک بوده و در مرکز جرم بدنه قرار دارد .بردار موقعیت 𝑷 مكان
مرکز 𝑩 نسبت به 𝑨 بوده و بردارهاي ) 𝑿𝒊 (𝑖 = 1. .4موقعیت مرکز
دستگاه صفرم متصل به هر پا (𝒊𝒐) را نسبت به مرکز دستگاه 𝑩 مشخص
میکند ،همچنین بردار 𝒊𝑳 مكان کف هر پا (مرکز دستگاه چهارم) نسبت
به مرکز دستگاه 𝑨 میباشد .بر این اساس رابطه زیر براي جنبش کل ربات
صادق میباشد:
()9

شكل  :22گشتاورحاصل از نیروي عمود بر مرکز و اصطكاک بر پیوند سوم.

𝒐

𝒊𝑷𝒊 𝒊𝒐𝑹𝑩 𝑩𝑹𝑨 𝑷 + 𝑨𝑹𝑩 𝑩𝑿𝒊 = 𝑳𝒊 −

در رابطه باال 𝑩𝑹𝑨 و 𝒊𝒐𝑹𝑩 به ترتیب ماتریسهاي دوران دستگاه 𝑩 نسبت

با توجه به شكل باال داریم:

به 𝑨 و 𝒊𝒐 نسبت به 𝑩 میباشد.

()14
که

 -4-6معادالت پویش ربات چهارپا
براي کاهش محاسبات و با توجه به اینکه عموماً جرم پاها نسبت به
بدنه ربات ناچیزند ،با صرفنظر نمودن از جرم پاها میتوان نیروهاي وارد
شده به نقاط تماس پاها را در لگن ربات در نظر گرفت .بعد از بدست
آوردن معادالت پویا با شبیه سازي ربات ،بازهاي از نسبت جرم پا به بدنه
را که شرایط پایداري همچنان صادق باقی میمانند را به عنوان حوزه قابل

𝑖⃗𝐹

𝜏⃗1𝑖 + 𝑃⃗⃗𝑖 × 𝐹⃗𝑖 = 0

مجموع نیروهاي وارد بر کف پاي 𝑖ام یعنی مجموع نیروي

اصطكاک و نیروي عمود بر مرکز و 𝑖 𝜏⃗1گشتاوري است که در موتور
شماره یک پاي پشتیبان 𝑖 ام قرار دارد و در دستگاه مختصات اینرسی با
بردارهاي يکه )̂ 𝑧  (𝑥̂, 𝑦̂,به صورت زیر قابل بسط میباشد:
𝜏⃗1𝑖 + 𝑃⃗⃗𝑖 × ((𝑓𝑖 sin 𝜙𝑖 )𝑥̂ + 𝑁𝑖 𝑦̂ + (𝑓𝑖 cos 𝜙𝑖 )𝑧̂ ) = 0

()15
از طرفی:

𝑖𝑁𝜇 = 𝑖𝑓

قبول براي معادالت پویاي بدست آمده قابل محاسبه است .معادالت براي

()16

حالتی استخراج میگردد که سه پاي ربات برروي زمین بوده و یک پا

که با جایگذاري معادله باال داریم:

در حال گامبرداري میباشد .براي هر پاي ثابت روي زمین شرایط

()17

پایداري آن پا عبارتند از:

در معادله باال 𝑖𝜙 زاویه نیروي اصطكاک وارد بر هر پا با محور ̂𝑥میباشد.

()10

𝑵>0

()11

𝑵𝜇 < 𝒔𝒇

که در روابط باال 𝑵 نیروي عمودي وارد شده از زمین به پا بوده و

شایان ذکر است این زاویه در صفحه نیروي اصطكاک که همان زمین
می باشد قرار دارد .گشتاور وارد بر بدنه از جانب هر پاي پشتیبان −𝜏⃗1𝑖 ،و
𝒔𝒇

نیروي اصطكاک بین کف پا و زمین میباشد .همچنین 𝜇 ضریب
اصطكاک استاتیكی بین کف پا و زمین است.
براي بدنه ربات براساس معادالت نیوتن و اویلر داریم:
()12

𝑎𝑚 = 𝑭Σ

()13

𝛼𝐼 = 𝝉Σ

گشتاور ناشی از معكوس نیروي عمود بر مرکز و اصطكاک در لگن پاي
پشتیبان و حول مرکز جرم ربات  𝜏⃗𝑖 ′میباشد .در اینصورت:
()18

