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 مورد بررسي، رباتهای موازی کابلي که به صورت کامل مقيد ميباشندPID  در اين مقاله تحليل ديناميكي و کنترل مقاوم:چکیده
 کنترل آنها چالش، از آنجا که در اين کالس از رباتها کابلها بايد در تمامي مانوره ای حرکتي خود تحت کشش باشند.قرار ميگيرد
برانگيزتر از همتايان آنها با ساختارهای سری و موازی بوده و توسعه نظريههای کنترلي برای اين دسته از رباتها کمتر مورد توجه قرار
 به همين دليل در اين مقاله با در نظر گرفتن نامعينيهای ساختار يافته و.گرفته و مسائلي از قبيل تحليل پايداری مقاوم آنان مغفول مانده است
 عالوه بر اين به. پيشنهاد ميشودPID  الگوريتم کنترلي مقاوم بر مبنای کنترل،بدون ساختار در ديناميک و ژاکوبين رباتهای موازی کابلي
PID منظور ارضای شرط کششي بودن نيروها در کابلها از يک ترم اصالحي بر اساس مفهوم نيروی داخلي در الگوريتم کنترلي پيشنهادی

 در ادامه تحليل پايداری مقاوم الگوريتم کنترلي پيشنهادی بر اساس تئوری لياپانوف انجام شده و نشان داده ميشود که با.استفاده ميشود
 در پايان با ارائه نتايج عملي حاصل شده از اعمال الگوريتم کنترلي.انتخاب مناسب بهرههای کنترلي سيستم حلقه بسته پايدار مقاوم است
. عملكرد الگوريتم کنترلي پيشنهادی مورد ارزيابي قرار ميگيرد،پيشنهادی بر روی يک ربات موازی کابلي صفحهای
.UUB  پايداری، تحليل پايداری، نيروی داخلي،PID  کنترل، رباتهای موازی کابلي:کلمات کلیدی

Stability Analysis and Robust PID Control of Parallel Cable Robots
with Positive Tensions
Mohammad A. Khosravi, Hamid D. Taghirad
Advanced Robotics and Automated Systems, Industrial Control Center of Excellence (ICCE),
Faculty of Electrical and Computer Engineering, K. N. Toosi University of Technology,
taghirad@kntu.ac.ir , makh@ee.kntu.ac.ir
Abstract: In this paper dynamic analysis and robust PID control of fully-constrained parallel cable driven
manipulators are studied in detail. Since in this class of manipulators, cables should remain in tension for all
maneuvers in their workspace, feedback control of such robots becomes more challenging than that
of conventional parallel robots and research on this topic especially on robust stability analysis is limited. In
this paper, structured and unstructured uncertainties are considered in the dynamic model and Jacobian of the
robot, and a robust PID controller is proposed for the cable driven parallel robot. To ensure that all the cables
are in tension, a corrective term is used in the proposed PID control based on the internal force concept. Then,
robust stability of the closed-loopsystemisanalysedthroughLyapunov’ssecondmethodanditisshownthatby
suitable selection of the controller gains, the closed-loop system would be robustly stable. Finally, the
effectiveness of the proposed PID algorithm is examined through experiments on a planar cable driven robot
and it is shown that the proposed controlstructure is able to provide suitable performance in practice.
Keywords: Parallel cable robots, PID control, Internal force, Stability analysis, UUB stability.
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هستند درجات آزادی سيستم به وسيله کابلها محدود ميشود بدين معني

 -1مقدمه
اولين نسل رباتهای صنعتي امروزی از بازوهای صلبي تشكيل شدهاند
که با چندين مفصل به شكل متوالي به يكديگر متصل شدهاند .اين ساختار
متداول يک بازوی مكانيكي سری است .امروزه اين دسته از رباتها از
جمله پرکاربردترين نوع مكانيزمهای مورد استفاده در صنعت ميباشند .با
گسترش روزافزون استفاده از رباتها درکاربردهای مختلف ،نياز به
مكانيزمهايي که محدوديتهای رباتهای سری را نداشته و ويژگيهای
خاصي نظير دقت باال ،شتاب زياد و قابليت حمل بار زياد را داشته باشند،
بيش از پيش احساس شده است .در پاسخ به اين نياز رباتهای موازی
طراحي و ساخته شدهاند .عليرغم اينكه مكانيزمهای موازی يک سری از
محدوديتهای رباتهای سری نظير سرعت ،شتاب و دقت کم را بر طرف
ميسازند ،از محدوديتها و مشكالتي نيز رنج ميبرند .از مهمترين اين
مشكالت محدوديت در فضای کاری آنهاست .عالوه بر اين ،اين دسته از
رباتها در موقعيتهای تكين سختي خود را از دست ميدهند.
برای غلبه بر اين مسائل از حدود سه دهه پيش نگرش جديدی در
طراحي و ساخت رباتها ی موازی رخ داده است .اين نگرش که عالوه بر
رفع محدوديتهای رباتهای موازی ،هدف کاهش هزينههای طراحي و
ساخت را نيز دنبال ميکند  ،مبتني بر استفاده از کابل به جای بازوهای صلب
معمول در ساختار رباتهای موازی ميباشد .با بهرهگيری از اين ساختار
موازی جديد که تنها از نيروی کششي کابل استفاده ميکند ،ميتوان ربات
موازی طراحي کرد که فضای کاری بزرگي را داراست [ .]1عالوه بر اين از
نقطه نظر وزني نيز به دليل استفاده از کابل به جای بازوهای صلب معمول،
مكانيزمهای موازی کابلي بسيار سبکتر از رباتهای معمول بوده و در واقع
اين رباتها ضمن برخورداری از مزيتهای رباتهای سری و موازی
محدوديتهای ساختاری آنها را ندارند .يكي از اولين مكانيزمهايي که از
3

