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  چكيده
وشکاري، از عمليات پيچيده و دقيق توليدي است که خودکار نمودن آن در سيستمهاي مدرن توليدي فرآيند ج

اتوماسيون در جوشکاري اتصاالت بويلرهاي نيروگاهي، با توجه به اينکه خطا . مورد توجه زيادي قرار گرفته است
 اين مقاله در راستاي چنين .گردد، ضروري مي باشد در فرآيند ساخت اين بويلرها موجب زيانهاي سنگين مي

ابتدا، . پردازد هدفي، به طراحي سيستم کنترل روبات جوشکار جهت اتصال نازلها و هدرهاي نيروگاهي مي
مدلسازي ديناميکي مکانيزمهاي حرکتي دستگاه مطرح گشته، سپس با توجه به پارامترهاي هندسي و 

در ادامه با شبيه سازي ديناميک معکوس، . ردجوشکاري، طراحي مسير مناسب حرکتي مورد بحث قرار مي گي
در طراحي . گيرد سپس طراحي سيستم کنترلي آن مورد بررسي قرار مي. عملگرهاي روبات انتخاب مي شوند

 استفاده گشته و MTJ (Modified Transpose Jacobian)سيستم کنترل اين روبات از الگوريتم جديد 
 نتيجه اين بررسيها بيانگر عملکرد بسيار مطلوب الگوريتم .است سه شدهعملکرد آن با الگوريتم هاي مختلف مقاي

ست، ضمن آنکه به شناسايي مدل سازي آن ا مذکور در عين سادگي و حجم پايين محاسباتي در پياده
  .ديناميکي سيستم نيز هيچگونه وابستگي ندارد

  
  “MTJالگوريتم ” –“ريجوشکا” – “ موقعيتكنترل” – “كنترل” – “روبات”: واژه  هاي كليدي 

                                                           
  مکانيک دانشکده مهندسي استاديار -١
  برق دانشکده مهندسي استاديار -٢
   مكانيك، گرايش طراحي كاربردي  مهندسيكارشناسي ارشدفارغ التحصيل  -٣

  مقدمه
امروزه استفاده از روباتهاي جوشکار در صنايع مختلف با تنوع 

اين مقاله به طراحي ]. ۱-۲[، بسيار رواج کامل يافته است
 که بايد پردازد سيستم کنترلي دستگاه اتوماتيک جوشکاري مي

. عمل جوشکاري نازلها و هدرهاي نيروگاهي را به انجام رساند
 اينچ و هدر لوله اي به قطر متناظر ٦ تا ٢له اي به قطر نازل لو

 اينچ تعريف شده است، که حداقل فاصله دو نازل از هم ٤٨ تا ٤
 اين روبات ضمن آنکه بايد يک . ميليمتر مي باشد٨٠

 با چهار نمايد،جوشکاري با کيفيت قابل قبول را تضمين 
  :محدوديت زير مواجه مي باشد

  دستگاه در جهت افقي محدوديت ابعادي ) الف  
  محدوديت ابعادي دستگاه در جهت عمودي)  ب  
  محدوديت در نصب دستگاه)  ج  
  محدوديت حرارتي)  د  

پس از بررسيهاي الزم پيرامون طراحي سيستم مکانيکي اين 
دستگاه، دو طرح اصلي مورد توجه قرار گرفت که تشريح آن 

 تشريح در اينجا، براي. مي باشد] ۳[مقتضي مطالعة مرجع 



مسائل کنترلي دستگاه، به اختصار به معرفي ساختار دو طرح 
  .شود مي مذکور پرداخته

در مکانيزم اول، سه درجه آزادي مطابق با يک دستگاه 
,,φ(اي  استوانه zr (بدين ترتيب با اين . طراحي شده است

سه درجه آزادي، تورچ جوشکاري امکان جابجائي با يک جهت 
ابتدا کل دستگاه با يک پايه . ري ثابت را در تمام مسير داردگي

 zروي نازل نصب مي شود و درجه آزادي اول، امکان حرکت 
سپس يک چرخدنده نعلي شکل، تورچ را . را به آن مي دهد