) ̂𝑧) 𝑖𝜙 𝜏⃗𝑖 ′ = 𝑋⃗𝑖 × ((−𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 )𝑥̂ + (−𝑁𝑖 𝑦̂) + (−𝜇𝑁𝑖 cos

()19

𝜏⃗𝑖 = −𝜏⃗1𝑖 + 𝜏⃗𝑖 ′

که 𝑖⃗𝜏 برآیند تمام گشتاورهاي وارد بر بدنه از جانب پاي پشتیبان 𝑖ام
میباشد .از طرفی از ( )17میدانیم:
()20
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𝜏⃗1𝑖 + 𝑃⃗⃗𝑖 × ((𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 )𝑥̂ + 𝑁𝑖 𝑦̂ + (𝜇𝑁𝑖 cos 𝜙𝑖 )𝑧̂ ) = 0

) ̂𝑧) 𝑖𝜙 𝜏′𝑖 = −𝑃⃗⃗𝑖 × ((𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 )𝑥̂ + 𝑁𝑖 𝑦̂ + (𝜇𝑁𝑖 cos
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با استفاده از دو معادله باال براي 𝑖⃗𝜏 داریم:
()21

× 𝑖⃗𝑋 𝜏⃗𝑖 = −𝑃⃗⃗𝑖 × ((𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 )𝑥̂ + 𝑁𝑖 𝑦̂ + (𝜇𝑁𝑖 cos 𝜙𝑖 )𝑧̂ ) +
) ̂𝑧) 𝑖𝜙 ((−𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 )𝑥̂ + (−𝑁𝑖 𝑦̂) + (−𝜇𝑁𝑖 cos

ودر نتیجه با جمع گشتاورها براي سه پا خواهیم داشت:
()22

𝜏⃗𝑖 = ∑3𝑖=1 𝑃⃗⃗𝑖 × ((𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 )𝑥̂ + 𝑁𝑖 𝑦̂ + (𝜇𝑁𝑖 cos 𝜙𝑖 )𝑧̂ ) +
) ̂𝑧) 𝑖𝜙 𝑋⃗𝑖 × ((−𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 )𝑥̂ + (−𝑁𝑖 𝑦̂) + (−𝜇𝑁𝑖 cos

همچنین بر اساس معادله جنبش ( )9براي 𝑖𝑃 ،داریم:
𝑥𝑖𝐿 𝑋𝑖𝑥 −

𝐵

𝑃𝑥 +

𝐵

𝑃𝑖𝑦 = 𝑃𝑦 +

𝑦𝑖𝐿 𝑋𝑖𝑦 −

()23

] 𝑧𝑖𝐿 𝑋𝑖𝑧 −

𝐵

𝑥𝑖𝑃

𝑖𝑜
𝑖𝑜

= 𝑖⃗⃗𝑃

𝑖𝑜
] 𝑧𝑖𝑃 [

[ 𝑃𝑧 +

̈𝑥𝑃𝑚
[
] ̈𝑦𝑃𝑚[ = ]
𝑔𝑚 ∑3𝑖=1 𝑁𝑖 +
̈𝑧𝑃𝑚
𝑥𝑖𝑓 ∑3𝑖=1
𝑦𝑖𝑓 ∑3𝑖=1

()32

در صورت باز کردن معادالت نیرویی براساس ( )15و ( )16به معادله زیر
میتوان دستیافت:
̈𝑥𝑃𝑚
] ̈𝑦𝑃𝑚[ =

()33

̈𝑧𝑃𝑚

) 𝑖𝜙 ∑3𝑖=1(𝜇𝑁𝑖 sin
] 𝑔𝑚 [ ∑3𝑖=1 𝑁𝑖 −
) 𝑖𝜙 ∑3𝑖=1(𝜇𝑁𝑖 cos

سه معادله ( )27( ،)26و ( )28به همراه سه معادلهي داده شده در ( )33در
مجموع شش معادله و شش مجهول را بدست میدهند که این مجهولها
شامل سه نیروي عمودي 𝑖𝑁 و سه زاویه 𝑖𝜙 میباشند .با مشتقگیري از
منحنیهاي مسیرحرکت بدنه و پاها که در بخش بعدي بدست میآید

در این صورت ،گشتاور کل بدنه به صورت زیر میباشد:
𝐵

𝑃𝑥 +

𝐵

𝜏⃗𝑖 = ∑3𝑖=1 𝑃𝑦 +

𝐵

[ 𝑃𝑧 +

𝑥𝑖𝐿 𝑋𝑖𝑥 −

𝑋𝑖𝑦 − 𝐿𝑖𝑦 × ((𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 )𝑥̂ + 𝑁𝑖 𝑦̂ +
] 𝑧𝑖𝐿 𝑋𝑖𝑧 −
𝑥𝑖𝑋