کابلها در طراحي سود برد ربوجرثقيل 1است که در  NISTتوسعه داده شد.
اين ربات شبيه به يک مكانيزم موازی شش درجه آزادی استوارت-گو
ميباشد که به صورت معكوس قرار گرفته و شش کابل درايو شده با
موتورهای الكتريكي جای محرکهای هيدروليكي را گرفتهاند [ .]9,3در
رباتهای موازی کابلي موقعيت مجری نهايي با تغيير طول کابلها تغيير
ميکند ،حال از آنجا که کابلها فقط ميتوانند نيروی کششي اعمال کنند و
قادر به اعمال نيروی فشاری و يا گشتاور نيستند پس نميتوان مستقيما و
بدون هيچ تغييری از ساختار مكانيزمهای موازی استفاده کرد .به همين دليل
برای آن که کابلها در تمام جهتهای فضای کاری در حال کشش باشند
بايد حداقل از يک محرک کابلي افزون بر درجات آزادی مكانيزم استفاده
کرد و يا شبيه به ربوجرثقيلها از اعمال يک نيروی منفعل بر مجری نهايي
سود برد .بر اين مبنا رباتهای کابلي به دو دسته کلي تقسيم ميشوند :مقيد
کامل و مقيد ناقص [ .]4در رباتهای کابلي که به صورت کامل مقيد

که موقعيت دقيق مجری نهايي با دانستن اندازه طول کابلها به دست
ميآيد .اين نوع از رباتهای کابلي با افزونگي در محرکها طراحي
ميشوند .به عبارت ديگر در اين نوع تعداد محرکهای کابلي فعال از تعداد
درجات آزادی سيستم بيشتر است و به همين دليل ماتريس ژاکوبين اين
رباتها غيرمربعي است .دليل استفاده از افزونگي در محرکها اطمينان از
تحت کشش بودن کابلها در تمام محدوده حرکتي ربات در فضای کاری
است  .تمرکز اصلي در اين مقاله بر روی اين کالس از رباتهای موازی
کابلي است.
استفاده از کابل در ساختار ربات ،چالشهای جديدی را پيش روی
محققين قرار ميدهد .به دليل ويژگي يكتای کابل که فقط ميتواند نيروی
کششي اعمال کند ،بسياری از الگوريتمهای کنترلي که تاکنون برای
رباتهای سری و موازی پيشنهاد شدهاند ،نميتوانند مستقيماً در کنترل اين
رباتها مورد استفاده قرارگيرند .در همه اين الگوريتمهای کنترلي
محرکها ميتوانند در هر دو جهت مثبت و منفي اعمال تحريک کنند اما
در اين رباتها محرکها فقط بايد در يک جهت عمل کنند .به همين دليل
از نقطه نظر کنترلي ،افزونگي تحريک در اين رباتها يک نياز اساسي است
تا سيستم بتواند نقص اعمال يک جهته تحريک را به نحوی جبران کند [.]5
عالوه بر اين الگوريتم کنترلي بايد به گونهای طراحي شود که فرض کششي
بودن کابلها را در تمام مانورهای حرکتي ارضا نمايد .به همين دليل در
مقايسه با حجم بسيار تحقيقاتي که در زمينه کنترل رباتهای معمول به انجام
رسيده ،متاسفانه تنها تعداد معدودی به کنترل رباتهای کابلي پرداختهاند
که در بسياری از آنها ،الگوريتمهای کنترلي که برای رباتهای سری و
موازی توسعه داده شدهاند برای استفاده در رباتهای موازی کابلي تطبيق
داده شدهاند .از جمله اين روشها ميتوان به روشهای مبتني برتئوری
لياپانوف [ ،]6گشتاور محاسبه شده [ ]7و روش سطوح لغزشي [ ]2اشاره
کرد .هدف از اين مقاله پيشنهاد يک روش کنترلي جديد مبتني بر کنترل
 PIDو تبيين چهارچوب نظری الزم برای پايداری اين الگوريتم است که
برای اولين بار بدين شكل برای رباتهای موازی کابلي توسعه داده ميشود.
الگوريتم پيشنهادی در فضای کارتزين شكل گرفته و از يک ترم اصالحي
به منظور اطمينان از تحت کشش بودن کابلها سود ميبرد.
کاوامورا و ديگران در [ ]6از الگوريتم کنترلي  PDبه همراه
جبرانسازی جاذبه برای کنترل ربات کابلي در فضای طولي کابل استفاده
کردهاند .در اين الگوريتم برای اينكه کابلها هميشه در حالت کشش باقي
بمانند از بردار نيروی داخلي استفاده شده است .اين بردار که به منظور
اطمينان از تحت کشش بودن کابلها به خروجي کنترلکننده اضافه
ميشود  ،تاثيری در حرکت مجری نهايي نداشته و در فضای پوچي ماتريس
ژاکوبين مكانيزم قرار دارد .آلپ و آگراوال در [ ]3از روش خطي سازی با
فيدبک برای طراحي کنترلکننده سود ميبرند .در اين روش ابتدا با استفاده
از ديناميک مكانيزم ،سيستم خطي شده و سپس از يک کنترلکننده خطي
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برای دستيابي به مشخصات مطلوب استفاده ميشود .اين روش کنترلي در
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فضای کاری کارتزين شكل ميگيرد و با توجه به وابسته بودن آن به مدل