 نيز توسط يک rحرکت . گرداند حول محور نازل مي
لي شکل منطبق بر چرخدنده اصلي، تامين چرخدنده هال

خصوصيت بارز اين طرح آن است که موتورهاي رابط . گردد مي
شوند و با  دوم و سوم هنگام کارکردن موتور اول جابجا مي

توجه به سنگيني موتورها و بررسيهاي شبيه سازي بعمل آمده 
  .بايد گفت که اجراي اين طرح کامالً موفق نخواهد بود

راي برطرف کردن مشکل مذکور طراحي و ارائه طرح دوم ب
است، که در اين مقاله مبناي بررسيهاي کنترلي قرار  شده
اساس اين طرح ايجاد هر سه درجه آزادي حرکت به . گيرد مي

هاي نعلي در سه طبقه  نحو مشابه با استفاده از چرخدنده
لذا در اين طرح موقعيت پايه موتورها مي تواند ثابت . باشد مي

  ).۱(اشد، شکل ب

  
 نماي کلي مکانيزم حرکتي دستگاه) ۱شکل 

در اين مقاله، ابتدا به مدلسازي ديناميکي سيستم و روشهاي 
شود و  موجود با درنظر گرفتن تمام مؤلفه هاي نيرو اشاره مي

سپس مسير جوشکاري در فضاي کاري و عملگرها طراحي شده 
ناميک در ادامه، به شبيه سازي حرکت از روش دي. است

معکوس پرداخته شده است که با اين کار عملگرهاي روبات 
در پايان، بمنظور طراحي سيستم کنترلي، . انتخاب مي شوند

سازي و  عملکرد الگوريتمهاي مختلف بر روي روبات شبيه
نتيجه اين بررسيها بيانگر عملکرد بسيار . اند مقايسه شده

 (Modified Transpose Jacobian)مطلوب الگوريتم جديد 

MTJالگوريتم مذکور در عين سادگي و حجم پايين .است  بوده 
، به شناسايي مدل ديناميکي سيستم سازي محاسباتي در پياده

  ].۴[ نيز هيچگونه وابستگي ندارد،

  مدلسازي ديناميکي
براي بررسي بخشهايي از طراحي، از قبيل انتخاب عوامل توليد 

 که ω−Tنحني گشتاور، همچنين انتخاب موتور و رسم م
معيار انتخاب موتور نيز مي باشد و نيز در کليه مواردي که نياز 
به شبيه سازي و اعمال الگوريتم کنترلي بر روي سيستم قبل از 
ساخت آن است، بدست آوردن مدل ديناميکي ضروري 

در اين پژوهش با توجه به حساسيت عملکرد، مدل . باشد مي
گاه با در نظر گرفتن ديناميک عملگرها در فضاي ديناميکي دست

اين مدل رابطه اي بين گشتاور و . است مفاصل بدست آمده
  ]:۵[ باشد، زاويه موتور به فرم زير مي

)١( ( ) ( , ) ( )= + +τ M q q V q q G q 
, بردار گشتاور، τکه در آن  ,q q q مختصات عمومي 

 Mو مشتقات آن، ) بردار متغيرهاي مفاصل(اميکي دين
 بردار مؤلفه هاي غيرخطي تابع سرعتهاي Vماتريس جرمي، 

 بردار مؤلفه هاي Gمفصلي از جمله ترمهاي اصطکاکي و 
مدتا دو روش براي الزم به ذکر است که ع. ثقلي مي باشد

  :بدست آوردن مدل ديناميکي معمول است
  )با استفاده از قوانين نيوتن و اويلر(روش کالسيک ) الف
   )...روش الگرانژ و (روش تحليلي ) ب

مشروح معادالت ديناميکي هر دو طرح اين دستگاه در مرجع 
، که در اين مقاله است ، ارائه شده]۶[تفصيلي اين پژوهش، 