()24

𝐵

𝑋𝑖𝑦 × ((𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 )𝑥̂ + 𝑁𝑖 𝑦̂ +

𝐵

∑3𝑖=1

(𝜇𝑁𝑖 cos 𝜙𝑖 )𝑧̂ ) +

𝐵

] 𝑧𝑖𝑋 [
) ̂𝑧) 𝑖𝜙 (𝜇𝑁𝑖 cos

پس از باز ک ردن معادالت و ساده سازي ،براي هر سه پاي پشتیبان
خواهیم داشت:

معادله ( )25در راستاي سه محور مختصات ،به صورت زیر تجزیه

شرو

پا داري ربات

در این مقاله براي اختصار تنها به جزئیّات طراحی حرکت متناوب بر
روي مسیر هموار میپردازیم .به صورت کلی ،طراحی منحنیهاي مسیر
متناوب براي حرکت یک ربات چهارپا را میتوان به 3مرحله تقسیم کرد:
ربات و تعیین مكان آنها در برداشتن یک گام.
 -2نوشتن معادالت مسیر به صورت پارامتري بین دو نقطه کلیدي در
طول زمان .این معادالت به منظور پیوسته بودن سرعت و شتاب رابطهاي
مختلف ربات میبایست تا مشتق دوم آنها پیوسته باشد ،به خصوص در
زمان انتقال از یک بازه زمانی به بازه دیگر ،به همین دلیل از منحنیهاي
خاصی موسوم به منحنیهاي بیزیه استفاده میشود.

(∑3𝑖=1(𝑃𝑦 𝜇𝑁𝑖 cos 𝜙1 − 𝐿𝑖𝑦𝜇𝑁𝑖 cos 𝜙1 − 𝑁𝑖 𝑃𝑧 + 𝑁𝑖 𝐿𝑖𝑧 ) = 0 )26

(∑3𝑖=1(𝑃𝑥 𝜇𝑁𝑖 cos 𝜙𝑖 − 𝐿𝑖𝑥 𝜇𝑁𝑖 cos 𝜙𝑖 − 𝑃𝑧 𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 + )27
𝐿𝑖𝑧 𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 ) = 0
∑3𝑖=1(𝑃𝑥 𝑁𝑖 − 𝐿𝑖𝑥 𝑁1 − 𝑃𝑦 𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 + 𝐿𝑖𝑦 𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 ) = 0

و معادالت باال را میتوان پس از سادهسازي به فرم زیر در آورد:

𝑖𝜙 ∑3𝑖=1(𝐿𝑖𝑦 − 𝑃𝑦 )𝜇𝑁𝑖 cos

(∑3𝑖=1(𝑃𝑧 − 𝐿𝑖𝑧 )𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 )30
()31

-7

راحي مسيرهاي حرکتي متناوب و استخراج

1

میشود:

()29

یافت و در روابط باال جاگذاري نمود.

 -1مشخص کردن نقاط کلیدي از حرکت انتهاي پاها و مرکز بدنه

𝜏⃗ = ∑3𝑖=1[(𝑃𝑦 𝜇𝑁𝑖 cos 𝜙𝑖 − 𝐿𝑖𝑦 𝜇𝑁𝑖 cos 𝜙𝑖 − 𝑁𝑖 𝑃𝑧 +
𝑁𝑖 𝐿𝑖𝑧 )𝑥̂ + (𝑃𝑥 𝜇𝑁𝑖 cos 𝜙𝑖 − 𝐿𝑖𝑥 𝜇𝑁𝑖 cos 𝜙𝑖 −
()25
𝑦) 𝑖𝜙 𝑃𝑧 𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 + 𝐿𝑖𝑧 𝜇𝑁𝑖 sin
̂ + (𝑃𝑥 𝑁𝑖 − 𝐿𝑖𝑥 𝑁1 −
] ̂𝑧) 𝑖𝜙 𝑃𝑦 𝜇𝑁𝑖 sin 𝜙𝑖 + 𝐿𝑖𝑦 𝜇𝑁𝑖 sin