1-3

سيستم در مقابل خطاهای مدلسازی و تغيير پارامترهای سيستم مقاوم نيست.

سينماتيک ربات

ربات موازی کابلي مكانيزم حلقه بستهای است که مجری نهايي آن

در [ ]10از ايده کنترل سری برای کنترل  LARکه يک ربات کابلي با فضای

توسط کابلها به پايه متصل است و کابلها به دور يک استوانه دوار که به

کاری بزرگ است ،استفاده شده است .در اين ايده از دو حلقه کنترلي

پايه ساکن ثابت شده است ،مي پيچند و موقعيت مجری نهايي با تغيير طول

داخلي و خارجي استفاده شده است .حلقه کنترلي خارجي که از خطي

کابلها تغيير ميکند .شمای سينماتيكي يک ربات موازی کابله در شكل

سازی با فيدبک و کنترل  PIDاستفاده ميکند وظيفه کنترل موقعيت مجری
نهايي را بر عهده دارد در حالي که حلقه داخلي که کنترل

( )1ديده ميشود.

است ،برای

اطمينان ازتحت کشش بودن کابلها طراحي ميگردد .متاسفانه در اين
تحقيق تحليل پايداری اين الگوريتم انجام نشده است.
اما در اين روشهای کنترلي ،ساختار روش کنترلي پيچيده بوده و در
هيچ کدام از اين روشها تحليل پايداری مقاوم سيستم حلقه بسته در مقابل
نامعينيهای ساختاريافته و بدون ساختار انجام نشده است .بنابر اين
پيادهسازی اين روشها با توجه به دسترس نبودن اطالعات کامل از
ديناميک سيستم و پيچيدگي ساختار کنترلي غيرعملي است .با عنايت به اين
محدوديتها و با توجه به محبوبيت کنترل ساده  PIDدر صنعت واکثريت
قريب به اتفاق کاربردهای عملي رباتيک ،در اين مقاله چهارچوب تئوری
الزم برای استفاده از اين کنترلکننده در رباتهای موازی کابلي تبيين
گرديده و پايداری مقاوم آن در مقابل نامعينيهای ساختاريافته و بدون
شكل  :1شمای سينماتيكي ربات موازی  nکابله

ساختار بررسي ميگردد .بدين منظور پس از مروری بر ديناميک رباتهای
کابلي ،يک سری ويژگيهای حاکم بر اين معادالت و بخشهای

در اين شكل

تشكيلدهنده آن بدست خواهد آمد .برای اطمينان از تحت کشش بودن

يكه در امتداد طول کابل ميباشد.

کابلها در تمامي فضای کاری مفهوم نيروی داخلي که فضای پوچي

و مجری نهايي ميباشند و موقعيت نقاط اتصال امين کابل نيز با بردارهای

ماتريس ژاکوبين مكانيزم را پوشش ميدهد ،معرفي شده و در ساختار

داده ميشوند .با توجه به شكل ( )1موقعيت مجری نهايي با رابطه

کنترلي پيشنهادی مورد استفاده قرار ميگيرد .در تحليل پايداری سيستم
حلقه بسته فرض بر اين قرار ميگيرد که همه پارامترهای ديناميكي و
ژاکوبين مكانيزم نامعين بوده و تنها کران آنها در دسترس ميباشد.
در اين مقاله و در ادامه ،ابتدا ديناميک سيستم بررسي شده و معادالت
حرکت يک ربات موازی  nکابلي بدست ميآيد .سپس ويژگيهای حاکم
بر معادالت ديناميكي ربات مورد بحث قرار گرفته و با فرض وجود نامعيني
يک سری کران بر روی ترمهای ديناميكي ربات بدست ميآيد .اين کرانها
در طراحي الگوريتم پيشنهادی و تحليل پايداری ربات مورد استفاده قرار

()1

⃗⃗

()3

پيشنهادی ،اين الگوريتم بر روی ربات کابلي صفحهای که در دانشگاه
صنعتي خواجه نصير توسعه داده شده ،اعمال ميگردد و نتايج حاصله
بررسي ميگردند.