  .ن نيستمجال بحث آ

  طراحي مسير
 يا تعيين موقعيت، (Trajectory Generation)طراحي مسير 

سرعت و شتاب هر درجه آزادي در هر زمان معين، در روباتهاي 
در روش اول، با . شود صنعتي به روشهاي مختلف انجام مي

 Teaching)هدايت اپراتور و استفاده از واسط آموزش روبات 

pendant)  کند و مسير  يک مسير را طي ميمجري نهايي عمال
بازه هاي کوچک  جهت تکرار در موارد بعد، در) Path(حرکت 

در روش دوم، مقادير مطلوب در . گردد زماني ثبت و ضبط مي
در حالت سوم، . گردد نقاط ابتدا و انتهاي مسير تعيين مي

روبات ملزم به طي مسير مشخص و پيوسته اي مي باشد، که 
توسط طراح از قبل برنامه ريزي شده براساس شرائط کاري 

  ].۵[است، 
درز جوش به صورت   در مورد روبات جوشکار، با توجه به اينکه

مسيري پيوسته بايد طي شود، و نيز تورچ جوشکاري بايد در 
نقاط مختلف مسير، سرعت کامال مشخص و کنترل شده اي 



 لذا در. داشته باشد، توليد مسير بايد از روش سوم صورت گيرد
اين قسمت، طراحي مسير جوشکاري در فضاي کاري و با توجه 

  .به پارامترهاي جوشکاري ارائه مي شود
. در ابتدا الزم است، معادالت هندسي درز جوش استخراج شود

است، که در ) هدر و نازل(درز جوش محل تالقي دو استوانه 
دستگاه . نماي برخورد آن دو مشاهده مي گردد) ۲(شکل 

حوي درنظر گرفته شده است که مبدا در محل مختصات به ن
 در راستاي هدر و محور yمحور . برخورد محور دو استوانه است

z در راستاي محور نازل و محور x نيز دستگاه راستگرد را 
 سنجيده xy نيز در صفحه ϕتکميل مي سازد و زاويه 

 استوانه اي زير، از تقاطع معادالت) ۲(بر اساس شکل . شود مي
  :شود از معادالت زير يک مسير زيني شکلي حاصل مي

)٣( 
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اگر مسير را بر روي نازل در نظر بگيريم، با توجه به اينکه هر 
 قرار دارد، رابطه هاي 2r به فاصله ثابت zنقطه مسير از محور 

  .زير بدست مي آيد
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رابطه زير براي محاسبه ) ۴(و ) ۳(بدين ترتيب با ترکيب روابط 
  : بدست مي آيدzمقدار مطلوب 

)٥( ϕ22
2

2
1 Cosrrzdes −= 

  

  نماي برخورد هدر و نازل) ۲شکل

) rz,,ϕ(فضاي کاري در اين روبات يک دستگاه استوانه اي 
تعريف مي گردد که مرکز آن روي محور نازل و در محل نصب 

براي بيان معادالت مسير مطلوب در فضاي . پايه روبات است
  :در اين دستگاه نوشته شود) ۵(کاري، الزم است که معادله 

)۶( deszzzr =++ 01 

01که در اين رابطه  zr اري تا مبدا  فاصله مرکز فضاي ک+
  :بدين ترتيب بدست مي آيد.  استxyzدستگاه مختصات 

)۷( 
01

2
2

2
1 )( zrCosrrz +−−= ϕ 

حال با توجه به اينکه بيشتر جوشهاي خطي با يک نوسان 
عرضي به تورچ جوشکاري داده مي شوند، الزم است که يک 

بدين ترتيب . ترم نوساني نيز به مسير بدست آمده اضافه شود
در فضاي کاري با اضافه کردن ترم نوساني معادالت مسير 

  :مطلوب به صورت زير در مي آيد
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 يک نوسان با r و در راستاي zترکيب نوسان در راستاي 
دهد که دامنه  مي  در راستاي عرض جوش بدستωفرکانس 

