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  چكيده

سيون و روباتيک موضوعات ضروري براي افزايش کمي توليد در کنار رقابت کيفي محصوالت صنعتي امروزه اتوما
اين مقاله بخشي از نتايج بدست آمده در فعاليت مشترک صنعت و دانشگاه را در طراحي و . در دنيا مي باشند

احي سيستم کنترلي روبات در اين مقاله، بمنظور تشريح طر .ارائه مي نمايد  D&A 101توليد روبات مذاب ريز 
سپس تضعيف ترمهاي غير خطي در معادالت . مذکور، ابتدا مدلهاي سينماتيکي و ديناميکي روبات ارائه مي گردد

در ادامه . ديناميک روبات، بواسطه وجود سيستم انتقال و جعبه دنده هاي با نسبت باال مورد بحث قرار مي گيرد
 از ديناميک روبات با در نظر گرفتن ديناميک عملگرها، روش نويني ارائه براي شناسائي و يافتن مدل تقريب خطي

پس از بررسي مدلهاي بدست آمده، کنترل کنندة روبات که شامل يک قسمت خطي و يک ترم غير . خواهد شد
در پايان با ارائه نتايج تجربي بدست آمده، . خطي بمنظور جبران سازي اصطکاک مي باشد طراحي مي گردد

اين نتايج مؤيد . د روبات به همراه دقتهاي حاصله در مود حرکتي اتوماتيک مورد بررسي قرار خواهد گرفتعملکر
افزار مکانيکي، الکترونيکي و کنترل کامپيوتري مجموعه  عملکرد قابل قبول سيستم کنترلي و نيز کارائي سخت

  .مي باشد
  

  ”تست عملکردي” –“کامپيوتري نترلک” – “سيستم کنترليطراحي ” – “روبات”: واژه  هاي كليدي

                                                           
  برق دانشکده مهندسي استاديار -١
  َمکانيک  دانشيار دانشکده مهندسي-٢
  مکانيک دانشکده مهندسي استاديار -٣
  کنترل، گرايش برق مهندسي  ارشدكارشناسيفارغ التحصيل  -٤

  مقدمه
روبات مذاب ريز به عنوان مهمترين عنصر سلول اتوماتيک 

ل شناخته يگري در توليد پيستونهاي آلومينيومي اتوموب ريخته
 محور ٤داراي  D&A-101روبات مذاب ريز . شده است
 مي باشد که در آن حرکت محور اول، که Revolute چرخشي

. ركزي ناميده مي شود، حول محور قائم ميباشدبه عنوان پايه م
شود كه قسمت  پايه از دو قسمت ثابت و متحرك تشكيل مي

ثابت بر روي فونداسيون مناسب براي تحمل نيروهاي عکس 
کيلو ) يکهزار (١٠٠٠العملي و نيز وزن کل روبات که در حدود 

قسمت متحرك كه تمام تجهيزات . گردد نصب مي گرم ميباشد،
 و مالقه شامل موتورهاي الكتريكي و ملحقات آنها بر روي بازوها

آن قرار دارند روي قسمت ثابت ياتاقان بندي و ماكزيمم زاوية 
بازوها از فوالد ساخته شده اند  .باشد  مي340چرخش آن برابر

و يک مجموعة انتقال قدرت براي به حركت درآوردن مالقه 
بازوهاي اول و دوم روبات در  .ديده استدرون آنها نصب گر

  (صفحة قائم حرکت کرده و با توجه به طويل بودن بازوها
 بر روي پايه ٢١٠ cmکه در ارتفاع ) ٨٥ cm و ١٧٠ cmبترتيب 

 r > 130دوار نصب مي شوند، محدودة کاري وسيعي را با شعاع 

< 210 cmبازوي نهائي روبات نيز .  براي روبات فراهم مي آورد
که مالقه ناميده ميشود در صفحة قائم حرکت کرده و وظيفة 

اين روبات به حداكثر دو ماشين . عهده دارد حمل مذاب را بر
گري در امتداد مستقيم و يا سه ماشين كه بر روي يك  ريخته



روبات مذکور . قوس دايروي نصب شده باشند سرويس مي دهد
پشت سر کلية تستهاي عملکردي خود را تحت شرايط صنعتي 

 تصوير ١شکل . گذارده و به بهره برداري صنعتي رسيده است
سازيهاي  روبات مذاب ريز را پس از انجام آزمايشات و بهينه

 .انبوه آن نشان مي دهد الزم براي توليد نيمه

  
 D&A 101تصوير روبات مذاب ريز   )١شکل 

روبات مذاب ريز عالوه بر زير مجموعة اصلي مكانيكي، شامل 
موعه هاي الكترونيكي و سيستم کنترل کامپيوتري زير مج
وظيفه زير مجموعه الكترونيكي سيستم، كنترل حركت . ميباشد

