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چکیده
 حمل آسانتر قطعات و هزینهی تولید، قابلیت بیشتر کار در محیطهای مختلف، نسبت پایین جرم ربات به جرم قابل حمل،صرفهجویی در انرژی
 اما به دلیل.پایینتر در رباتهای انعطافپذیر این رباتها را نسبت به رباتهای صلب برای بسیاری از محققان و صنایع جذابتر کرده است
 کنترل این،غیرخطی بودن سیستم ربات انعطافپذیر و ارتعاشات باالی آن در نقاط کاری و همچنین حساسیت بیشتر نسبت به اغتشاشات خارجی
 در این مقاله یک کنترل کننده بر اساس حسابان مرتبه کسری برای رباتهای انعطافپذیر بصورت عملی.نوع رباتها دشوارتر و پیچیدهتر است
 سپس بر روی یک ربات تک لینک انعطافپذیرکه در. ابتدا مدل دینامیکی یک ربات تک لینکی انعطافپذیر معرفی میشود.پیاده سازی میشود
 مرتبه کسری بهPID  و کنترل گشتاورPID  کنترل کننده، کنترلکنندههای مختلف از جمله کنترل کننده فازی،آزمایشگاه ساخته شده است
صورت عملی در آزمایشگاه پیادهسازی شده و سپس عملکرد هر یک از کنترلکنندهها در کاهش ارتعاشات بازو در نقطهی مطلوب نهایی و
 یک اغتشاش ثابت و، برای مقایسه کنترل کنندههای طراحی شده از نظر مقاوم بودن، عالوه بر این.کاهش خطای ردیابی بررسی میگردد
، نتایج حاصل از شبیهسازی و پیادهسازی آزمایشگاهی ربات، در پایان.یکسان به همه کنترلکنندهها اعمال شده و عملکرد آنها مقایسه میگردد
. مرتبه کسری بهترین نتایج را در میان کنترل کنندههای پیادهسازی شده داردPID نشان میدهد که کنترل گشتاور
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Energy saving, low robot mass to carried mass ratio, more ability to work in various environments,
easier delivery of parts and lower production costs in flexible robots make these robots more attractive
than rigid robots to many researchers and industries. But due to nonlinearities in flexible robot system
and high vibration in operation points and also more sensitivity against external disturbances, control of
these robots is more difficult and complex. In this paper a controller for a flexible link manipulator
based on fractional calculus is practically implemented. At first the dynamic model of a single flexiblelink robot is introduced. Then various controllers such as fuzzy control, PID control, and fractional
order PID torque control are practically implemented on a single flexible-link robot made in laboratory,
and then the performance of each controllers in decreasing of arm vibration in final desired point and
tracking error reduction are investigated. Further, to compare the robustness of the designed controllers,
a same constant disturbance is applied to all controllers and their performance are compared. Finally,
the simulation results and experimental results show that the fractional order PID torque controller has
the best results among the implemented controllers.
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 ربات1 اما باید توجه داشت که انعطافپذیری لینک.[1]بسیاری قرار گرفتهاند
 افزایش ارتعاش ربات در،سبب غیرخطی شدن بیشتر معادالت دینامیکی
نقاط کاری و همچنین حساسیت بیشتر به اغتشاش و نویزهای محیطی
1

 مقدمه-1
با توجه به مزیتهای ربات انعطافپذیر نسبت به ربات صلب مانند سبکتر
 افزایش قابلیت حمل بار و انجام کار در، صرفهجویی در انرژی،بودن
محیطهای مختلف و هزینهی تولید پایینتر این نوع رباتها مورد توجه
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 -2مدل دینامیکی ربات
در این بخش ،مدل دینامیکی یک ربات با 𝑛 بازوی انعطافپذیر معرفی
میگردد] .[2یک راه آسان برای تخمین دینامیکهای یک ربات انعطافپذیر
با استفاده از روش مدشیپ 1است .با فرض مدل تیر اویلر -برنولی ،انحراف تیر
االستیک )𝑡  𝑤𝑖 (𝜂,لینک 𝑖 ام ،به صورت مجموع ترمهای بینهایت بیان
میشود:
∞

)(1

)𝜂( 𝑗𝑖𝜙)𝑡( 𝑗𝑖𝑞 ∑ = )𝑡 𝑤𝑖 (𝜂,
𝑗=1

که در آن )𝑡( 𝑗𝑖𝑞 دامنهی متغیر با زماان ماد 𝑗 از لیناک 𝑖 ام و )𝜂( 𝑗𝑖𝜙

تابع مدشیپی است که جابجایی مد 𝑗 انحراف لینک 𝑖 ام را بیان میکند 𝜂 .نیز
جابجایی لینک 𝑖 ام را در هر راستای محور نشان میدهد ].[2
با توجه به انعطافپذیری لینک ،یک حال بارای حرکات لیناک 𝑖 ام ،باا
استفاده از تخمین مقید کوتاه 2به دست میآید .فرم حل به دست آمده بارای
لینک 𝑖 ام به صورت معادلهی ( )2است:
𝑖𝑚