2آن 
2

2
1 AA همانطور که ديده مي شود هر سه .  مي باشد+

 مي باشند که حرکت ϕمعادله مسير وابسته به يک متغير 
بنابراين کافي است . دستگاه را حول محور نازل بيان مي دارد

 ϕکه يکي از روشهاي توليد مسير پيوسته براي تعيين متغير 
 سرعت )Arc Welding(ي قوسي چون در جوشکار. بکار رود

پيشروي ثابت مناسب مي باشد، براي توليد مسير از تابع خطي 
  ]:۲[با لبه هاي سهموي استفاده مي کنيم، 

)٩( 

2max
b

b

max b max b b f b

2max
max b max f b f b

b

max f b f b f

1 t t t
2 t

1(t t ) t t t t t
2

1 1t (t 2t ) (t t t )
2 2 t

(t t t ) t t t t

ϕ ≤

ϕ − + ϕ 〈 〈 −ϕ=
 ϕϕ +ϕ + − − +

+ϕ − + − ≤ ≤

 

 بر اساس سرعت مناسب پيشروي تورچ maxϕدر اين معادله 
 زماني است که براي به سرعت ثابت btجوش تعيين مي شود، 

. پيشروي رسيدن تورچ جوشکاري در نظر گرفته مي شود
ترتيب معادالت مسير مطلوب در فضاي کاري، با  بدين

بدست آمده و از آنجا نيز ) ۸(در معادالت ) ۹(جايگزيني رابطه 
به کمک روابط سينماتيک معکوس معادالت مسير مطلوب در 

بديهي است که مقادير  ].۶[آيد، فضاي مفاصل بدست مي 
مطلوب سرعت و شتاب نيز از مشتق گيري روابط بدست 

با (شماتيک مسير مطلوب حرکت را  )۳(شکل . آيند مي
در فضاي کاري به صورت سه بعدي ) فرکانس نوسان پائين

  .نمايش مي دهد

  سازي و انتخاب محرکها شبيه
ه آن اشاره با در نظر گرفتن مدل ديناميکي سيستم که قبال ب

 بنا بر طراحي مسير مشخص q,q,qشد، حال اگر مقادير 
 را τ را محاسبه و مقدار Gو M, V باشند، مي توان کميات 

  .بدست آورد

Z0 Z 



 
  نماي سه بعدي از شماتيک مسير مطلوب حرکت) ۳شکل

سازي با حل ديناميک معکوس و طي کردن اين مراحل، شبيه 
 به فرم حلقه باز Matlabسيستم براي هر دو طرح با نرم افزار 

براي هر نقطه از مسير، يعني مقادير ]. ٧[انجام شده است، 
 در حاالت τ(t)، گشتاور t در زمان q(t),q(t),q(t)معين 

بدين ترتيب همانطور . مختلف نصب دستگاه محاسبه شده است
 براي مقايسه طرحهاي پيشنهادي اصلي و ،اشاره شدکه قبال 

سرعت در -انتخاب محرکهاي هر يک، منحني هاي گشتاور
شرائط عملکردي مختلف رسم و مورد بررسي گروه طراحي قرار 

 نمونه اي از منحني هاي مزبور را نشان ۴شکل . گرفته است
  .دهد مي

  
نمونه اي از نتايج شبيه سازي ديناميک  )۴شکل 

براي انتخاب ) دور-منحني گشتاور( معکوس
  موتورها

  

  طراحي سيستم کنترلي
با توضيحات بخشهاي گذشته، جهت طراحي سيستم کنترل 
دستگاه در اين قسمت در صدد يافتن الگوريتمي مناسب 

در اين . هستيم که عملکرد مطلوب سيستم را تضمين نمايد
خصوص، در دسترس بودن فيدبک از سنسورهاي مفاصل 

الزم به ذکر است که . مفروض مي باشد) ر و تاکومترانکود(
استفاده از سنسورهاي محيطي نيز جهت اطمينان از ايمني و 

]. ۸[ارتقاء کيفيت عملکرد سيستم در جاي خود الزم مي باشد، 
فيدبک سنسورهاي مفاصل براي محاسبه خطاي سرو و مشتق 