اين زير . روبات از طريق تنظيم جريان موتورهاي الكتريكي است
مجموعه شامل سنسورهاي اندازه گيري زاويه مفاصل، سرعت 

اي و ارتفاع سطح مذاب، همچنين ارسال كننده  زاويه
نالهاي مختلف در مراحل مذاب ريزي، مدارات واسط، سيگ

کامپيوتر صنعتي، كي بورد، سيستم مشاهدة عملكرد و واسط 
تمامي موتورهاي . باشد  مي(Teaching Pendant)آموزش 

 مجهز به گيربكس، تاکومتر و ترمز DCالكتريكي از نوع 
حرکت و سرعت مناسب بازوها و . باشند الكترومغناطيسي مي

توسط سيستم كنترلي روبات طراحي و يک دستگاه مالقه، 
سيستم عامل به يك واحد . کامپيوتر صنعتي اجرا مي گردد
 كاري و نيز راهنماي عملكردنمايش دهنده براي مشاهدة 

  .نگهداري و عيب يابي خودكار مجهز مي باشد

در اين مقاله طراحي سيستم کنترل روبات تشريح گشته و 
راحي سيستمهاي مکانيکي و جزئيات مربوط به اصول ط

افزار کنترلي و الکترونيکي روبات مستقال در مراجع ديگر  سخت
در اين مقاله ابتدا مدلهاي سينماتيکي و . ]١[بيان شده اند، 

ديناميکي روبات ارائه شده و سپس با توضيح علت تضعيف 
معادالت غير خطي در روبات، روش مبسوطي براي شناسائي 

پس از بررسي مدلهاي بدست . اهد شدخطي روبات ارائه خو
آمده، کنترل کنندة روبات که شامل يک قسمت خطي و يک 
ترم غير خطي به منظور جبران سازي اصطکاک مي باشد 

در ادامه به جوانب کلي نرم افزار کنترلي در . معرفي مي گردد
نهايتاُ با . تضمين صحت و ايمني عملکرد روبات اشاره مي شود

جربي بدست آمده، عملکرد روبات در مود ارائه پاسخهاي ت
حرکتي اتوماتيک به همراه دقتهاي حاصله مورد بررسي قرار 

پاسخهاي بدست آمده مؤيد کارائي سيستم . خواهد گرفت
کنترلي و نيز قابليت اعتماد سخت افزار مکانيکي، الکترونيکي و 

  .کنترل کامپيوتري مجموعه مي باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

 D&A 101وبات مذاب ريز ابعاد کلي ر) ٢شکل 

  پارامترهاي هندسي و اينرسي
همانگونه که اشاره شد روبات مذاب ريز داراي چهار محور 

توجه به مشخصات هندسي روبات ميتوان با . باشد چرخشي مي
) ١(را مطابق جدول )  (D-Hهارتنبرگ پارامترهاي دناويت

  .معرفي نمود

iθ id 1−ia 1−iα مفصلشمارة  

1θ 0 0 0 1 

2θ 0 a 90 2 

3θ 0 
2 0 3 

4θ 0 
3 0 4 

   روباتD-Hمعرفي پارامترهاي ) ١(جدول 

٢٠٨٠

۸۵۰ 

۱۷۰۰ 

 پايه دوار

بازوي دّوم
 بازوي اّول

 مالقه



3آن مقادير که در  20.1, 0.85, 1.7a = =  از طراحي =
بمنظور مدلسازي ديناميکي و . روبات مشخص مي باشد

پس از طراحي , شناسائي پارامترهاي اينرسي روبات مذاب ريز
دقيق اجزاء، ممان اينرسي قطعات براساس جرم و طول واقعي 

با توجه به اينکه اين .  تعيين گشته اندCADبه وسيلة نرم افزار 
عات منطبق به طرح دقيق و نهائي اجزاء روبات مي باشد، اطال

کلية مشخصات . مقادير واقعي و قابل اطميناني مي باشند
که , ارائه شده اند) ٢(هندسي و اينرسي روبات در جدول شمارة 

iدر آن  I ,ماتريس ممان اينرسي بازوها ,imجرم بازوها  ,
ci فاصلة مرکز جرم بازو از مفصل و i طول بازوها را 

  .نمايد مشخص مي

Ii  i(kg m2)  عضو

(m) 
ci

(m) 
im

(kg) 
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  مشخصات هندسي و اينرسي روبات مذاب ريز) ٢(جدول 

  تحليل ديناميکي روبات مذاب ريز
تجزيه و تحليل عملکرد يک روبات با تعيين معادالت ديناميکي 