 -2تحلیل سینماتیکی و دینامیکی ربات
مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

⃗

⃗

⃗⃗

⃗

⃗

⃗

با مشتق گيری از اين رابطه و نوشتن معادالت به فرم ماتريسي ميتوان

ژاکوبين مكانيزم موازی کابلي ̃ را بدست آورد:
] ̇

بوده و از مفهوم نيروی داخلي برای اطمينان از تحت کشش بودن کابلها

مقاوم است .در نهايت نيز برای نشان دادن کارايي الگوريتم کنترلي

⃗

⃗

و در نتيجه

که در آن

داده ميشود که با انتخاب مناسب بهرههای کنترلي سيستم حلقه بسته پايدار

نقاط اتصال امين کابل به پايه

⃗⃗

ميگيرند .در بخش ( ) 9الگوريتم کنترلي پيشنهادی که بر اساس کنترل PID

ربات موازی کابلي تحليل پايداری سيستم حلقه بسته صورت پذيرفته و نشان

بردار طول کابل بوده و

زير داده ميشود:

()9

سود ميبرد ،معرفي ميشود .در ادامه با فرض وجود نامعينيها در ساختار

نيز بردار

]

()4
و

̇

̇[
̇

]

[
̇

سرعت خطي نقطه

̃

̇

̇

̇ [

را نشان ميدهد و

̇

̃

 .در اين معادالت ̇

نمايانگر سرعت زاويهای مجری

نهايي است.

3-3
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از آنجا که درکاربردهای عملي جرم و انعطاف موجود در کابل در قياس با
ساير قطعات مكانيكي ناچيز است ميتوان از جرم و انعطاف کابل چشم

̇

()3

پوشي نموده و آن را شبيه به يک رشته صلب بدون جرم در نظر گرفت .با

که

اين فرض ديناميک ربات موازی کابلي به مشخصه های ديناميكي مجری

()10

نهايي محدود خواهد بود .با اين توصيف و با توجه به پارامترهای تعريف
شده در شكل ( ،)3وقتي همه کابلها تحت کشش باشند ،معادالت

با اين قرارداد ،معادالت حرکت ميتوانند بر حسب بردار بازنويسي شوند:
̇ ̇

ديناميكي حرکت را با استفاده از قوانين نيوتون-اولر ميتوان به صورت زير
نوشت [:]3

که در آن

̃

()5
که در آن

[

]

]

[

نمايانگر جرم مجری نهايي،

حول نقطه

،

در فريم

̈
] []
̇

[̃

]

()11

[

̇

]

()13

̈

[

ممان اينرسي مجری نهايي

بردار شتاب جاذبه و

]

()19

[
̇

̇

بردار مقادير نيروی کابلهاست .بردار مختصات تعميم يافته را به صورت
[

]

در نظر بگيريد که در آن

نمايانگر زوايای اولر ميباشد .با اين توصيف ماتريس دوران
ميتواند با توجه به زوايای اولر به صورت زير نوشته شود:

]

3-3

]

()6

()14

[

[

ويژگيهای حاکم بر معادالت ديناميكي ربات

در اين بخش به بررسي بعضي از ويژگيهای مهم حاکم بر معادالت
ديناميكي حاکم برحرکت ربات ميپردازيم .فهم ويژگيهای حاکم بر

که و به ترتيب توابع سينوس و کسينوس را نشان ميدهند .با اين وصف

معادالت ديناميكي ربات و استفاده از آنها در طراحي کنترل باعث سادهتر

سرعت زاويهای مجری نهايي را ميتوان بدين صورت بازنويسي کرد:

شدن و کاراتر شدن الگوريتم کنترلي پيشنهادی خواهد شد .همان گونه که

]̇ ̇

()7

̇ [

̇

̇

ميدانيم اصطكاک و اغتشاش همواره در حرکت ربات دخالت دارند ،پس
معادالت حرکتي مكانيزم را با در نظر گرفتن اين نيروها ميتوان به صورت

که در آن
()2

زير بازنويسي کرد
]

[

̇

()15

̈

̇

که در آن

̇ ̇

بردار مختصات تعميم يافته،

ماتريس ضرايب اصطكاک ويسكوز و
ميباشند.

ماتريس جرم̇ ،

̇

بردار نيروی کابلها،
بردار اصطكاک کولمب

ماتريس کوريوليس/سانتريفوژ و

بردار جاذبه ميباشند که بسط آنها در قسمت قبل به تفضيل آمده
است .ماتريس ژاکوبين بوده و

بردار اغتشاش در سيستم ميباشد که

ميتواند نمايانگر هر گونه نامعيني در ديناميک سيستم باشد .توجه به اين
نكته ضروری است که معادالت ديناميكي باال در صورتي صادق هستند که
ماتريس ژاکوبين
(

غيرتكين بوده و همه کابلها تحت کشش باشند

).

ماتریس اینرسی

:

با توجه به بسط
که ماتريس

که در قسمت قبل بدست آمد ،ميتوان گفت

يک ماتريس مثبت معين متقارن بوده که از باال و پايين

کراندار است .در حقيقت انرژی جنبشي ربات با رابطه
شكل  :3شمای ديناميكي ربات موازی کابلي

بنابر اين ميتوان نوشت:

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

()16

̇

̇
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داده ميشود و انرژی جنبشي هم همواره مثبت است .از طرف ديگر از آنجا
که اين ماتريس از باال و پايين کراندار است پس

̇

()34
که در آن بردار زوايای شفت موتور و

̈

ماتريس قطری ممان اينرسي

()17

محرکهاست  .اين ماتريس مثبت معين بوده و فرض مي کنيم که از باال و

و يا

پايين کراندار است يعني

()12

()35

که ماتريس هماني بوده و

ثابت های مثبتي ميباشند.