کار آن از طريق يافتن اختالف بين مقادير مطلوب و واقعي، ب
  :رود مي

)۱۰(  
)۱۱( 

des

des

= −
= −

e q q
e q q

 

براي محاسبه گشتاور محرکها به صورت تابعي از خطاهاي 
مزبور، يا به عبارت ديگر براي اعمال قانون کنترلي، تئوري هاي 

در اين مقاله سه الگوريتم زير ]. ۹-۱۰[مختلفي وجود دارد، 
بر اساس (ه برداري و عملکرد آنها در کنترل دستگا مورد بهره

  :گيرد توسط شبيه سازي مورد مقايسه قرار مي) طرح برگزيده
١(Feed Forward Computed Torque (FFCT)  
٢(Transpose Jacobian (TJ)  
۳(Modified Transposed Jacobian (MTJ)  

در اين بخش، به اختصار روابط قوانين کنترلي فوق ارائه مي 
 PD يک کنترلر کالسيک ، بسيار شبيه بهTJالگوريتم  .گردد

   :است، بطوريکه داريم
)۱۲( ( )T

p dτ = +J k e k e 
J=(در فضاي مفاصل ) ۱۲(اگر قانون کنترلي  به روبات ) 1

  :اعمال شود، خواهيم داشت
)۱۳( p d+ = + +k e k e Mq V G 

 که به رابطه معيني براي تعيين معادله خطا در الگوريتم فوق
سختي  pk،لذا براي تعيين ضرائب کنترلي. نمي انجامد

 ابتدا طراح با استفاده از ، ضريب ميرايي سيستمdkسيستم و 
ايده هاي قبلي يک بازه حدودي براي پارامترهاي مزبور بدست 

آورد و سپس با سعي و خطا در محيط شبيه سازي سيستم  مي
اين امر، نوعا مقتضي ضرائب . قادير مناسب دست مي يابدبه م

نسبتا باالئي است، که از نقاط ضعف الگوريتم خصوصا در 
 (Noise) صورت وجود اغتشاشات در سيگنالهاي اندازه گيري

 در واقع يک روش کنترل مدار باز مي FFCTالگوريتم  باشد مي
ناميکي براي اعمال اين الگوريتم بر اساس معادله دي. باشد

بطور . روبات، گشتاورهاي الزم براي مسيري خاص محاسبه شود
,مثال، بر اساس مقادير مطلوب  ,d d dq q q که مولد مسير 

 را به τدهد، مي توان از معادله ديناميکي، گشتاور  بدست مي
بدين ترتيب، گشتاورهايي که . استخراج کرد) ١(کمک رابطه 

اگر . براي توليد مسير موردنظر الزم هستند، محاسبه مي شوند
مدل ديناميکي کامل و دقيق وسيستم فاقد هرگونه اغتشاش 



به طور پيوسته در راستاي مسير ) ١(باشد، با کاربرد رابطه 
اما چون مدل . توان مسير را  در عمل پيمود موردنظر، مي

وجود دارد، ديناميکي کامل نيست و نيزدر سيستم نويزهايي 
استفاده از اين الگوريتم در کاربردهاي واقعي، خالي از اشکال 

 مي باشد، TJ، شبيه به FFCTدياگرام بلوکي الگوريتم . نيست
با اين تفاوت که يک ترم گشتاور با استفاده از مدل ديناميکي 

که بنام ، ffτ،اين گشتاور .به گشتاور کنترلي اضافه مي شود
) Feed Forward Computed Torque (      گشتاور پيشرو

  :خوانده مي شود برابر است با
)۱۴( )(ˆ),(ˆ)(ˆ

dddddff qGqqVqqM ++=τ 

GVM در مشابه سازي از سيستم واقعي معموال  با چند ˆ,ˆ,ˆ
درصد خطا نسبت به مدل اصلي در نظر گرفته مي شوند تا 