 داشتن مدل ديناميکي يک روبات با. آن قابل انجام خواهد بود
مي توان گشتاورها و نيروهاي الزم عملگرها به منظور ايجاد 
حرکتهاي الزم در يک سيکل حرکتي روبات را از طريق حل 

بدين ترتيب انتخاب عملگرهاي . ديناميک معکوس تعيين نمود
مناسب براي روباتها و سيستم انتقال قدرت مربوطه از اين 

عالوه بر آن مدل ديناميکي، مرجع . ردطريق صورت مي پذي
الزم براي طراحي سيستم کنترل و طراحي اجزاء مکانيکي 

معادلة کلي ديناميکي روبات ها به . روبات محسوب مي شود
  :]۲[فرم زير مي باشد، 

τ=++⋅ )(),()( qGqqVqqM )١( 
nnMه در آنک  بردار nV×1بردار ,  ماتريس متقارن جرمي×

مؤلفه هاي غيرخطي تابع سرعتهاي مفصلي از جمله ترمهاي 
 ناشي از نيروهاي جاذبه مؤلفه هاي بردار nG×1و اصطکاکي 

 ٤ تعداد درجات آزادي سيستم که در اينجا برابر n. باشند مي
 مختصات تعميم ياقته يا متغيرهاي حرکتي مفاصل qبوده و 

 به اهميت مدلسازي ديناميکي در ارزيابي با توجه. مي باشند
معادالت مربوطه هم از طريق روش الگرانژ , طراحي اجزاء روبات

 اويلر استخراج گشته و در هر مورد -هم از طريق نيوتن
 و ساير مؤلفه هاي مدل ديناميکي Mالمانهاي ماتريس جرمي 

الزم .  آمده است]۳[تعيين گشته اند که جزئيات محاسبات در 
ذکر است که اين معادالت کامال غير خطي بوده و در ادامه به 

به شناسائي مدل خطي و طراحي سيستم کنترل بر اين اساس 
  .پردازيم مي

  شناسائي مدل ديناميکي خطي
) ١( روبات از معادلة  ديناميکيمعادالتهمانگونه که اشاره شد 
از طرفي . باشد کامالً غيرخطي ميتبعيت مي کند که 

 روباتمورد استفاده براي حرکت بازوهاي هاي  عملگر
 باشند که معادله ديناميکي آن ها به مي DCريز، موتور  مذاب
  : زير بيان مي شودصورت

)٢(  )()( ttiKbj mmmmmm τθθ −⋅=⋅+⋅ 
m, گردش موتور زاويه θm در آن که mb j ترتيب لختي و به 

 محور موتور گشتاور τm  ووتور مجريان i,  آناصطکاکضريب 
 محور موتور از طريق يک جعبه دنده به بازو متصل .باشندمي 

 زواياي چرخش دوسوي وبين گشتاورها که  ،مي شود
  :دنده روابط سينماتيکي زير حاکم است جعبه

r
mττ =  

mrq θ.=  
با تلفيق . کوچکتر از يک مي باشد عدد مثبت يک r در آن که

و به ) ١معادله(و روبات ) ٢معادله (عملگرمعادالت ديناميکي 
 کامل ديناميکيکمک روابط سينماتيکي جعبه دنده، معادالت 

به صورت زير به دست با در نظر گرفتن ديناميک عملگر روبات 
 :مي آيد

)٣(  
( )( )

( )( ) ( )

2

2 2

M

V , G

m

m

J r q q

B q r q q r q u

+ ⋅ ⋅ +

⋅ + ⋅ + ⋅ =
 



  : داريمIماتريس واحد با نماد  با در نظر گرفتن  در آنکه

( )tiKru m ⋅⋅=  
Im mB b= ⋅  
Im mJ j= ⋅  

 کامل روبات را بيان مي کند که در اين ديناميک) ٣ (معادلة
نيز  جعبه دنده سينماتيکمعادله ديناميک عملگرها و بازوها و 

 ،Mنيز به علت وجود توابع ماتريسي ) ٣ (معادله. ندلحاظ شده ا
V و G 2 غير خطي مي باشد وليکن وجود ضريب معادلة يکr 

 که تاثير اين توابع در ديناميک شود اين توابع سبب مي براي
 تبديل نسبتين ترتيب هر چه دب. روبات به شدت تضعيف شود

به  2r آن مقدار بعت به و rجعبه دنده ها بزرگتر باشد مقدار 
 M، V تاثير توابع غيرخطي نتيجهشود و در   ميکوچکترمراتب 

کمرنگ تر ) ٣معادله ( در ديناميک عملگر و بازو نيز G و
 تا آنجا که در حالت حدي مي توان ديناميک .گردد مي

 و از ديناميک  تقريب زدها عملگرديناميکبا تنها  را مچموعه
 بدين ترتيب مي توان نتيجه . روبات صرف نظر نمودغير خطي