()28

میتوان به سرعت و شتاب بخشهاي مختلف ربات در هر لحظه دست

=

=

𝑖𝑁) 𝑧𝑃 ∑3𝑖=1(𝐿𝑖𝑧 −

 -3استفاده از معادالت جنبش معكوس براي تبدیل مكان هر نقطه
به زاویه متناظر براي هر محرک .این زوایا به صورت کامل وضعیت تمام
اجزاي ربات را درهر لحظه از زمان مشخص کرده و همچنین نیز سرعت
آنها را هم بدست میدهد.
با مشخص کردن پارامترهاي مختلف گامبرداري از قبیل طول و
ارتفاع قدم ،برنامه مسیریاب زاویه هر یک از  12موتور ربات را در هر
زمان به عنوان خروجی مشخص میکند.
در مسیر یابی حرکتی پاي ربات براي حرکت از یک نقطه به نقطه

𝑖𝜙 ∑3𝑖=1(𝑃𝑥 − 𝐿𝑖𝑥 )𝜇𝑁𝑖 cos

بعدي کوتاهترین مسیر ،مسیر مستقیم میباشد که این نوع حرکت به معنی

𝑖𝑁) 𝑥𝑖𝐿 ∑3𝑖=1(𝑃𝑥 −

کشیده شدن پاي ربات به روي زمین و ایجاد حرکتی نامنظم میباشد.

𝑖𝜙 ∑3𝑖=1(𝑃𝑦 − 𝐿𝑖𝑦 )𝜇𝑁𝑖 sin

=

همچنین براي نیروهاي وارد بر بدنه از رابطه زیر استفاده میکنیم:

بنابراین مسیر پیشنهادي براي حرکت پا مسیر منحنی است .شكل منحنی
حرکتی را عوامل زیادي مانند توانایی گام برداري از روي موانع مسیر

Bezier
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1393
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𝑣𝑥1
𝑥1
𝑡+𝑡1 3
1
𝐶(𝑡) = [𝑦1 ] (1 −
) + 3 ( [𝑣𝑦1 ] (𝑡2 − 𝑡1 ) +
𝑡2 −𝑡1
3
𝑣𝑧1
𝑧1
𝑣𝑥2
𝑥1
𝑡+𝑡1
𝑡+𝑡1 2
−1
[𝑦1 ]) (𝑡 −𝑡 ) × (1 − 𝑡 −𝑡 ) + 3 ( 3 [𝑣𝑦2 ] (𝑡2 − 𝑡1 ) +
2 1
2 1
𝑣𝑧2
𝑧1
𝑥2
𝑥2
2
3
𝑡+𝑡1
𝑡+𝑡1
𝑡𝑡+
) [𝑦2 ]) (𝑡 −𝑡 ) (1 − 𝑡 −𝑡 ) + [𝑦2 ] (𝑡 −𝑡1
2 1
2 1
2 1
𝑧2
𝑧2

تعیین میکنند .ساده ترین منحنی در نظر گرفته شده براي حرکت چهارپا
منحنی سینوسی میباشد .امّا بر اساس تحقیقات انجام شده بر روي
رباتهاي با وزن باال ( SILOبا وزن  46کیلو گرم) ،منحنی حرکتی

()38

سینوسی به علت نحوه نیروي وارده در نقاط اتصال و جدا شدن از زمین
در آغاز و پایان حرکت احتیاج به نیروي زیادي در این نقاط دارد .مسیر
پیشنهادي براي رفع این مشكل منحنی ترکیبی دایروي میباشد[.]4

معادله ( )38مكان ذرهاي را که در لحظه  𝑡1در مكان
شكل  :23منحنی سینوسی (راست) و ترکیبی دایروي چپ.

𝑣𝑧1

𝑧2

سرعت ]  [𝑣𝑦1است و در لحظه  𝑡2در مكان ]  [𝑦2و با سرعت

و با

𝑣𝑥2
] [𝑣𝑦2
𝑣𝑧2

میباشد را براي هر زمان بین  𝑡1و  𝑡2مشخص میکند .با توجه به آنکه

 -1-7منحنیهاي بیزیه
از منحنیهاي بیزیه در غالب طراحیهاي مسیریابی براي ربات
چهارپا استفاده میگردد .ساده ترین فرم منحنیهاي بیزیه یک تابع درجه
 3میباشد که در آن با تغییر یک پارامتر مستقل مانند  uاز صفر تا یک
مقادیر منحنی بر طبق رابطه زیر بدست میآید [:]58
)𝑢( 𝑖𝐵 𝑖𝑃 𝐶(𝑢) = ∑3𝑖=0

()34

𝑣𝑥1

𝑥2

𝑥1
] [𝑦1
𝑧1

براي هر بازه حرکتی یک منحنی بیزیه در نظر گرفته میشود ،سرعتهاي
ابتدا و انتهاي بازه در معادالت باال باید به گونهاي قرارگیرند که سرعتها
بین هر دو بازه حرکتی پیوسته شوند.