ماتریس کوریولیس و سانتریفیوژ ̇
با توجه به بسط ̇

که

 :ماتريس قطری ضرايب اصطكاک ويسكوز محرکهاست .اين

روشن است که وابستگي اين ماتريس به از

نوع سينوس و کسينوس است .بنا بر اين ماتريس ̇

دارای کران

بوده ولي با افزايش ̇ افزايش مي يابد .بنابر اين

بااليي است که مستقل از

̇

()13

̇

و ̇

ميتوان نشان داد که تفاضل مشتق زماني

ماتريس جرمي

و ماتريس کوريوليس

̇

يک ماتريس
̇

̇

()30
بردار جاذبه

اسكالرهای مثبتند .عالوه بر اين  :شعاع درام : ،بردار

و

بردار گشتاور موتورهاست.

حال فرض کنيد بردار زاويه شفت موتورها

زماني که مجری نهايي

در مرکز فريم قرار دارد ،مقدار صفر است .با اين پيكربندی تغيير زاويهای
باعث ايجاد

در طول کابلها خواهد شد .بنابراين ميتوان نوشت

()37

پادمتقارن است يعني

که

بردار طول کابلها در

استفاده از ̇

:

با توجه به ( )14روشن است که بردار جاذبه از باال کراندار است .بنا
براين ميتوان نوشت:

است .با مشتق گيری از اين رابطه و

خواهيم داشت:

()32

̇ ̇

̈

̈

̇
̇

̇

با استفاده از معادالت ( )34( ،)11و ( )32ميتوان معادالت کلي سيستم را

()31
که

به صورت زير بازنويسي کرد:

 ،يک ثابت مثبت است.
̇

بردار ترمهای اصطکاک

:

همان گونه که ميدانيم ترمهای اصطكاک زايل کننده انرژی بوده و از
باال کراندار ميباشند يعني

فرض ميشود که

و

̇

()33

̈

که در آن
()90

̇

()33

ثابت های معلوم مثبتي هستند.

بردار ترمهای اغتشاش

:

همان گونه که گفته شد ،ترم اغتشاش ميتواند تاثيرات انواع
نامعينيهای ساختاريافته و بدون ساختار در سيستم را نشان دهد .با فرض
اينكه اين ترم از باال محدود است ،خواهيم داشت
()39
که

()36

کشش کابلها و

يک اسكالر مثبت ميباشد .عالوه بر اين به سادگي با استفاده از

بسطهای

ماتريس مثبت معين بوده و از باال و پايين کراندار است يعني

ضرايب

ميتوان نوشت:

که

و

:

اسكالرهای مثبتي ميباشند.

()91
()93

از طرف ديگر معادالت ديناميكي محرکها را ميتوان به صورت زير
نوشت:

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

̇ ̇
̇

̇

در اين معادالت ،ديناميک محرکها توسط ماتريس ژاکوبين که يک
نگاشت غيرخطي از فضای طولي کابل به فضای کاری است ،به فضای
کارتزين انتقال يافته است.
نکته  )1ماتريس

ثابت معلوم مثبتي است.

̇
̇

̇

يک ماتريس متقارن مثبت معين بوده که از باال و

پايين کراندار است .با توجه به ( )90و ( )12ميتوان نوشت:
()99
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که در آن

̇

∫

()97

̂

و يا

()94

]

و

مقادير کمينه و بيشينه مقادير ويژه ماتريس

ميباشند.

̇ يک ماتريس پادمتقارن است.

نکته  )2ماتريس ̇

∫

()92

̇

[ ̂

̂

که در آن

اثبات:
̇

̇

̇

̇

̇ (

) ̇
̇ (

) ̇

̇

̇
̇
̇

̇ (

̇)

̇ (

̇)

] ̇

̂ معكوس مجازی ̂ است و

با توجه به ويژگيها ی ربات ،ترم اول پادمتقارن است .ترم دوم هم با توجه به
تعريف يک ماتريس پادمتقارن ،پادمتقارن است .بنابراين ماتريس
̇ پادمتقارن است.

̇
نکته  )3ماتريس ̇

دارای يک کران باال به صورت زير است
̇

()91

وابستگي ماتريس ژاکوبين به

از نوع توابع سينوس و کسينوس است.

نکته )4بردار جاذبه

̇

باعث افزايش سختي مكانيزم گردد [ .]6از آنجا که اين ترم با توجه به رابطه

( )93در فضای پوچي ماتريس ̂ قرار دارد در صورت تخمين دقيق
ماتريس ژاکوبين يعني ̂

̇

هيچ تاثيری در حرکت مجری نهايي

نداشته و فقط باعث ايجاد نيروی کششي مثبت در کابلها ميگردد .ماتريس
̂ که تخميني از ماتريس واقعي ژاکوبين سيستم( ) است ،با استفاده از

محدود است.