 ساختارجعبه دنده در سيستم انتقال و گرفت که وجود 
مکانيکي روبات سبب خطي تر شدن رفتار ديناميکي روبات 

 در خطي تر کردن رفتار ديناميکي دندهتاثير جعبه . شود مي
 کنندة کنترلدهد که بتوان يک  روبات ها اين نويد را مي

 روبات در rمقدار .  در مدار کنترل روبات به کار گرفتخطي را
 و دوم براي بازوهاي اول و و ٠٢/٠ريز براي پايه دوار  مذاب

 و mB با G و M، Vمقايسه توابع .  باشدمي ٠٠٦٧/٠مالقه 
mJ مقدار  که مي دهدنشان r صرف نظر کردن کامل از براي 

باشد   نميکوچکيک غير خطي روبات به اندازه کافي دينام
 تا حد بسيار زيادي کاهش را G و M، Vتاثير توابع مسلما ولي 
  .]۳[، دهد مي

جهت يافتن مدل خطي  شناسايييک متد در اين قسمت از 
سپس بر اساس مدل استفاده نموده و خطي معادل از روبات 

مناسب  آمده به طراحي کنترل کننده بدستخطي 
نتايج رضايت بخش پياده سازي آن در عمل . شود مي پرداخته

روش شناسائي خطي  در. نيز در بخش بعدي ارائه خواهد شد
را معادل يک آن   محرکبازو و موتورروبات ابتدا مدل هر 

  : زير درنظر مي گيريمصورتسيستم بار متصل به موتور به 

)٤(  τ=+⋅+⋅ effeffeff GqCqJ 
 ترتيب لختي و ميرايي مؤثر روبات به effCو effJ در آنکه

نيروي وزن را در مدل خطي معادل معادل  اثر effG وبوده

 که اين روشن است) ٤ (معادلةبا دقت در . نشان مي دهد
 ،باشدمعادله شبيه به معادله ديناميکي عملگرهاي روبات مي 

که در اين معادله از ترمهاي غيرخطي و اينرسي با اين تفاوت 
 صرف نظر نشده است و تأثير آنها بر روي کليبازوها به طور 

.  گرديده استلحاظ effG و effJ،effCمدل به صورت 
 به مي توانمنظور انجام شناسائي پارامتريک را ب) ٤ (رابطة
  :ت مدل رگرسيون خطي زير نوشتصور

)٥(  [ ] [ ]τ=
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] ماتريس) ٥( معادلة در ]1q q بردار و τ نتايج از 

 ، در نقاط مختلف زماني تعيين مي گردندشناسائيآزمايشات 
effJ،effC و effG فرم .  هستندشناسايي پارامتر هاي نيز

 زماني نقطه m طول در را براي آزمايشي ٥گسترده معادله 
 :توان به صورت زير نوشت مي
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   يا و
)٧(  bxA =⋅ 

 بسيار τ بردار و A ماتريس سطرهاي  که تعدادروشن است
دالت خطي ا لذا سيستم مع،شتر از تعداد مجهوالت مي باشدبي

 در اين . باشدميOver determined  يک سيستم معادالت فوق
صورت براي يافتن پاسخ اين معادله مي بايست از معکوس 

بدين ترتيب پارامترهاي مورد .  کرداستفاده Aمجازي ماتريس 
  :]۵[،  بدست مي آيندزيرشناسائي از رابطة 

)٨(  bAx −= 
 زير رابطه و از بوده A مجازي ماتريس معکوس −A در آن که

  .بدست مي آيد

)٩(  TT AAAA 1)( −− = 
 معکوس مجازي بدست مي آيد مجموع طريق که از پاسخي

براي . کمينه مي کندفوق مربعات خطا را در دسته معادالت 
از پارامترهاي روبات چندين آزمايش  خطي هر دسته شناسائي

، با استفاده از نرم افزار بر روي مدل غيرخطي روبات
MATLAB و نتايج حاصله به ]۶[شده است،  سازي شبيه ،

کمک آزمايشات تجربي مورد بررسي قرار گرفته و دقيق تر شده 
در اين آزمايشات بازوهاي مختلف روبات در نقاط مختلف . است



اده مي شوند و در هر کدام از اين  دحرکتمسير کاري 
مدل . شوندآزمايشات يک بار پارامترهاي مدل شناسائي مي 

شناسائي شده زماني داراي اعتبار مي باشد که اين پارامترها در 
به منظور .  تغييرات فاحشي نداشته باشندمختلفآزمايشات 