 -2-7زمانبندي و پارامترهاي منحنیهاي مسیر
براي انجام حرکت هر پا در ربات به طور معمول سه بازه زمانی

که در آن مطابق شكل  P0 ،24و  P3به ترتیب مقادیر تابع در نقاط ابتدا و

توسط چهار نقطه کلیدي درنظر گرفته میشود که به هرکدام از آنها

انتهاي آن و  P1و  P2دو مقدار براي کنترل شیب خروج منحنی از نقطه

"گام کوچک" گفته میشود .پارامترهاي زمانی این تقسیمبندي در شكل

ابتدا و شیب ورود منحنی به نقطه انتها میباشد و همینطور Biها توابعی

 25نشان داده شده است .در هریک از این گامهايکوچک تنها یک پا به

میباشند که مقادیر آنها به قرار زیر است:

اندازه پارامتر 𝑐𝑧 از زمین بلند میشود و سه پاي دیگر روي میمانند.

xc

𝐵0 (𝑢) = (1 − 𝑢)3
𝐵1 (𝑢) = 3𝑢(1 − 𝑢)2

()35

)𝑢 𝐵2 (𝑢) = 3𝑢2 (1 −
𝐵3 (𝑢) = 𝑢3

با مشتقگیري از معادله ( )34نسبت به 𝑢 ،شیب تابع در نقاط ابتدا و
انتها به صورت زیر بدست میآید:

2

3

) 𝐶 ′ (1) = 3(𝑃3 − 𝑃2

0

1

T3

T2

T1

گام کوچک سوم

گام کوچک دوم

گام کوچک اول

(پایین آمدن پا)

) 𝐶 ′ (0) = 3(𝑃1 − 𝑃0

()36

zc

(برخاستن پا)

(حرکت جانبی بدنه)

شكل  :25نمایش زمانبندي هر گام با سه بازه و چهار نقطه کلیدي.

در بازه اول حرکت]  𝜃 ،Δ𝑡 ∈ [0, 𝑇1ابتدا بدنه مقداري حرکت
جانبی دارد .در این بازه پاهاي ربات روي زمین قرار دارند و بندگاههاي
ربات بگونهاي حرکت میکنند کهاي حرکت بدنه را تأمین کنند.
همچنین به منظور چرخاندن بدنه ،سه زاویه چرخش 𝛼 𝛽 ،و 𝛾 به ترتیب

شكل  :24منحنی بیزیه با چهار نقطه کنترلی.

براي تبدیل شكل ساده باال به رابطهاي که بتوان از آن براي بدست
آوردن منحنیهاي مسیر قسمتهاي مختلف ربات استفاده کرد  ،باید با
استفاده از دو رابطه باال به جاي مقادیر  P1و  ، P3مقادیر شیب در معادله
اصلی قرار داد و همچنین با تغییر متغیر زیر بازه متغیرمستقل را از  0تا  1به
𝑡 − 𝑡1
𝑡2 − 𝑡1

=𝑢

در این صورت معادله منحنی در سه بعد ،به صورت زیر در میآید :
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1393

استفاده از این سه زاویه ماتریس دوران 𝑩𝑹𝑨 در معادله ( )9بدست
میآید .براین اساس بردار 𝛷 براي دوران و 𝑃 موقعیت بدنه ربات بین دو
نقطه کلیدي  𝑃1و  𝑃2تغییر میکند:
𝛼1
] 𝛷1 → 𝛷2 = 𝛷1 + [𝛽1
𝛾1

𝑥ℎ1
] 𝑃1 → 𝑃2 = 𝑃1 + [𝑦ℎ1
𝑧ℎ1

در بازه دوم ] Δ𝑡 ∈ [𝑇1, 𝑇2پایی که قرار است از زمین بلند شود به

بازه  𝑡1تا  𝑡2تغییر داد:
()37

در سه جهت 𝑥 𝑦 ،و𝑧 دستگاه مختصات ثابت در نظر گرفته میشود .با

مقدار ارتفاع گام باال رفته و همزمان نصف طول گام را نیز طی میکند.
در این بازه بدنه از نقطه  𝑃2به  𝑃3منتقل میشود:
𝛼2
] 𝛷2 → 𝛷3 = 𝛷2 + [ 𝛽2
𝛾2

𝑥ℎ2
] 𝑃2 → 𝑃3 = 𝑃2 + [𝑦ℎ2
𝑧ℎ2
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150