)(2

)𝜂( 𝑗𝑖𝜙)𝑡( 𝑗𝑖𝑞 ∑ = )𝑡 𝑤𝑖 (𝜂,
𝑗=1

که در آن 𝑖𝑚 تعداد مدهای استفاده شده بارای توصایف انحاراف لیناک
𝑖 ام است.
معادالت دینامیکی حرکت بازو با استفاده از روش الگرانژ به دست آماده
است .برای دستیابی به این هدف ،عباراتی برای انرژیهای پتانسیل و جنبشی
به دست میآید .انرژی پتانسیل شامل انرژی کششی و تأثیر گرانش اسات .باا
Fig. 1 Single flexible-link robot made in laboratory

شكل  1ربات تک لینکی انعطافپذیر ساخته شده درآزمایشگاه
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و ارزیابی کنترل ربات با لینک انعطافپذیر و پیادهسازی آن به صورت عملی
میباشد.
برای مشاهدهی چگونگی رفتار ربات در حضور کنترلکنندههای مختلف،
با پیادهسازی عملی در آزمایشگاه ،حلقههای کنترلی پایدار موقعیت و گشتاور
برای رسیدن به نقطهی مطلوب نهایی به دست آمدهاند .از نوآوریها و
مزیتهای این مقاله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1در شبیهسازیهای کامپیوتری از مدلهای تقریبی ربات استفاده
میشود که در این مدلها برای سادهسازی مدل ،معموالً از مودهای
ارتعاشی فرکانس باالی سیستم صرفنظر شده است ،اما در مقاله
حاضر کنترلکننده روی ربات واقعی پیادهسازی عملی شده است که
چالشهای کنترلی را بسیار بیشتر کرده و کار کنترل ارتعاشات نوک
ربات بسیار پیچیدهتر خواهد شد.
 -2در مقاله حاضر یک کنترلکننده مرتبه کسری جدید ارائه شده و ابتدا
اثبات پایداری کنترلکننده پیشنهادی به صورت تئوری انجام شده و
سپس به صورت عملی پیاده سازی گردیده است.
 -3در این مقاله از کنترل  PIDمرتبه کسری برای یک ربات تک لینک
انعطافپذیر استفاده میشود و عملکرد مقاوم کنترلکننده در مقابل
اغتشاش بررسی میگردد.
روند مقاله بدین شرح است :در بخش  2مدل دینامیکی ربات و مسئلهی
کنترلی شرح داده شده است .در بخش  3پیادهسازی عملی کنترلکنندهها
روی ربات و روش حل مورد توجه قرار گرفته است .در بخش  4نتایج حاصل
از پیادهسازی عملی تفسیر و تحلیل شدهاند .بخش  5به نتیجهگیری نهایی
پرداخته شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.10275940.1396.17.10.28.6