 عنوان معيار تحتبررسي کمي تغييرات و صحت مدل معياري 
  :]۷[، ريف مي شودسازگاري تع

)١٠(  100
Average

Deviation Standard..% ×=MC 

 نشان معيار در حقيقت درصد تغييرات نسبت به ميانگين را اين
 نشان داده ]۷[ با استفاده از شبيه سازيهاي مکرر در .دمي ده

 درصد باشد مدل ٣٠کمتر از معيار شده است که اگر اين 
 را  با دقت خوبي رفتار ورودي و خروجي سيستمآمدهبدست 

  .تخمين مي زند

با استفاده از اين مقدمات آزمايشات شناسائي را مي توان 
صورت داده و پس از انجام عمليات شناسائي پارامتريک توسط 
. معيار کمي سازگاري، ميزان دقت مدل را مي توان تعيين نمود

اين عمليات براي روبات مذاب ريز صورت پذيرفته است و پس 
کت اتوماتيک براي روبات، داده هاي از تعيين چندين مسير حر

مورد نياز شناسائي توسط شبيه سازي مدل کامل روبات تعيين 
 شناسائي بازوهاي آزمايشاتنهائي نتايج ) ٣(جدول  .اند شده

  .روبات مذاب ريز را نشان مي دهد

عضو
effJ ..MC effC ..MC effG ..MC 

٠/٠ ٠  %٠/٠ ٠١٣٠/٠  %٤/٧ /٠٨٨٥ ١% 

٧/٥ ٦٦/٠  % ١/٢ ٠١٣١/٠  %٩/١ ٠٢٦٦/٠ ٢%  

١٥ /٣٦٦  %٥/٢ ٠١٣٢/٠  %٢/١ /٠١٤٥ ٣%  

٠/٠ /٠٦٦  %٠/٠ ٠١٣٠/٠  %٠/٠ /٠٠٢٧ ٤%  

  زو شده براي هر باشناساييپارامتر هاي ) ۳(جدول 

 مشخص است مقدار معيار سازگاري براي جدول که در همانطور
 درصد ٣٠ کمتر از  بمراتبتمام پارامترهاي شناسائي شده

باشد و بدين ترتيب اميدواريم مدل شناسائي شده با دقت  مي
بلوک دياگرام ) ٣(شکل .  توصيف کندراخوبي رفتار سيستم 

 خطي و دلم بسته هر بازو را با درنظر گرفتن مدارسيستم 
شکل اين همانطور که در . کنترل کننده نشان مي دهد

 اغتشاشي ناخواسته صورت يک ورودي به effGمشخص است 
  . گرفته مي شوددرنظر

C(s) G(s)

Geff

+

-

+
+

  
  دياگرام بلوکي کنترل کننده مدار بسته خطي) ۳شکل 

  طراحي سيستم کنترل
ات مذاب ريز شامل دو بخش اصلي  روبکنترل مدار ساختار

.  مي باشدفازجبرانسازي اصطکاک و کنترل کنندة خطي پيش 
کنترل کننده خطي براساس مدل خطي شناسائي شدة سيستم 

 جبران ساز اصطکاک نيز بر اساس بلوکطراحي مي شود و 
 بررسي بهحال .  پياده سازي مي شود]٩[روش ارائه شده در 

  .اين دو بخش مي پردازيم

بدليل مشابه  اين قسمت  در.راحي کنترل کنندة خطيط
ه هاي بازوهاي مختلف تنها  طراحي کنترل کنندمراحلبودن 

پايه دوار روبات به توضيح دقيق مراحل طراحي کنترل کنندة 
. پرداخته و براي ساير بازوها تنها به ذکر نتايج اکتفا مي کنيم

  .ت زير مي باشدبه صور) ١(تابع انتقال پايه دوار براساس جدول 

)١١(  
)013.00885.0(

1)(
+

=
ss

sG
 

 سيستم مي توان نشان داد که بوديبا استفاده از دياگرام 
radفرکانس گذر بهره سيستم  s و حاشيه فاز آن٩٥/٠  

 که بيانگر حاشية پايداري بسيار کم و  درجه مي باشد١ برابر
اين دو  .دپهناي باند کوچک سيستم مدار بسته مي باش

 فاز براساس پيش کننده کنترلمحدوديت را با طراحي مناسب 
 هدف از .مي توان بر طرف نمودپهناي باند و حاشيه فاز مطلوب 

 زيرطراحي کنترل کنندة پيش فاز رسيدن به رفتار مطلوب 
  :باشد مي

rad بهرة گذر فرکانس -  الف s باندمعادل پهناي (٥  
rad sافزايشتوجه داريم که . )سيستم مدار بستهدر  ٥ 

پهناي باند سبب مي شود سرعت رديابي ورودي مرجع در 
  . مدار بسته باالتر برودسيستم

حاشيه پايداري ,  اين حاشية فازبا . درجه٣٠ فاز حاشيه -  ب
 مدل و سيستم واقعي به پارامترهايسيستم نسبت به تفاوت 