موقعيتهای غيردقيق نقاط اتصال بدست ميآيد و فرض ميشود که اين
ماتريس روابط زير را ارضا ميکند

()96

در اين بخش ابتدا الگوريتم پيشنهادی کنترلي  PIDبرمبنای مدل نامي
سيستم ارائه ميشود و سپس پايداری مقاوم آن با توجه به وجود نامعينيهای
موجود در مدل واقعي اثبات ميگردد .در تحليل پايداری مقاوم سيستم
حلقه بسته فرض مي کنيم که همه ترمهای ديناميكي شبيه به

و

که در آن،

]

[

[

]

در دسترس نبوده

و ما مجبور به استفاده از ژاکوبين تقريبي يعني ̂ بر اساس موقعيت تقريبي

و

محرکها ميباشيم .الگوريتم کنترلي پيشنهادی بر مبنای اين کرانها و

̂

ژاکوبين تقريبي طراحي ميشود به گونهای که يک سری شرايط کافي را
برای پايداری مقاوم ارضا نمايد.
با توجه به مدل ديناميكي سيستم در ( ،)33کنترل  PIDبرای

مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

مقادير مثبتي هستند .با اعمال کنترل در ( )33داريم

که

است .عالوه بر اين فرض ميشود که موقعيت نقاط اتصال به صورت دقيق

صورت زير پيشنهاد ميشود:

و

̂

()41

نامعين بوده و فقط اطالعاتي در مورد کران آنها در دسترس

در اختيار نيست .با اين وصف ژاکوبين دقيق مكانيزم يا

̂

()40

 -3کنترل  PIDربات موازی کابلی

̇

که به عنوان ترم اصالحي به کنترل  PIDاضافه ميشود

نيروی داخلي تعبير گردد ،ميتوان د با افزايش نيروهای داخلي در سيستم

بنابراين
̇

()93

حال کشش قرار دارند .اين ترم که از نقطه نظر فيزيكي ميتواند به عنوان

̇

̇

̂

اين اطمينان حاصل ميشود که در تمام مانورهای حرکتي ربات ،کابلها در

̇

̇

فضای پوچي ماتريس ̂ را پوشش داده

و داريم

با استفاده از بردار

̇

∫[

̂ به

̂
̈

̇

برای تحليل پايداری سيستم خطای ( )41تابع لياپانوف زير را در نظر بگيريد:
()43
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که در آن ماتريس مثبت معيني است که توسط رابطه زير داده ميشود:
̇

] [
]

] [

[

]

برای سادگي فرض کنيد

[

[]

که در آن
()42

[

]

لم  )1فرض کنيد نامساوی های زير برقرار باشند
بنابراين داريم
()49

̇

()43

در اين صورت ماتريس

مثبت معين بوده و نامساوی زير را ارضا ميکند

(نامساوی رايلي-ريتز)

که در آن
()50

()44

عالوه بر اين ميدانيم که

که در آن

()51
{

}

()45
}

̇

()53

{

̇

()59

و

̇

()54

()46
و

و

در ( )94تعريف شدهاند.

̂

اثبات بر اساس قضيه گرشگورين و شبيه به آنچه در [ ]11آمده است،

̂

ميباشد .پس از اثبات مثبت معين بودن خواهيم داشت:
̇
]

̇
[

] [

̇ ] [

بنابراين با استفاده از نامساوی های باال ميتوان نوشت
̇

()55
که
()56

]

[

()57
با توجه به نكته ( ) 3داريم

()52
̇

()47

که در آن
ميباشد و

،

و

̈

نمايانگر بزرگترين مقدار ويژه است و

بنابراين خواهيم داشت:
مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

Journal of Control, Vol. 6, No. 4, Winter 2013

تحليل پايداری و کنترل  PIDمقاوم ربات های موازی کابلي با شرط نيروی کششي در کابل ها

90

محمد اعظم خسروی و حميد رضا تقي راد
جدول  :1پارامترهای سينماتيكي ربات کابلي KNTU
[

]

[

]

با توجه به نتايجي که تاکنون بدست آورده ايم ميتوان از قضيه زير برای

)θB(deg

)yA (cm

)xA (cm

بازو

120

113

-105

1

0

113

105

2

0

-113

-105

3

120

-113

105

4

1555 cm

شعاع مجری نهايي

پايداری سيستم حلقه بسته سود برد.
1

قضیه :سيستم حلقه بسته ( )41به صورت  UUBپايدار است اگر

به

منظور ارضای شرايط پايداری به قدر کافي بزرگ انتخاب شود.
اثبات :با توجه به معادالت ( )55( ، )44و لم  9-5از[ ]13در صورتي
که شرايط زير ارضا شوند سيستم نسبت به
شعاع

(گوی به مرکز صفر و

) پايدار  UUBخواهد بود که در آن

()53

√

√

اين شرايط عبارتند از
()60

√
شكل  :9ربات موازی کابلي صفحهای KNTU

()61

)