خواهد شد .از این رو کنترل آنها بسیار پیچیدهتر و دشوارتر خواهد بود .در
شکل  1شمای کلی ربات تک لینک انعطافپذیر ساخته شده در آزمایشگاه
نشان داده شده است .در بسیاری از کاربردهای رباتیکی الزم است همزمان
کنترل موقعیت و سرعت مجری نهایی ،گشتاور تولیدی موتور و نیروی اتصال
بین مجری نهایی و محیط انجام گیرد .مثالهای رایج از کاربردهای صنعتی
عبارتاند از :مونتاژ کردن ،صیقل کاری ،نقاشی ،حکاکی ،نوشتن ،هموار کردن
لبه و غیره ،که کنترل موقعیت به تنهایی برای انجام این چنین کاربردهایی
کافی نیست ،پس الزم است نیرو و یا گشتاور نیز کنترل شود.
در مقاالتی که تا کنون منتشر شده است ،کنترلکنندههای متعددی از
جمله کنترل موقعیت  PIDمرتبه کسری] ،[2,1کنترل فازی] ،[7-3کنترل
مدلغزشی] [8و کنترل  PIDبرای کنترل این نوع ربات به کار گرفته شده
است .اما به دلیل وجود عوامل غیرخطیهای شدید در مدل ربات ،تنظیم
پارامترهای کنترلکننده با سعی و خطا] [3و یا با استفاده از الگوریتمهای
هوشمند از جمله الگوریتم ژنتیک] [1انجام میگیرد.
در برخی مراجع [ ]10,9از کنترل تطبیقی و مقاوم برای غلبه بر نویز و
اغتشاشات محیطی وارد بر ربات دارای مفاصل انعطافپذیر استفاده شده است
و نتایج به صورت عملی نیز بررسی شدهاند .در [ ]12,11یک روش کنترلی
جدید برای ربات با مفاصل انعطافپذیر پیشنهاد شده است که عالوه بر اینکه
ربات را در حضور نامعینیهای ساختاری و غیرساختاری بصورت مقاوم پایدار
میسازد و مشکالت کنترلکنندههای طراحی شده بر اساس مدل صلب را
ندارد .در [ ]17-13مدل دینامیکی نسبتاً دقیقی برای یک بازوی انعطافپذیر
دو لینکی و یک ربات با مفصل انعطافپذیر ارائه شده است ،که توسط قانون
کنترل غیرخطی بر اساس لیاپانوف و کنترل مد لغزشی -فازی تا حدی
ارتعاشات ناشی از االستیک بودن لینکها حذف گردیده است ولی به خاطر
پیچیدگی دینامیک ربات ،قانون کنترل پیچیده شده و تعیین توابع محدودیت
دشوار است ،به عالوه عملکرد کنترلی در سرعتهای باال تضعیف شده است.
در [ ]20-18ربات تک بازو با مفصل انعطافپذیر در صفحهی قائم توسط
الگوریتمهای تطبیقی و مقاوم کنترل شده است که نتایج مطلوبی برای ردیابی
در پی دارد و در [ ]21عملکرد کنترلکنندهی  PIDمرتبه کسری فازی برای
بازوی ربات صلب ارزیابی شده است که استفاده از این کنترلکننده سبب
کنترل زوایای مفاصل لینکهای بازو و کاهش خطای موقعیت لینکها شده
است .در [ ]23,22کنترل فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگر برای سیستمهای
غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است.
با بررسی مقاالت و مطالعات منتشر شده تا کنون مشاهده میگردد که
در بیشتر آنها ربات با مفاصل انعطافپذیر مورد توجه قرار گرفته است که
دینامیک آن نسبت به ربات با لینک انعطافپذیر سادهتر بوده و به همین
جهت طراحی کنترل کننده نیز سادهتر خواهد بود .از طرفی کاربرد ربات با
لینک انعطافپذیر نسبت به مفصل انعطافپذیر به خصوص در صنایع بیشتر
بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است ،بنابراین ،در این مقاله هدف بررسی
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این حال ،از انحرافات پیچشی و طولی چشام پوشای شاده اسات .در نهایات،
اجزاء مدل دینامیکی باید صریحا جداسازی شده تا به فارم ماتریسای تبادیل
شود .ماتریسهای 𝑀𝐹 ،𝐾 ،𝐷 ،و 𝐺 به ترتیب نشان دهندهی ماتریس اینرسی،
ماتریس میرایی ،ماتریس سختی ،ماتریس اصطکاک و بردار گرانش هستند.
)(3
𝜏𝐵 = )𝑥(𝐺 𝑀(𝑥)𝑥̈ + 𝐷(𝑥, 𝑥̇ )𝑥̇ + 𝐾(𝑥)𝑥 + 𝐹(𝑥, 𝑥̇ ) +
𝐵 ماتریس ورودی است که وابسته به فرضایات لیناک مقیاد اسات و 𝜏
′

′

ورودی گشاااتاور کنترلااای اسااات،𝑚′ = ∑𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 ،𝑀𝜖𝑅𝑛+𝑚 ×𝑛+𝑚 .
T

] 𝑓𝑞 𝑟𝑞[ ≡ 𝑥 ،𝑞𝑟 ≡ [𝑞1 𝑞2 … 𝑞𝑛 ]T ،که 𝑟𝑞 بردار متغیرهاای مفصالی در
T

حالااات کلااای و ] 𝑛𝑚𝑛𝑞 …  𝑞𝑓 ≡ [𝑞𝑓11 𝑞𝑓12 … 𝑞1𝑚1 … 𝑞2𝑚2باااردار
′

′

متغیرهای انحراف لینک است.𝐾 ∈ 𝑅𝑛+𝑚 ×𝑛+𝑚 ،𝑞𝑓 ∈ 𝑅𝑛×1 ،
ماتریس ضریب 𝐷 تعریف واحدی ندارد ،اگرچه که میتوان آن را با توجه
به خاصیت مهم و مفید شبهتقارنی در طراحی کنترل مقاوم انتخاب کارد .باه
این دلیل که تعمیم دستی و نمادین 1معادالت دینامیکی ربات خسته کنناده،
زمان بر و همراه با خطاست ،یک فرآیند استنتاج اتوماتیک ماورد نیااز اسات
بنابراین ،یک برنامهی نمادین در نرمافازار متلاب 2یاا متمتیکاا 3بارای تولیاد
معادالت دینامیکی یک ربات صفحهای با فرض لینک صلب یا انعطاافپاذیر و
توابع مدشیپ انعطافپذیر در ] [27-24نشان داده شده است.
یک فضای حالت شبه خطی برای بازوی انعطاافپاذیر باه ایان صاورت
است:
𝐼
𝑂
𝑂
)(4
[ ] 𝑋 + [ −1 ] 𝜏 +
𝜏]
𝐷 −𝑀−1
𝐵 𝑀
𝑛 −𝑀−1
که  ،𝑋 = [𝑥 𝑥̇ ]Tو ])𝑥(𝐺  𝜏𝑛 = [𝐹(𝑥, 𝑥̇ ) +ترمهای غیرخطی نیارو