  . رودحد کافي باال مي

براي انجام بهينة دو منظور فوق کنترل کنندة پيش فاز را به 
گونه اي طراحي مي کنيم که حداکثر پيش فاز توليدي توسط 



rad(آن در فرکانسي معادل پهناي باند مورد نظر  s٥ (
به را  پيش فاز کنندة کنترل ساختاربدين ترتيب . اعمال گردد
  :هدر نظر گرفتصورت زير 
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1
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  :بهينه سازي فوق را صورت مي دهيم زير روابطو از 
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 فرکانس در فاز مورد نياز مقدار mϕ در آنها که

c 5(rad / s)ω  جهت رسيدن به حاشية فاز مطلوب مي =
 نياز در فرکانس مورد با توجه به بهرة نيز 0K. شدبا

c 5(rad / s)ω  براي طراحي کنترل  . انتخاب مي شود=
 و ٦/١٥ و يا ٢٤ db برابر 0Kمقدار کننده پيش فاز پايه دوار

 بدين ترتيب کنترل.  شودميانتخاب رجه  د٢٩ نيز mϕمقدار 
به دست به صورت زير با توجه به روابط ذکر شده در باال کننده 
  :مي آيد

)١٣(  
1118.0
1339.019.9)(

+
+=

s
ssCbase 

 پيش فاز بازوهاي ديگر روبات نيز بر کنندة کنترل طراحي
 ٣٠ فاز حاشيه راديان بر ثانيه و ٥مطلوب باند اساس پهناي 

کننده ها بر اساس   عمليات تنظيم کنترل.درجه انجام مي گيرد
تنظيم پارامترهاي طراحي به جاي پارامترهاي کنترل کننده 

بدين ترتيب با يک روش هدفمند و با تنظيم . صورت مي پذيرد
دقيق پارامترهاي  طراحي، کنترل کننده مطلوب نتيجه مي 

مقادير نهايي پارامترهاي  کنترلي بازوهاي مختلف در . شود
توابع انتقال کنترل کننده ها نيز با . ارائه شده است) ٤(جدول 

توجه به مقادير مندرج در جدول و روابط ارائه شده براي 
روش پياده سازي کنترل کننده  .طراحي به دست خواهد آمد

ها با توجه با سخت افزار کامپيوتري پياده سازي به صورت 
عادل يک با توجه به زمان نمونه برداري م. ديجيتال مي باشد

ميلي ثانيه، در عمل کلية کنترل کننده هاي طراحي شده با 
 به فرم گسسته تبديل شده و براحتي توسط Tustinروش 

  کامپيوتر پياده سازي شده اند

 پس از پياده سازي کنترل کننده .اصطکاک سازي جبران
هاي طراحي شده بر روي روبات با مشاهدة آثار غير خطي ناشي 

 کارايي افزايش منظور به مفاصل و از اصطکاک خشک در
 الگوريتم جبران سازي اصطکاک را به ،سيستم مدار بسته

 را اصطکاک رفتار .بسته فوق اضافه مي نمائيمسيستم مدار 
اپيوستگي ن. در نظر گرفت) ٤(توان به صورت نمودار شکل  مي

0θنمودار در نقطة  اختار  در سمرده ايجاد يک ناحيه باعث =
رده مي تواند در ابتداي مسير ماين ناحيه . سيستم مي شود

.  در انتهاي مسير خطاي ماندگار ايجاد نمايدوخطاي رديابي 
 براي جبران مناسبالگوريتم جبران سازي اصطکاک راهکاري 

  .اين ناحيه مي باشد

 0Kcωعضو
rad s

mϕدرجه 
)(sC 
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   بازوهاي روبات کننده پارامتر هاي کنترل )۴جدول 
لمب و يا به و مقدار اصطکاک کابتدااين روش  براي پياده سازي

 شناسايي استاتيکيعبارت ديگر ناحيه مردة هر بازو به صورت 
 اين سپس.  استمندرج) ٥(نتايج آن در جدول شده است که 

 سيگنالبه ) سرعتعالمت (متناسب با جهت حرکت ، مقادير
  .مي گرددکنترلي اضافه 

fricτ

θ

vpT

spT

vnT

snT

  
  نمودار اصطکاک بر حسب سرعت بازو ها) ۴شکل 

 عضو
spT)ولت( snT)ولت( 

٦ ٦ ١- 

٣ ٣ ٢- 

٨/٠ ٨/٠ ٣- 

٢/٠ ٢/٠ ٤- 

  نتايج شناسايي پارامتر هاي اصطکاک) ۵جدول (



 اعمال جبران سازي اصطکاک متناسب با بايد متذکر شد که
ر فن در سرعت هاي نزديک به ص بروز نوساباعث ،عالمت سرعت