حال قانون کنترلي، . دخطاي مدلسازي نيز درنظر گرفته شو
  :شود بدست آورده مي

)۱۵( ffdp ekek ττ ++= 
  :به روبات اعمال شود) ۱۵(اگر قانون کنترلي 

)۱۶( 
GVqMqG

qqVqMekek

d

ddddp

++=+

+++

)(ˆ
),(ˆˆ

 

حال اگر کميات مدل ديناميکي به سيستم واقعي نزديک و 
  :ميزان خطا نيز کوچک باشد

)۱۷( 

)()(ˆ
)()(ˆ

),().(ˆ

qMqM

qGqG

qqVqqV

d

d

dd

=

=

=
 

بدست ) ۱۶(و اعمال آنها در ) ۱۷(گرفتن روابط با درنظر 
  آمد، خواهد

)۱۸( ˆ 0d pMe k e k e+ + = 
چون مقدار ماتريس جرمي در طول مسير تغيير مي يابد، 
بنابراين در اين الگوريتم فرکانس و ميرايي پاسخ تابع 

Configurationروبات مي باشد .  
  يه مدلمزيت اين الگوريتم نسبت به الگوريتمهاي بر پا

(Model-based Computed Torque) آنست که با ،
بعبارت . پروسسورهاي معمولي در عمل قابل پياده سازي است

 زماني الزم نيست، Stepديگر، محاسبه متغيرهاي مدل در هر 
 خارج از مسير حساب Offlineتواند به صورت   ميffτبلکه 

 کنترلي Stepبسيار بزرگتر از شده و يا در پريودهاي زماني 
  .سيستم به سيستم وارد شود

 بنا شده است و همانند آن TJ بر پايه MTJالگوريتم جديد 
اين الگوريتم، بر ]. ۴[مستقل از مدل ديناميکي مي باشد، 

 در کاربردهايي که نياز به سرعت بااليي دارد، کارکرد TJخالف 
روبات نيز بررسي و در اين کارکرد بر روي اين . بسيار عالي دارد

. قسمت بعد با کارکرد الگوريتمهاي مشابه مقايسه مي شود
  :قانون کنترلي اين الگوريتم مطابق است با

)۱۹( )()( ttekekt dp ∆−++= ττ 
از جهت تشريح مباني منطقي الگوريتم فوق توجه داريم که در 

FFCT يک گشتاور ،ffτ کنترلي  محاسبه و به قانونTJ اضافه 
اين امر مستلزم، استخراج مدل دقيق ديناميکي . مي گردد

حال در اين الگوريتم اگر فرض شود که . توسط طراح بود
)(خطاهاي سرو پائين هستند، آنگاه  tt ∆−τ تقريبا با ffτ 

که تنها مشکلي که ممکن است بوجود آيد اين است . برابر است
)(خطاهاي سرو باال باشند، در اين هنگام  tt ∆−τ از ffτ 

پديد آورندگان اين تئوري با تعريف يک . گيرد فاصله زيادي مي
به حل اين مشکل پرداختند، ) Switching Coefficient( ضريب

بعبارت . به نحوي که اين ضريب بين صفر و يک تغيير کند
هنگامي که خطاهاي سرو کم هستند مقدار آن برابر يک ديگر، 

. و هنگامي که زياد مي شوند مقدار آن برابر صفر مي گردد
رابطه زير چگونگي تغييرات ضريب مزبور را براي هر متغير 

  ]:۴[دهد،  نشان مي) در اينجا زاويه دوران مفاصل(کنترلي 

)۲۲( 
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maxmax  مقادير، رابطهروشن است که در اين ,ee  توسط طراح
انتخاب مي شود، بطوريکه اگر مقادير کوچکي براي آنها در نظر 

  . ميل ميکندTJگرفته شود، اين الگوريتم به سمت 
در بخش آينده عملکرد الگوريتمهاي فوق الذکر بر روي روبات 

  . اند سازي و مقايسه شده مورد بحث، شبيه

  سازي نتايج شبيه
براي مقايسه الگوريتمهاي کنترلي مختلف با يکديگر، معيارهاي 

اولين و مهمترين معيار، خطاي عملکرد . مختلفي وجود دارد
اهميت اين کميت از اين . مي باشد ,eeسيستم و مشتق آن 