√

√

(

1-4

ديناميک ربات کابلي صفحهای KNTU

با توجه به جرم بسيار ناچيز کابل انتخاب شده در قياس با جرم مجری
()63

√

√

اين شرايط به سادگي با بزرگ بودن
(،)50

نهايي ربات ،معادالت ديناميكي ربات را ميتوان به صورت زير نوشت
̈

ارضا ميشوند .با توجه به ( )57و

نيز با انتخاب مناسب مقادير گين های کنترل  PIDميتواند برای

و

ارضای شرايط بزرگ شود.
̇

 -4نتایج پیادهسازی عملی
به منظور ارزيابي کارايي الگوريتم کنترلي پيشنهادی در اين قسمت به
بررسي نتايج عملي حاصله از اعمال اين الگوريتم کنترلي بر روی ربات
ساخته شده در دانشگاه صنعتي خواجه نصير که با عنوان ربات موازی کابلي
صفحهای  KNTUمعرفي ميگردد ،خواهيم پرداخت و نتايج عملي بدست
آمده با اعمال الگوريتم کنترلي پيشنهادی مورد توجه قرار خواهند گرفت.
ربات موازی کابلي صفحهای  ، KNTUيک مكانيزم سه درجه آزادی با
دودرجه حرکت انتقالي در راستاهای ،

و يک درجه چرخشي حول

محور ميباشد و از يک درجه افزونگي در تحريک سود ميبرد .اين ربات
که در شكل ( )9نشان داده شده است ،مشخصات هندسي مطابق جدول ()1
را داراست و محرکها در رئوس يک مستطيل با ابعاد  310در  334سانتي
متر قرار گرفتهاند [.]19
Uniformly Ultimately Bounded
مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931

در اين معادالت

ماتريس جرمي ربات ،

̈

برادر نيروی جاذبه ربات و

ماتريس ژاکوبين ربات ميباشند و بسط آنها را ميتوان به صورت زير
نوشت
]

]

[

[

مقادير پارامترهای نامي ربات کابلي  KNTUدر جدول ( )3آمده است .در
اين جدول جرم نامي مجری نهايي  355کيلوگرم بوده و در آزمايشهای
مختلف بار وزني آن به اندازه 1

کيلوگرم تغيير ميکند.

با توجه به اين ساختار ،ميتوان کرانهای ترمهای ديناميكي معادالت
حرکت ربات را به صورت زير نوشت:

1
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جدول  :3مقادير پارامترهای ديناميكي ربات
̇

مقدار

نماد

پارامتر

2.5Kg

m

جرم مجری نهايي

الگوريتم کنترلي بر اساس اين کرانها طراحي ميشود به طوری که يک

15.31Kg.

ممان اينرسي مجری نهايي

سری شرايط پايداری مقاوم که توسط قضيه ولم اثبات شده در بخشهای

2.43Kg.

ممان اينرسي موتور

قبلي تبيين گشتهاند ،توسط گينهای انتخابي  PIDارضا گردند .با در نظر
گرفتن اين کرانها و شرايط پايداری مقاوم برای مكانيزم کابلي ، KNTU
گينهای کنترلي به صورت

،

3.5cm

r

شعاع درام

50

N

نسبت گيربكس

g

شتاب جاذبه

و

9.8

انتخاب ميشوند.

3-4

نتايج

شكل ( )6نتايج عملي حاصل از پيادهسازی اين مسير مطلوب را نشان

برای ارزيابي مشخصات عملكردی ربات کابلي سه مسير مطلوب

ميدهد .همان گونه که در اين شكل ديده ميشود مجری نهايي به خوبي

متفاوت را به مكانيزم اعمال کرده و کيفيت رديابي سيستم را بررسي

مسير دلخواه را دنبال کرده و خطای حرکتي زاويهای آن بسيار ناچيز است

مي کنيم ضمن اينكه نبايد از ياد برد که نيروی کششي کابلها در تمام اين

ضمن اينكه تغييرات مجری نهايي در امتداد محورهای

قابل چشم

مانورهای حرکتي بايد مثبت باشند .در دو تست ابتدايي فرض ميشود که

پوشي است.

مجری نهايي در موقعيت

قرار داشته و با اعمال تابع پله به

عنوان ورودیهای مرجع در امتداد و

 ،پاسخ مكانيزم و موقعيت مجری

و

نهايي بررسي ميشود.
بايد به اين نكته توجه داشت که ورودی پله يكي از بدترين
ورودیهايي است که ميتوان به يک کابل داد زيرا مستلزم يک تغيير
ناگهاني در نيرو است وعمال اين ورودی ميتواند اکثر ديناميکهای کابل
را تحريک کند .به همين دليل ارزيابي پاسخ پله ربات کابلي KNTU
ميتواند ما را به درک درستي از کيفيت پاسخ و کارا بودن عملكرد ربات و
سيستم کنترلي برساند .در آزمايش بعدی که هدف بررسي کارايي ربات
کابلي  KNTUبا يک مسير مرجع متفاوت و چالشي است ،از يک مسير
دايرهای به عنوان مسير مطلوب استفاده ميشود .در اين آزمايش هدف بر
اين است که مجری نهايي يک دايره به شعاع  30سانتي متر را در صفحه
دنبال کند و در عين حال تغيير زاويه

آن صفر باشد.