 ،ن نوساناتيجهت جبران ا ]٩[  درشده ارائه راهکار. مي شود
 بهمراجعه به عالمت سيگنال کنترل در سرعت هاي نزديک 

مراجعه مشاهده شد که ي لآزمايشات عم اما در .صفر مي باشد
عالمت نسبت به  بسيار بهتري کارايي مطلوب،به عالمت سرعت 

اين امر شايد به آن علت . دارداين منطقه سيگنال کنترل در 
و بر اساس  به صورت نرم افزاري مطلوب سرعت باشد که

 تأثيري برنويز  نظير مسائليتوليد مي شود و سيگنال مرجع 
 الگوريتم جبران  اعمالبدين ترتيب. نخواهد داشتروي آن 

  :شده است پياده سازي )١٤(بر اساس معادله سازي اصطکاک 

)١٤(  
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 جبرانساختار مدار کنترل هر بازو را به همراه بلوک ) ٥ (شکل
  .ساز اصطکاک نشان مي دهد

C(s) G(s)+

Friction
Compensation

+ θ

θ

desθ

desθ

fricU

 
دياگرام بلوکي کنترل مدار بسته هر بازو  )۵شکل 

  بهمراه جبران سازي اصطکاک
الزم به ذکر است که کنترل کننده هاي طراحي شده را 

هت پياده سازي ديجيتال به فرم گسسته تبديل بايست ج مي
نمود، که تشريح عمليات گسسته سازي توابع انتقال و انتخاب 
زمان نمونه برداري متناسب با توانايي هاي سخت افزار سيستم، 

در محيط (همچنين تشريح نرم افزار کنترل سيستم 
با دو وظيفة عمده کنترل )  Borland C 3.1نويسي  برنامه

و برقراري ارتباط با کاربر، در کنار تدابير تضمين مجموعه 
 ]٣[امنيت عملکرد سيستم در يک محيط صنعتي در 

توجه داريم که بزرگي و توانمندي بازوها و همچنين . است آمده
ارتباط با مذاب، سبب اهميت دو چندان موضوع تضمين امنيت 
در طراحي روبات مذاب ريز بوده است، که اين موضوع يکي از 

, عيارهاي اساسي طراحي اين روبات در زمينه هاي مکانيکم
  .الکترونيک و نرم افزار کنترلي بوده است

  بررسي عملکرد روبات مذاب ريز
دو مود حركتي دستي و اتوماتيک براي روبات مذاب ريز در نظر 

در .  آمده است]١[گرفته شده است که توضيح دقيق آنها در 
 داشتن يک دگمه دستور حرکت دستي کاربر با فشرده نگاه

در اين حرکت هدف اين است که . حرکت يک بازو را مي دهد
مادامي که دگمه توسط کاربر فشرده شده است بازو با سرعت 

لذا براي هر بازو يک مسير خطي سرعت . ثابت حرکت نمايد
البته . ثابت توليد و سرعت بازو با رديابي آن مسير ثابت مي ماند

ر حرکت يک مسير سهموي به ابتدا و براي هموار کردن مسي
بدين ترتيب هنگامي . ]٤[انتهاي مسير خطي متصل مي گردد، 

که کاربر دگمه حرکت دستي را مي فشارد بازو به آرامي تا 
رسيدن به سرعت مطلوب، سرعت مي گيرد و پس از اينکه 

در . کاربر دگمه را رها مي نمايد بازو به آرامي متوقف مي شود
ي رديابي از اهميت بااليي برخوردار نمي باشد اين حرکت خطا

و تنها حرکت پيوسته و بدون نوسان بازو نياز کاربر را برطرف 
کلية نتايج بدست آمده نيز کامال رضايت بخش بوده . مي نمايد

  .است

هدف کنترلي در حرکت اتوماتيک روبات، رديابي مسير سهموي 
. باشد سير ميتوليد شده بر اساس نقاط ابتدايي و انتهايي م

پس از پياده سازي کنترل کننده هاي طراحي شده توسط 
افزار الکترونيکي وکامپيوتر صنعتي روبات، پاسخ هر بازو  سخت

به فرامين داده شده در سيکلهاي اتوماتيک تعيين و ثبت 
در اين قسمت، بمنظور بررسي عملکرد روبات . است شده
ويري که شامل دو ريز نمونه هايي از اين نتايج در تصا مذاب

يکي از نمودارها مسير پيموده . شود باشند ارائه مي نمودار مي
شده در مقايسه با مسير مطلوب و ديگري خطاي رديابي و 

  .دهد سيگنال کنترلي اعمال شده به محرک را نشان مي

. نمودار حرکت اتوماتيک پايه دوار را نشان مي دهد) ٦(شکل 
مي شود پايه از زاويه صفر همانطور که در اين شکل مشاهده 