همچنین اگر 𝑐𝑥 طول یک گام ربات و 𝑐𝑧 حداکثر ارتفاع گام را از

Leg 2
Leg 3
Leg 4

xank

زمین فرض کنیم ،پاي در حال حرکت که موقیت انتهایی آن با 𝑖𝐿 بیان

100
50

میشود به صورت زیر تغییر میکند:

0

𝑐𝑥
2
] 𝐿𝑖 → 𝐿𝑖 + [ 0
𝑐𝑧

8

10

4

6

0

2

-50

)time(s
5
4
3
ank

z

در بازه سوم ]  Δ𝑡 ∈ [𝑇2, 𝑇3پایی که از زمین بلند شده بود ،پایین

2
1
0

آمده و دوباره روي زمین قرار میگیرد و بقیه مقدار طول گام را نیز طی

8

10

4

6

0

2

-1

)time(s

میکند .رفتار پاي در حال حرکت در بازه سوم ارتباط مستقیم با مسیري

100

که ربات حرکت میکند خواهد داشت مثال اگر ربات روي مسیر مسطح
حرکت میکند ،پا به مقداري که در بازه دوم باال رفته باید پایین بیاید

50

z

ولی اگر روي سطح شیبدار و یا پله حرکت میکند باید مقدار کمتري
0

پایین بیاید تا پا روي زمین قرار گیرد .در این فاز ،جابجایی بدنه و کف
پاي متحرک ربات به صورت زیر خواهد بود:
-40

𝑐𝑥
𝛼3
𝑥ℎ3
2
𝛽
] 𝑃3 → 𝑃4 = 𝑃3 + [𝑦ℎ3 ] 𝛷3 → 𝛷4 = 𝛷3 + [ 3 ] 𝐿𝑖 → 𝐿𝑖 + [ 0
𝛾3
𝑧ℎ3
0

-20

20

0

60

40

-50
80

x

شكل  :26راست :منحنی حرکت پاها ،چپ :حرکت همزمان بدنه و یک پاي
ربات در یک گام.

در شكل  26مسیر حرکت کف پاهاي ربات در صفحه 𝑍𝑋 مطابق
طراحی فوق براي گامبرداري پاهاي مختلف نشان داده شده است .در
همین شكل نماي جانبی از حرکت پاهاي شماره یک و دو ربات که در
سمت راست بدنه قرار گرفتهاند ،در طول یک گام برداري نشان داده شده
است .در این شكل پاي عقب در حال حرکت است و مسیر حرکت نقطه
انتهایی آن با ضربدرهایی مشخص شدهاست .همچنین در شكل  27نماي
شكل  :27نماي سه بعدي حرکت یک ربات چهارپاي شبیهسازي شده

سهبعدي از ربات شبیهسازي شده در متلب نشان داده شده است.

100

h

10

9

8

7

6

5
)time(s

4

3

2

1

0

y

0

آن باشد ،بدنه در همان موقعیت جانبی میماند .در همین شكل زوایاي

-10

49.201

49.201
10

9

8

7

6

5
)time(s

4

3

2

1

zh

بدست آمده براي عملگرهاي پاي اول که با استفاده از روابط جنبش

0

10

حرکت جانبی بدنه در جهت  yنیز در این شكل براي حفظ تعادل ربات
دیده میشود .هنگام حرکت یک پا ،اگر حرکت جانبی پاي قبل موافق

h

بدنه در راستاي 𝑥 نشان میدهد که بدنه روبه جلو در حال حرکت است.

10

9

8

7

6

5
)time(s

4

3

2

1

0

x

در شكل  28نیز منحنی حرکت بدنه نشان داده شده است ،حرکت

50

0

معكوس ( )6( ،)5و ( )8بدست آمدهاند ،براي رسیدن به منحنیهاي مسیر
مطلوب ،نشان داده شده است .برنامه مسیریابی باید بتواند پیوستگی
حرکت بدنه ربات را حین گام برداري پاهاي مختلف حفظ نماید و در
هرگام سرعت نهایی را به عنوان سرعت اولیه در گام بعدي لحاظ کند.

شكل  :28راست :منحنی حرکت بدنه ربات ،چپ :زوایاي چرخش محورهاي
پاي اول.