در اولين تالش مجری نهايي ربات را در موقعيت صفر قرار داده و با
اعمال ورودی

شكل  :4نتايج عملي حاصله با ورودی مرجع

به عنوان موقعيت دلخواه

رفتار مكانيزم را بررسي مي کنيم .هدف از انجام اين آزمايش ارزيابي
رديابي سيستم با اعمال يک پله با دامنه  30سانتي متردر امتداد محور
است ضمن اينكه بايد تغييرات موقعيت و زاويهای مجری نهايي در امتداد
محور و

صفر باشد .نتايج عملي حاصل از اعمال اين ورودی درشكل

( )4ديده ميشود .همانگونه که در شكل ( )4ديده ميشود خطای رديابي
بسيار ناچيز بوده و مجری نهايي مسير تعيين شده را با سرعت مناسب دنبال
ميکند .از نقطه نظر نيرويي نيز همان گونه که در شكل ( )5ديده ميشود،
نيروی کشش کابلها مثبت ميباشند.
در آزمايش دوم ،فرض کنيد که مكان مطلوب يک چرخش خالص
است و مجری نهايي بايد از مكان صفر به مكان
برسد .همان گونه که ديده ميشود دراين مسير تغييرات مجری نهايي در

شكل  : :5نيروی کابلها درجريان مانور حرکتي با

امتداد محورهای و بايد صفر باشد.
مجله کنترل ،1931 ،جلد  ،6شماره  ،4زمستان 1931
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شكل ( )7نيروی کشش کابلها را در جريان اين مانور حرکتي نشان

شكل ( )2دايره مرجع و حرکت واقعي مجری نهايي را نشان ميدهد .شكل

ميدهد .همان گونه که مي بينيم نيروی کششي کابلها در تمام مدت انجام

( )3نيز تغييرات زاويهای مجری نهايي را در طول حرکت دايرهای نشان

حرکت مثبت ميباشد.

ميدهد .همان گونه که از شكل های ( )2و ( )3ميتوان فهميد عليرغم
استفاده از الگوريتم کنترلي مبتني بر کنترل  PIDخطا های رديابي قابل قبول
ميباشند .نيروهای کششي کابلها در اين مانور حرکتي در شكل ( )10ديده
ميشوند .با توجه به اين شكل نيروی کابلها در تمام طول حرکت کششي
مثبت ميباشند.

شكل  :6نتايج عملي حاصله با ورودی مرجع
شكل :2نتايج عملي حاصله با ورودی مرجع دايروی

شكل  :3زاويه

در جريان مانور حرکتي دايروی

با عنايت به نتايج بدست آمده ،الگوريتم کنترلي توانسته به خوبي در
عين پايدارسازی سيستم مشخصات عملكردی مطلوبي را به ارمغان آورد.
ضمن اينكه با توجه به تست های مختلف عملكردی ،ربات در عين داشتن

شكل  :7نيروی کابلها درجريان مانور حرکتي با

نيروهای کششي مثبت در کابلها در تمام مانورهای حرکتي سرعت

در آزمايشي ديگر به منظور تست ربات با يک مسير متفاوت و بررسي

عملكردی مناسبي داشته و خطای رديابي مكانيزم عليرغم استفاده از

کارايي ربات کابلي  KNTUاز پروفايل دايرهای به عنوان مسير دلخواه مرجع

الگوريتم ساده کنترلي ناچيز است .البته بايد دقت داشت که يک سری منابع

استفاده مي کنيم .در اين آزمايش هدف اين است که مجری نهايي مسيری

بالقوه ايجاد خطا در همه اين آزمايش ها وجود دارد که ميتوانند مورد

در زمان

توجه قرار گيرند .يكي از اين منابع وجود اصطكاک و لقي و ساير

 10ثانيه به گونهای طي کند که تغييرات زاويهای آن در تمام طول مسير

نامعينيها يي است که در سيستم انتقال قدرت در نظر گرفته نشده است.

) .برای اين منظور مسيرهای مرجع به صورت زير

عالوه بر با توجه به محدوديتهای سخت افزاری و قيمت گزاف تجهيزات

دايرهای شكل به مرکز صفر و شعاع  30سانتي متر را در صفحه
صفر باشد (
انتخاب ميشوند:

الزم موقعيت مجری نهايي مستقيما اندازه گيری نميشود و با استفاده از حل
سينماتيک مستقيم مكانيزم بدست ميآيد[ .]19اين حل عددی با عدم دقت
هايي که در اندازه گيری های نقاط اتصال داريم ميتواند منجر به ايجاد
خطا در محاسبات ودر نتيجه خطای موقعيت مجری نهايي گردد .منبع
ديگری که ميتواند باعث ايجاد خطا گردد ،انعطاف موجود در کابل است
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 به همراه يک ترم اصالحي بهPID  روش کنترل،PID بودن روش کنترلي
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ساختار در سيستم به صورت رياضي اثبات ميگردد و نشان داده ميشود که

دقتهای حرکتي مورد نظر مورد توجه قرار گرفتهاند و فرض بر اين قرار
پايداری مقاوم سيستم با توجه به وجود نامعينيهای ساختار يافته و بدون
 به گونهای که يک سری شرايطPID در صورت انتخاب مناسب گين های
. حفظ ميگردد، استUUB را ارضا نمايند پايداری مقاوم سيستم که از نوع
در نهايت نتايج حاصله از پيادهسازی الگوريتم کنترلي پيشنهادی بر روی
 نتايج حاصله نشان. مورد بحث قرار ميگيردKNTU ربات کابلي صفحهای
ميدهند که ربات در عين حفظ ساختار خود با داشتن نيروهای کششي
.مثبت ميتواند به خوبي مسيرهای تعريف شده را دنبال نمايد
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