 درجه تغيير جهت داده به ٣٠درجه حرکت کرده و در زاويه 
 درجه نيز تغيير -٣٠ درجه حرکت مي کند و در -٣٠سمت 

در نمودار اول . جهت داده به سمت صفر درجه حرکت مي کند
مسير پيموده شده با خط پيوسته و مسير دلخواه با خط چين 

بهتر، خطاي رديابي در نمودار دوم براي مشاهده . رسم شده اند
همانطور که مشاهده مي . با خط پيوسته ترسيم گرديده است



 درجه مي باشد در ١شود ماکزيمم خطاي رديابي حدود 
. ماند  درجه باقي مي٤/٠حاليکه خطاي ماندگار نهائي حدود 

پايه دوار از جهت دقت، مهمترين بازوي روبات محسوب مي 
رکت در قرار گيري بازوها در موقعيت شود چرا که دقت اين ح

. مناسب نسبت به قالب و کوره بسيار حائز اهميت است
همانگونه که مشاهده مي شود دقتهاي بدست آمده کامالً قابل 

 ٩٨قبول بوده و عالوه بر آن، تکرارپذيري اين نتايج نيز باالتر از 
در مورد بازوهاي ديگر نيز نتايج مشابهي . باشد درصد مي

  . آمده اند که در شکلهاي بعدي نمايش داده شده اندبدست
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  نمودارهاي حرکتي مربوط به پايه دوار) ۶شکل 
همانطور . نتايج مربوط به بازوي اول را نشان مي دهد) ٧(شکل

که در شکل مشخص مي باشد بازوي اول از زاويه صفر درجه به 
ر اين ماکزيمم خطاي ماندگار د.  رفته و باز مي گردد-٢٥زاويه 

نتايج مربوط به حرکت بازوي . حرکت نيز يک درجه مي باشد
نتايج مربوط ) ٨(شکل . دوم نيز رفتاري مشابه را نشان مي دهد

همانطور که ديده مي شود، . به حرکت مالقه را نشان مي دهد
 درجه ٢٠٠در حرکت مالقه با توجه به زاوية دوران حدود 

ا توجه به نتايج  ب.رسد حداکثر خطا به حدود شش درجه مي
بدست آمده براي روبات مذاب ريز دقتها کامال متناسب با نياز 

 الزم به ذکر است که مقادير فرامين کنترلي .باشند صنعتي مي
که در شکلها نمايش داده شده اند کامال در حد مجاز و قابل 

  .باشند اعمال توسط عملگرها مي

  گيري نتيجه
شده در طراحي و توليد با توجه به گستردگي فعاليت انجام 

، اصول کلي طراحي سيستم D&A 101روبات مذاب ريز 
ابتدا مدلهاي . کنترلي روبات مزبور در اين مقاله تشريح گشت
سپس با توجه . سينماتيکي و ديناميکي مورد بررسي قرار گرفت

به تضعيف ترمهاي غير خطي ديناميک روبات بواسطه وجود 

 نويني براي شناسائي مدل سيستم انتقال و جعبه دنده، روش
پس از بررسي مدلهاي بدست آمده، . خطي روبات ارائه گشت

کنترل کنندة روبات که شامل يک قسمت خطي و يک ترم غير 
خطي بمنظور جبران سازي اصطکاک مي باشد مورد بررسي 

در پايان، نحوه عملکرد روبات با اعمال اين . قرار گرفت
ي تجربي بدست آمده در مود کننده ها با ارائه پاسخها کنترل

حرکتي اتوماتيک، و دقتهاي بدست آمده مورد بحث و بررسي 
پاسخهاي بدست آمده مؤيد عملکرد مطلوب . قرار گرفت

سيستم کنترلي و نيز کارائي سخت افزار مکانيکي، الکترونيکي 
  .و کنترل کامپيوتري مجموعه مي باشد
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  اول نمودارهاي حرکتي مربوط به بازوي ) ۷شکل 
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  نمودارهاي حرکتي مربوط به مالقه) ۸شکل 
در پايان شايسته ذکر است که اين فعاليت علمي و صنعتي در 
چهاچوب قرارداد همکاري پژوهشي بين دانشگاه صنعتي خواجه 

و با ) تبريز(نصير الدين طوسي و شرکت توليدي پيستون ايران 
ين از همچن. همکاري شرکت صنايع نوين دانا انجام شده است

همکاري شرکت صنعتي ايرفو در پذيرش سفارش ساخت بخش 
  .اعظم قطعات سيستم مکانيکي تقدير مي گردد

Time (Sec)

Time (Sec)

Time (Sec)
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Time (Sec)
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