 -3-7الگوریتم کلی مسیریابی ربات چهارپا
قالب کلی الگوریتم مسیریابی یک ربات چهارپا در شكل  29نشان
داده شدهاست .این الگوریتم در هر زمان حرکت مورد نظر زوایاي
مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1393
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بندگاههاي ربات را به منظور انجام حرکت مورد نظر ارائه میدهد.
همانطور که مشاهده میشود پس از راه اندازي ربات و مقدار دهی اولیه
به کلیه متغیرها و پارامترهاي آن در لحظه نخست ،مقادیر ابتدا و انتهاي هر
گام کوچک (نقاط زمانی کلیدي) تعیین شده و سپس موقیعت بدنه و پاها
در نقاط کلیدي تعیین میگردد .سپس با استفاده از تابع مسیریابی ()Traj
که رابطه ریاضی آن معادله ( )38میباشد ،موقعیت بدنه و هر پا را در هر
زمان دلخواه بین نقاط کلیدي محاسبه میشود .سپس با استفاده از موقعیت
تولید شده در زمان دلخواه ،محاسبات الزم براي یافتن موقعیت نسبی پاها

()41

𝑧𝑖̈∑𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 (𝑦̈ 𝑖 + 𝑔)𝑥𝑖 − ∑𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 𝑥̈ 𝑖 𝑦𝑖 − ∑𝑛𝑖=1 𝐼𝑖𝑧 Ω
)𝑔 ∑𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 (𝑦̈ 𝑖 +

= 𝑙𝑋𝑧𝑚𝑝,

()42

𝑥𝑖̈∑𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 (𝑦̈ 𝑖 + 𝑔)𝑧𝑖 − ∑𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 𝑧̈𝑖 𝑦𝑖 − ∑𝑛𝑖=1 𝐼𝑖𝑥 Ω
)𝑔 ∑𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 (𝑦̈ 𝑖 +

= 𝑙𝑍𝑧𝑚𝑝,

()43

𝑧̈𝛺 𝑧𝐼 𝑚(𝑦̈ + 𝑔)𝑥 − 𝑚𝑥̈ 𝑦 −
)𝑔 𝑚(𝑦̈ +

= 𝑋𝑧𝑚𝑝,ℎ

()44

𝑥̈𝛺 𝑥𝐼 𝑚(𝑦̈ + 𝑔)𝑧 − 𝑚𝑧̈ 𝑦 −
)𝑔 𝑚(𝑦̈ +

= 𝑍𝑧𝑚𝑝,ℎ

و بدنه در دستگاه مختصات مرجع انجام شده و این موقعیت با استفاده از

که در معادالت باال 𝑖𝑚 جرم  iامین پیوند ربات و 𝑖𝐼 ممان اینرسی آن

حل جنبش معكوس ربات ( )IKتبدیل به زوایاي بندگاههاي پاها میشوند

پیوند بوده که مختصات مرکزجرم ،شتاب خطی مرکزجرم وشتاب

که این مقادیر به حلقه کنترل موقعیت بندگاهها ارسال میگردد.

زاویهاي آن به صورت زیر بیان میگردد:
𝑥𝑖̈Ω
𝑖𝑥
𝑖 ̈𝑥
] 𝑦𝑖̈𝑃𝑖 = [𝑦𝑖 ] , 𝑃̈𝑖 = [𝑦̈ 𝑖 ] , Ω̈𝑖 = [Ω
𝑖𝑧
𝑖̈𝑧
𝑧𝑖̈Ω

InitializeRobot

Trajectory Planning

()45
No

Yes
t

T1,T2,T3

Traj

IK

t0

t

OneStep

همچنین 𝑚 جرم بدنه ربات و 𝐼 تانسور لختی آن بوده که مختصات
مرکزجرم ،شتاب خطی مرکزجرم وشتاب زاویهاي آن به صورت زیر بیان
میگردد:
𝑥̈Ω
𝑥
̈𝑥
] 𝑦̈𝑃 = [𝑦] , 𝑃̈ = [𝑦̈ ] , Ω̈ = [Ω
𝑧
̈𝑧
𝑧̈Ω

GiveStepStruct

PosUpdate

()46

شكل  :29الگوریتم کلّی مسیریابی ربات چهارپا.

با توجه به آنکه در تحلیل پویاي انجام شده از جرم پاها صرفنظر

 -4-7بررسی پایداري ایستاي ربات چهارپا
ربات چهارپا از نظر ایستا پایدار است اگر همواره تصویر مرکز ثقل
ربات در مثلث تشكیل شده از نقاط تماس ربات با زمین قرار بگیرد .به
طور معادل میتوان گفت اگر مجموع مساحتهاي سه مثلث تشكیل شده
با راسهاي تصویر مرک ز جرم و هر دو نقطه از سه نقطه تماس با زمین با

شده است ،در معادله باال فقط یک پیوند وجود داشته و آن بدنه ربات
است که جرم اصلی ربات در آن قرار دارد .بنابراین معادالت فوق نهایتاً
به صورت زیر ساده میشوند:
()47

مساحت مثلث سه نقطه تماس با زمین برابر باشد ربات چهارپا پایدارِ ایستا
و اگر نباشد ناپایدار است .براي محاسبه مساحت هر کدام از مثلثها در
مختصات کارتزین از رابطه زیر استفاده کنیم:

()48

در هر لحظه مساحت مثلثها را محاسبه و پایداري ایستاي ربات را مورد
ارزیابی قرار داد.