است 𝐼 .و 𝑂 نشاندهندهی ماتریسهای یکه و تهی با ابعاد مشخص هستند.
 -3پیادهسازی عملی کنترلکننده
در این بخش به ترتیب انواع کنترلکنندههای اعمال شده به ربات شارح داده
میشوند که با تغییر ضرایب کنترلی با سعی و خطا ،بهترین ضرایب که نتاایج
عملی مناسبتری دارند به دست میآیناد .شابیهساازی کنتارلکننادههاا در
محیط سیمولینک 4نرمافزار متلب انجام شده اسات و در پیاادهساازی عملای
ربات ،قطعات اساسی مورد نیاز یک لینک انعطافپذیر ،موتور و رابط موتور باه
کامپیوتر است که لینک انعطافپذیر ،تیری از جنس پلکسی گلس 5با ضخامت
 2 mmبا قابلیت انعطافپذیری باال انتخاب شده است تا ارتعاش و لارزش آن
به وضوح قابل مشاهده باشد و موتور ،یک داینامیکسل 6با مادل 𝐴𝐴𝑋 − 18
است که حداقل نیاز گشتاور برای کنترل و حرکت لینک مورد نظار را فاراهم
کند .در داخل موتور سنسورهایی از جمله سنسور سرعت ،موقعیت ،گشاتاور،
بار ،دما و  ...تعبیه شده است که میتوان از آنها در فیدبک گیاری از سیساتم
اسااتفاده کاارد .دسااتورالعمل راه اناادازی و اسااتفاده از موتااور داینامیکساال و
مشخصات آن در ] [30-28موجود است.

میشود .رابطهی کنترل کننده  PIDبه صورت معادلهی ( )5است:
)(5

𝑡𝑑)𝑡( 𝑒 ∫ 𝐼𝐾 𝐶(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) + 𝐾𝐷 𝑒̇ (𝑡) +

که در آن 𝑝𝐾 𝐾𝐷 ،و 𝐼𝐾 به ترتیب ضرایب تناسبی ،مشتقی و انتگرالی
هستند 𝑒(𝑡) .خطا و)𝑡( ̇𝑒 مشتق خطا توسط فیدبک خروجی موقعیت و
مشتقگیری از آن به دست میآیند .در حقیقت ورودی کنترلی )𝑡(𝐶 در
کنترلکنندهی  PIDکه فیدبک موقعیت دارد ،زاویه لحظهای محاسبه شده
توسط کنترلکننده به موتور استفاده شده میباشد و در آن 𝑑𝑥 𝑒 = 𝑥 −
است .در محیط شبیهسازی از دو تابع اشباع استفاده شده است .یک تابع
اشباع 7برای محدود کردن فضای حرکتی ربات و دیگری برای ورودیهای
کنترلی ،البته باید توجه داشت که در پیادهسازی عملی به منظور پایدار ماندن
سیستم و عملکرد بهتر آن برای محدود کردن قانون کنترل تا جایی که
عملکرد ربات به مخاطره نیفتد و ربات از محیط در نظر گرفته شده برای آن
خارج نگردد میتوان از بلوک اشباع استفاده کرد .در شکل  2محیط
شبیهسازی کنترل کننده  PIDنشان داده شده است.
 -2-3طراحی کنترل کننده فازی
کنترلکنندههای فازی از یک سری اطالعات تعریفی غیر دقیق به عنوان
مجموعهی ورودی فازی و از یک طرح استنتاجی ،مبتنی بر پایهی دانش
استفاده میکنند .میتوان از کنترل کننده فازی سلسله مراتبی که هدف آن
ردیابی و حل موقعیت و نیرو میباشد استفاده کرد] .[3توابع عضویت و جدول
قواعد کنترل کننده فازی با ورودیهای خطا و تغییرات خطا و خروجی قانون
کنترل به صورت شکلهای  3و  4و جدول  1هستند .با توجه به شکل 4
بازههای ورودی خطا و سرعت خطا و همچنین خروجی کنترلکننده که
همان ورودی کنترلی است به ترتیب برابر ]،𝑒 = [−0.1 0.1
] 𝑒̇ = [−0.1 0.1و ] 𝑢 = [−0.1 0.3است .ذکر این نکته ضروری است که
میتوان برای سرعت بخشیدن به کنترل و حرکت ربات در حالت پیاده سازی
عملی و بالدرنگ شدن کنترل برخی قواعد ذکر شده در جدول  1را حذف و یا
سادهتر کرد .ورودی کنترلی )𝑡(𝐶 در کنترلکنندهی فازی با فیدبک موقعیت
نیز از نوع ارسال زاویه لحظهای محاسبه شده توسط کنترلکننده به موتور
میباشد و در آن 𝑑𝑥  𝑒 = 𝑥 −است .شکل  5نیز محیط شبیهسازی کنترل
کننده فازی را نشان میدهد.
 -3-3طراحی کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری
محاسبات مرتبه کسری نقش بسیار مهمی در زمینههای گوناگون علمی دارد
و به خصوص در دهه اخیر کاربرد کنترل مرتبه کسری در مهندسی کنترل به
عنوان یک موضوع مهم در عرصه تحقیقات بینالمللی مطرح شده است .در
رابطهی کنترلکننده  PIDمرتبه صحیح که به صورت معادلهی ( )5ارائه شد،