جهت است که اصوال هدف از کنترل يک سيستم ميرا کردن 
ار بعدي، حجم محاسباتي است که معي. خطاهاي سيستم است

هنگامي . هنگام اجراي يک برنامه کنترلي الزم است انجام شود
که ميزان محاسبات افزايش يابد، براي اينکه سيستم به صورت 

Real Time بتواند کار کند الزم است قدرت پردازنده مورد 
استفاده و تجهيزات آن افزايش يابد، که اين کار حتي در صورت 

معيار ديگر . پذيري، افزايش هزينه را در پي خواهد داشتامکان 



) Control effort(سيگنال کنترلي ) Smoothness(هموار بودن 
. سيگنال کنترلي در اين روبات گشتاور موتور ميباشد. مي باشد

مسلما با توجه به اينکه اين سيگنال کنترلي بايد توسط يک 
 هر چه فرکانس اين توليد شود،) موتور(سيستم الکترومکانيکي 

سيگنال پايين تر باشد، امکان پياده سازي آن براي محرک 
معيار ديگري که به آن اشاره مي شود، . بيشتر خواهد بود

بديهي است که . وابسته به مدل بودن يک سيستم کنترلي است
طراح بين دو الگوريتم کنترلي، آن را که وابسته به مدل دقيق 

گير تئوريهاي پيچيده و خطاهاي نيست انتخاب مي کند تا در
معيار ديگري که معموال آن را هم درنظر . مدلسازي نشود

  .گيرند، مقاوم بودن الگوريتم به وروديهاي مزاحم است مي
 MTJو FFCT  TJ ,با ذکر اين مقدمه، به مقايسه سه الگوريتم

مشروح جداول . بر مبناي شبيه سازي مجموعه مي پردازيم
در مرجع تفصيلي اين پژوهش، ... هندسي و مقادير پارامترهاي 

است از  براي تئوريهاي مذکور سعي شده. است ، ارائه شده]۶[
ضرايب کنترلي متناسب با قابليت ايجاد گشتاور يکسان استفاده 
. شود تا بتوان به صورت دقيق تري آنها را با هم مقايسه نمود

بمنظور اضافه کردن يک فيلتر پائين گذر به هر سه الگوريتم، 
سازي اين الگوريتمها  مالحظات عملي مورد اشاره جهت پياده

ز سبب سازي ني در روبات واقعي بوده است که طبيعتا در مشابه
. هموار شدن منحني گشتاور در هر سه الگوريتم مي گردد

 در نظر نيز يکسانگيري و ورودي مزاحم  اغتشاش در اندازه
ط شامل فيلتر، حد بعبارت ديگر کليه شراي. است گرفته شده

براي مقايسه صحيح، در تمام الگوريتمها مشابه ... اشباع و 
  .درنظر گرفته شده اند

اگر چه مقايسه اين سه الگوريتم بر اساس عموم معيارهاي فوق، 
 لکن ،]۶[در جاي خود به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است، 

. در اينجا خطاهاي سيستم را مورد توجه قرار مي دهيم
منحني خطا در سه مفصل را براي هر ) ۷(و ) ۶(، )۵(هاي شکل

سه الگوريتم با در نظر گرفتن يک ورودي مزاحم نشان 
 ١٠ورودي مزاحم، ورودي پله اي است که با دامنه . دهند مي

در ثانيه هفده به هر سه ) حد اشباع(درصد گشتاور ماکزيمم 
اي مي توان مشاهده نمود که سطح خط. سيستم وارد مي گردد

 تا حد MTJ در صورت اعمال الگوريتم ،عملکرد در مفاصل
در اينجا .  کاهش مي يابدTJنصف مقادير متناظر الگوريتم 

maxmax نمايش ماهيت اين الگوريتم مقادير ,ee  طوري در نظر
گرفته شده اند، که در طول زمان مشابه سازي با زياد شدن 