()39
()40

𝑍𝑧𝑚𝑝 = 𝑍𝑧𝑚𝑝,𝑙 + 𝑍𝑧𝑚𝑝,ℎ

𝑝𝑚𝑧𝑍

()50

𝐴 𝑣1 = 𝐵 −

()51

𝐴 𝑣2 = 𝑃 −

حال اگر نقطه  Pبخواهد در مثلث  ABCقرار گیرد میبایست شروط

براي پایداري پویا باید نقطه  ZMPربات درون مثلث تشكیل شده از

𝑋𝑧𝑚𝑝 = 𝑋𝑧𝑚𝑝,𝑙 + 𝑋𝑧𝑚𝑝,ℎ

𝑦 ̈𝑧𝑚 𝑚(𝑦̈ + 𝑔)𝑧 −
=
)𝑔 𝑚(𝑦̈ +

1 𝑥1 𝑦1 1
به𝑦 |𝑥2
 ،30بردارهاي  𝑣1 ،𝑣0و |
= 𝑠تعریف میکنیم:
صورت زیر
1𝑣2را 2
2 𝑥 𝑦 1
3
3
()49
𝐴 𝑣0 = 𝐶 −

 -5-7استخراج شروط پایداري پویا

ربات از روابط زیر بدست میآید:

𝑝𝑚𝑧𝑋

براي آنکه نقطه  ZMPدر مثلث پشتیبان قرار گیرد ،با توجه به شكل

که )  ( xi , yiو  i  1,2,3سه نقطه از مثلث میباشند .بدین وسیله میتوان

نقاط تماس سه پاي پشتیبان با زمین قرار بگیرد .مختصات نقطه

𝑦 ̈𝑥𝑚 𝑚(𝑦̈ + 𝑔)𝑥 −
=
)𝑔 𝑚(𝑦̈ +

زیر برقرار باشند:

ZMP

()52
()53

𝑢>0
𝑣>0
𝑢+𝑣 <1

که 𝑢 و 𝑣 از معادالت زیر بست میآیند:

که در آن:

مجله کنترل ،جلد  ،8شماره  ،3پاییز 1393

Journal of Control, Vol. 8, No. 3, Fall 2014

بررسی پیشرفتهاي فنآوري رباتهاي چهارپا

66

وحید جوهري مجد

 نتيجه گيري-8

𝑢=

(𝑣1. 𝑣1)(𝑣2. 𝑣0) − (𝑣1. 𝑣0)(𝑣2. 𝑣1)
(𝑣0. 𝑣0)(𝑣1. 𝑣1) − (𝑣0. 𝑣1)(𝑣1. 𝑣0)

)54(

𝑣=

(𝑣0. 𝑣0)(𝑣2. 𝑣1) − (𝑣0. 𝑣1)(𝑣2. 𝑣0)
(𝑣0. 𝑣0)(𝑣1. 𝑣1) − (𝑣0. 𝑣1)(𝑣1. 𝑣0)

)55(

در این مقاله پس از ارائه تاریخچهاي از پژوهشها در زمینه طراحی
 تحلیل جنبشی و پویشی یک نمونه کلی از این،و ساخت ربات چهارپا
 همچنین نحوه مسیریابی ربات و شرایط تضمین.رباته ا انجام گرفت
 البته عالو بر تضمین پایداري میتوان.پایداري ربات ارائه گردید
مسیرهاي حرکت ربات را طوري تنظیم نمود که حاشیه پایداري ربات بر
 همچنین بهینه سازي.پایه یكی از معیارهاي ذکر شده در مقاله بیشینه نمود
 دفع،کیفیت حرکت و هوشمندسازي ربات در جهت بهبود پایداري
 کنترل ربات با تحمل آسیب بر روي یكی،اغتشاش و کنترل مقاوم ربات
 و نیز کنترل خودگردان ربات از جمله فعالیتهایی است که،از پیوندها
.اخیراً مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و هنوز جاي کار بسیاري دارد
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