1
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Fig. 2 PID controller simulation

شكل  2شبیهسازی کنترل کننده  PIDدر محیط سیمولینک
Saturation
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 -1-3طراحی کنترل کننده PI

کنترلکنندههای  PIDاز رایجترین نمونههای الگوریتم کنترل بازخوردی است
که در بسیاری از فرایندهای کنترلی نظیر کنترل سرعت موتاور ، DCکنتارل
فشار ،کنترل دما و ...کاربرد دارد .در این قسمت از ایان کنتارلکنناده بارای
کنترل مناسب و کاهش ارتعاشات نامطلوب ربات با لینک انعطافپذیر استفاده

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

𝑂
𝐾 −𝑀−1

[ = ̇𝑋

هادی دالوری و همکاران

طراحی و ساخت عملی کنترل کننده  PIDمرتبه کسری برای یک ربات تک لینک انعطافپذیر

هادی دالوری و همکاران

است و 𝑃𝑣  𝑣𝐷 ،و 𝐼𝑣 مرتبههای مشتق و انتگرال کسری را مشخص میکنند
که مقدار مطلوب آنها با سعی و خطا به دست آمدهاند .ورودی کنترلی )𝑡(𝐶
در کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری ،گشتاور وارده لحظهای به لینک کنترل
شده توسط کنترلکننده به موتور میباشد که در آن 𝑑𝑇  𝑒 = 𝑇 −خواهد
بود .انتگرال مرتبه کسری یک تابع )𝑡(𝑓 از معادلهی ( )7بدست میآید:
𝑡

1

)𝑡( 𝛼−
𝑡𝐷0,
𝑓
𝜏𝑑)𝜏(𝑓 = 𝛤(𝛼) ∫0 (𝑡 − 𝜏)𝛼−1

)(7

و مشتق مرتبه کسری آن نیز از معادلهی ( )8بدست میآید:
𝑡

]Fig. 3 Membership functions for fuzzy logic controller design[3
شكل  3توابع عضویت برای طراحی کنترلکنندهی منطق فازی][3

)(8

1
𝜏𝑑)𝜏( )𝑚( 𝑓 ∫(𝑡 − 𝜏)𝑚−𝛼−1
)𝛼 𝛤(𝑚 −

=

𝛼 𝑐
)𝑡(𝑓 𝑡𝐷0

0

که در آن . 𝑚 − 1 < 𝛼 < 𝑚 ∈ 𝑍, α∈R+

پارامترهای کنترلکننده مرتبه کسری در معادلهی ( )6بایاد باه نحاوی
انتخاب شوند که پایداری کنترلکننده پیشنهادی تضمین شود ،بدین منظاور
فرض میشود)𝑡(  .𝑒(𝑡) = 𝑒1با این فرض میتوان معادلهی ( )6را به شاکل
رابطه ) (9بازنویسی کرد:
)𝑡( 𝐷𝑣𝐼 𝑒1 (𝑡) = 𝑒2
)𝑡( 𝐷𝑣𝑝 𝑒2 (𝑡) = 𝑒3

𝑝𝑘
𝐼𝑘
𝑒1 (𝑡) −
)𝑡( 𝑒
)(9
𝐷𝑘
𝑘𝐷 3
حااااال فاااارض میشااااود کااااه , 𝑣𝑝 = 𝑣2 ⁄𝑢2

𝐷𝑣𝐷 −𝑣𝑃 𝑒3 (𝑡) = −
𝑣𝐼 = 𝑣1 ⁄𝑢1

 , 𝑣𝐷 − 𝑣𝑃 = 𝑣3 ⁄𝑢3و همچنین فرض شاود کاه ∈ 𝑖𝑢 (𝑣𝑖 , 𝑢𝑖 ) = 1, 𝑣𝑖 ,

خطا

طراحی شده است که در این حالت قانون کنترل با دریافت فیدبک موقعیت و
گشتاور از خروجی به کنترل گشتاور تولیدی موتور و سارعت حرکات لیناک
انعطافپذیر میپردازد تا ربات به نقطهی نهایی مطلوب دست یافته و متوقاف
شود .در این بخش به دالیل متعددی از جمله کاهش خطای ردیابی ،کااهش
لرزش و ارتعاش لینک انعطافپذیر و اصالح ورودی کنترلی ،کنترل گشتاور به
موتور اضافه شده است .شکل  6نشان دهنادهی محایط شابیهساازی کنتارل
گشتاور  PIDمرتبه کسری است ،که برای شبیهسازی بخش مرتبه کساری از
جعبه ابزار مرتبه کساری [31,18]1اساتفاده شاده اسات .جعباه ابازار مرتباه
کسری قابلیت نصب در نرم افزار متلب دارد .این جعبه ابزار مشاتق و انتگارال
مرتبه کسری را در حوزه فرکانس تقریب میزند.