بارت ديگر با انتخاب مناسبتر بع.  نزديک شودTJخطا به رفتار 
اين مقادير، دستيابي به خطاهاي عملکرد بمراتب پائينتر نيز 

 مطابق انتظار از عملکرد خوبي FFCTالگوريتم . ميسر مي باشد
برخوردار است، لکن بايد در نظر داشت که اعمال اين الگوريتم 

و (مستلزم استفاده از مدل ديناميکي سيستم و البته معلوم 
لذا در صورت . بودن مسير حرکت از قبل مي باشد) يتکرار

وجود خطا در مدلسازي و يا در مقادير پارامترهاي هندسي و 
اينرسي سيستم، حالتهايي وجود دارد که خصوصا در صورت 

 خود اثر يک گشتاور ffτوجود ورودي مزاحم، گشتاور پيشرو
  .مزاحم را پيدا مي کند

  FFCTخطاي مفاصل در الگوريتم منحني ) ۵شکل

 
  )TJ(منحني خطاي مفاصل در الگوريتم ) ۶شکل

  MTJمنحني خطاي مفاصل در الگوريتم ) ۷شکل
 مزاياي دو الگوريتم MTJدر پايان مي توان گفت الگوريتم 

FFCT و TJ را برخوردار بوده و نقاط ضعف هر دو را جبران 
اختيار داشتن مدل به عبارت ديگر بدون نياز به در . کرده است



ديناميکي سيستم و با حجم محاسبات اندک، عملکردي در حد 
  .نمايد ارائه مي الگوريتمهاي بر پايه مدل

  گيري نتيجه
در اين مقاله ابتدا هدف مورد نظر مبني بر جوشکاري اتصاالت 

بمنظور . بويلرهاي نيروگاهي بصورت اتوماتيک تشريح گرديد
لي طراحي شده معرفي گشته و اجراي اين هدف دو مکانيزم اص

براي مدلسازي . در هر مورد مزايا و معايب آن تشريح شده است
ديناميکي مجموعه مورد نظر، ابتدا روابط سينماتيکي بين 
فضاي استوانه اي حرکت و فضاي عملگرها بيان شدند و سپس 
به ديناميک مسأله با درنظر گرفتن نيروهاي موجود با روش 

در ادامه، پارامترهاي جوشکاري . خته شد اويلر پردا-نيوتن
حاکم بر مسير حرکت توصيف و به روشهاي مختلف طراحي 

اي  سپس مسير حرکت در فضاي استوانه. مسير اشاره شد
طراحي " مسير خطي با لبه هاي سهموي" حرکت با روش

در ادامه، براي انتخاب عملگرها در هر دو مکانيزم . گرديد
. ک معکوس ارائه گشتسازي به روش دينامي شبيه
 اين فرصت را براي طراحان مکانيکي هاي مذکور سازي شبيه

مجموعه فراهم آورده است تا اثر پارامترهاي مختلف مکانيزم را 
در پايان، طراحي . در تعيين عملگرهاي آن مشاهده کنند

و FFCT  TJ ,سيستم کنترلي با بررسي عملکرد سه الگوريتم
MTJ بحث و شبيه سازي قرار گرفتبر روي اين روبات مورد  .

براي مقايسه صحيح، کليه شرايط پياده سازي شامل فيلتر 
در تمام الگوريتمها مشابه درنظر ... فرکانسي، حد اشباع و 

نتايج بدست آمده، عملکرد خوب الگوريتم . گرفته شده اند
 را با حجم محاسبات بسيار اندک و ساده بودن MTJجديد 

ياز به در اختيار داشتن مدل ديناميکي پياده سازي آن بدون ن
  .سيستم، تأئيد نموده است

در پايان شايسته ذکر است که اين فعاليت علمي و صنعتي در 
چهاچوب قرارداد همکاري پژوهشي بين دانشگاه صنعتي خواجه 
نصير الدين طوسي و شرکت سهامي آذر آب و با حمايت مالي 

  .آن شرکت انجام شده است
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