جدول  1جدول قواعد پایه برای طراحی کنترلکنندهی منطق فازی][3
]Table 1 Rule-base table for fuzzy logic controller design[3

تغییرات خطا
U
LN
MN
SN
ZE
SP
MP
LP

LN
LN
MN
LN
SN
SN
MN
SN

MN
MN
MN
MN
ZE
SN
MN
SN

SN
LN
MN
SN
ZE
ZE
ZE
ZE

ZE
LN
MN
SN
ZE
SP
MP
LP

SP
ZE
ZE
ZE
ZE
SP
MP
LP

MP
MP
MP
SP
ZE
MP
MP
LP

LP
SP
MP
SP
SP
LP
MP
LP

Fig. 5 Fuzzy controller simulation in Simulink

شكل  5شبیهسازی کنترل کننده فازی در محیط سیمولینک

از انتگرال و مشتق مرتبه صحیح استفاده شده است ،لاذا باه منظاور افازایش
درجه آزادی و همچنین افزایش مقاومت کنترلکنناده ،مایتاوان از مشاتق و
انتگرال مرتبه کسری به جای مشتق و انتگرال مرتبه صحیح در معادلاهی ()5
استفاده نمود .از این رو یک کنترلکننده مرتبه کسری به فارم معادلاهی ()6
پیشنهاد میشود:
)(6
)𝑡(𝑒 𝐼𝑣𝐶(𝑡) = 𝑘𝑝 𝐷 𝑣𝑃 𝑒(𝑡) + 𝑘𝐷 𝐷 𝑣𝐷 𝑒(𝑡) + 𝑘𝐼 𝐷−
که در آن 𝑝𝑘 ضریب تناسبی 𝑘𝐷 ،ضریب مشتقی و 𝐼𝑘 ضریب انتگرالی
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 -4-3پایداری سیستم
در این پژوهش به طراحی کنترلکنندههای  PIDکالسیک و یا کنترلکنناده
فازی از نظر تئوری و یا اثبات پایداری آنها پرداخته نشده است زیرا که پیش
از این بسیار مورد توجه واقع شدهاند و در مراجاع باه طاور کامال پایاداری و
اثبات آنها ذکر گردیده است .لذا این کنترل کنندهها مستقیما بصورت عملی
روی ربات ساخته شده اعمال شدهاند ،از ساویی دیگار در مقالاه حاضار یاک
Nipid block

1
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]Fig. 4 The fuzzy surface for the system[3
شكل  4نمای سطح فازی برای سیستم][3

𝜆𝐿𝑣𝐼 −1
0
0
𝑝𝑣𝐿𝜆
−1
𝑘 [ = ))𝜆(𝛥(det
] 𝑝𝑘
𝐼
0
𝜆𝐿(𝑣𝐷 −𝑣𝑃 ) +
𝐷𝑘
𝐷𝑘
𝑘
𝑘
) 𝐼 𝑘 =(𝜆𝐿𝑣𝐼 𝜆𝐿𝑣𝑝 (𝜆𝐿(𝑣𝐷 −𝑣𝑃 ) + 𝑘𝑝 ) +
𝐷
𝐷
𝐼𝑘 ) 𝑣𝑘𝑝 𝐿(𝑣 +
= 𝜆𝐿(𝑣𝐷 +𝑣𝐼 ) +
𝜆 𝑝 𝐼 +
)(10
𝐷𝑘
𝐷𝑘
با توجه به معادلهی ( )6کنترل گشتاور  PIDمرتبه کساری بارای رباات
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 𝑍 +و  Lکوچکترین مضارب مشاترک مخارج ایان کسارها باشاد .اگار هماه
π
ریشههای ))𝜆( det(Δدر معادلاهی ( )10در شارط 𝐿 |arg(𝜆)| > 2صاد
کنند ،کنترلکننده پیشنهادی پایدار خواهد بود.

طراحی و ساخت عملی کنترل کننده  PIDمرتبه کسری برای یک ربات تک لینک انعطافپذیر

Fig. 6 Fractional order PID torque control simulation in Simulink
شكل  6شبیهسازی کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری در محیط سیمولینک

جدول  2پارامترهای کنترلکنندهها
کنترلکننده
کنترل PI
کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری

Table 2 Controllers parameters
𝑃𝑘 𝑃𝑣 𝐷𝑘 𝐷𝑣 𝐼𝑘 𝐼𝑣
0 --- 0.1
100

---

1

---

0.99 10 0.01 0.1 0

 -4نتایج آزمایشگاهی
 -1-4نتایج پیادهسازی عملی کنترلکنندهها بدون حضور نویز و
اغتشاش
با در نظر گرفتن مقادیر مناسب برای پارامترهای هر کنترلکننده به صورت
جدول  2و تعریف مناسب ورودی و خروجیها طبق توضیحات بخش 3
نمودارهای خطا ،مجموع قدرمطلق خطا و ورودی کنترلی هر کنترلکننده
مهندسی مکانیک مدرس ،دی  ،1396دوره  17شماره 10
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بدست آمده است .شکل  7شمای کلی از سیستم کنترلی ساخته شده در
دانشگاه صنعتی همدان برای ربات انعطافپذیر تک لینک را نشان میدهد.
ارتباط بین نرمافزار متلب و سیستم ربات به این صورت است که ابتدا در
محیط سیمولینک ،کنترلکننده شبیهسازی شده است و توسط کابل
داینامیکسل 1به ربات مورد نظر متصل شده است و فیدبکهای مورد نیاز از
جمله موقعیت ،سرعت و گشتاور ربات توسط این موتور و سنسورهای تعبیه
شده در آن به دست آمده و توسط کابل به محیط شبیهسازی منتقل میشود
سپس برنامههای کنترلی نوشته شده در متلب ورودی کنترلی مناسب را
تولید کرده و به ربات اعمال میکند تا جایی که لینک انعطافپذیر با کمترین
ارتعاش به نقطهی مطلوب نهایی دست یابد.
ورودیها و خروجیهای سیستم کنترلی در حالت کنترل  PIDو کنترل
فازی ،موقعیت ربات ،خطا و مشتق خطا است به این صورت که موقعیت فعلی
ربات توسط سنسورهای موتور و کابل رابط به متلب ارسال شده و ورودی
کنترلی مناسب تولید میشود که این ورودی کنترلی نیز روی موقعیت تأثیر
گذار است به این صورت که موتور مورد استفاده ورودی کنترلی را به PWM
مناسب جهت کنترل موقعیت تبدیل میکند .در حالت کنترل گشتاور PID
مرتبه کسری نیز به دالیلی از جمله اینکه کنترل موقعیت به تنهایی برای
کنترل ربات انعطافپذیر در برخی کاربردهای صنعتی کافی نیست ،و الزم
است نیرو و یا گشتاور نیز کنترل شود ،از گشتاور موتور فیدبک گرفته میشود
و ورودی کنترلی این گشتاور را تحت تأثیر قرار میدهد و نهایتاً موتور با
 PWMمناسب ،ربات را به حرکت در میآورد .کنترل گشتاور  PIDمرتبه
کسری به این صورت عمل میکند که گشتاور فعلی از موتور به متلب فیدبک
شده و کنترلکننده ورودی کنترلی مناسب را تولید کرده و مجدداً به موتور
ارسال میکند که در این حالت ورودی کنترلی بر روی گشتاور تولیدی موتور
تأثیرگذار است و در حقیقت برای کنترل موقعیت ربات ،گشتاور تولیدی موتور
کنترل شده و به  PWMتبدیل میشود.
در این پژوهش به مدل دینامیکی تئوری موتور نیاازی نیسات ،زیارا باه
جای استفاده از مدل دینامیکی تئاوری موتاور و شابیهساازی آن در محایط
متلب ،که اغلب با تقریب بدست مایآیاد و دقیقااً باا سیساتم واقعای موتاور
همخوانی ندارد ،مستقیما از خود موتور و سیستم واقعی (دقیق) استفاده شده

Fig. 7 Fabricated single flexible-link robot and its control system
شكل  7ربات تک لینکی انعطافپذیر ساخته شده و سیستم کنترلی آن
USB2Dynamixel
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کنترلکننده مرتبه کسری جدید ارائه شد و ابتدا اثبات پایداری کنترلکننده
پیشنهادی به صورت تئوری انجام شد و سپس به صورت عملی در بخش 4
پیادهسازی میگردد.
عالوه بر اثبات پایداری در حالت تئوری ،در حالت عملی نیز سیستم
پایدار بوده و در مقابل اغتشاشات نیز پایداری مقاوم دارد .اثبات پایداری تنها
بصورت تئوری بدون در نظر گرفتن مشکالت و قیود عملی در موقع
پیادهسازی عملی با مشکل مواجه خواهد شد .برای مثال در حالت شبیهسازی
تنها ،اگر به یک موتور با ولتاژ نامی  12 vدر محیط شبیهسازی یک ولتاژ با
مقدار  120 vهم اعمال شود در ظاهر مشکلی پیش نخواهد آمد سیستم در
محیط شبیهسازی به کار خود ادامه خواهد داد ولی در حالت عملی این امر
امکانپذیر نیست و همواره محدودیتها و چالشهایی برای پیادهسازی عملی
وجود دارد .علی الخصوص ربات انعطافپذیر که با وجود خاصیت االستیسیته
ربات و ارتعاشات زیاد نوک ربات ،کنترل آن در عمل کار بسیار مشکلی است.
در مقاله حاضر در پیادهسازی عملی ،ربات پایدار است و عالوه بر این مورد،
پایداری مقاوم کنترلکنندهها در عمل در مقابل اغتشاش در ادامه بررسی
خواهد شد.
البته ذکر این نکته ضروری است که کنترلکنندهی پیشنهادی فقط برای
این سیستم کنترلی و تحت شرایط خاصی امکانپذیر است که این شرایط
خاص شامل تابع اشباع ورودی ،موقعیت بازوی ربات و غیره میباشند .در
حقیقت در این پژوهش دو تابع اشباع استفاده شده است که یکی از آنها
مربوط به محدود کردن موقعیت و زوایای لینک ربات است چرا که موتور
مورد استفاده قابلیت چرخش کامل را ندارد و موانعی مثل کابل اتصال نیز در
سر راه لینک حضور دارند به همین دلیل مقدار حداقل و حداکثری برای
چرخش ربات در نظر گرفته شده است که ربات آسیب نبیند و محدودیتهای
موتور نیز جبران شود .اشباع بعدی نیز مربوط به ورودی کنترلی است
همانطور که قبال توضیح داده شد در حالت عملی محدودیتهایی وجود دارد
به همین دلیل در محیط شبیهسازی محدودیتی در این خصوص که ورودی
کنترلی نباید بیش از یک حد مشخص تولید شود ،تعریف شده است .به
همین دلیل باید یک مقدار مناسب برای تابع اشباع در نظر گرفته شود که هم
کنترل سیستم امکانپذیر باشد و هم در حالت عملی بتوان آن را به سیستم
اعمال کرد.
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طراحی و ساخت عملی کنترل کننده  PIDمرتبه کسری برای یک ربات تک لینک انعطافپذیر

است .یک مزیت دیگر این پژوهش آن است که نیازی به مدل دقیق دینامیکی
موتور نیست زیرا مدل دینامیکی سیستم و موتور هر چقدر هم که دقیق باشد
باز هم یک تقریب مدلسازی ریاضی است و از بسیاری از دینامیکهای
فرکانس باال و غیره در آن صرفنظر میشود و نسبت به سیستم واقعی آن
تفاوتها و شاید نامعینیهایی دارد ،به همین دلیل مطمئناً استفاده از خود
ربات دقیقتر بوده و عملکرد صحیحتری را نتیجه خواهد داد.
ورودی کنترلی به ربات در حالت تئوری و شبیهسازی ولتاژ یا جریاان در
نظر گرفتاه مایشاود و رواباط بررسای مایگردناد ولای در اغلاب ماوارد در
پیادهسازی عملی به جای استفادهی مستقیم از ولتااژ ،جریاان یاا گشاتاور از
 PWMاستفاده میگردد که در حقیقت عملکردی مشابه به افزایش یا کاهش
ولتاژ دارد .ورودی کنترلی تولید شده در متلب توسط کابل رابط به موتور داده
میشود و موتور طبق برنامهای که برای کنترل موقعیت آن دارد این ورودی را
تبدیل به  PWMمورد نیاز خود کرده و فیدبکهاای ماورد نیااز را باه متلاب
ارسال میکند.
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Fig. 10 Position error for fuzzy controller

شكل  10خطای موقعیت کنترل کننده فازی

Fig. 11 Control signal for fuzzy controller
 -1-1-4نتایج حاصل از پیادهسازی عملی کنترل کننده PI

 -2-1-4نتایج حاصل از پیادهسازی عملی کنترل کننده فازی

شکلهای  10و  11نیز به ترتیب نشان دهندهی خطا و ورودی کنترلی حاصل
شده از کنترل کننده فازی هستند .مشاهده میگردد در این حالت نیز قاانون
کنترل مقدار مناسبی دارد و دارای لرزش نیست ،خطا نیز نسابت باه کنتارل
کننده  PIکمتر شده است و دستیابی به زاویهی مطلوب مناسبتر است.
 -3-1-4نتایج حاصل از پیادهسازی عملی کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری

شکلهای  12و  13نتایج حاصل از کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری را نشان
میدهند .همانطور که مالحظه مایگاردد موتاور پاس از دریافات موقعیات

 -4-1-4مقایسهی نتایج حاصل از پیادهسازی عملی کنترلکنندهها

در شکلهای  14و  15به ترتیب مقادیر خطا و ورودیهای کنترلی حاصال از
کنترلکنندهها با یکدیگر مقایسه شدهاند .در شکل  14مشاهده میگاردد کاه
خطای حاصل از کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری کمتارین مقادار را دارد و
همچنین سرعت همگرایای باه خطاای صافر در ایان حالات بیشاتر از ساایر
کنترلکنندههاست .با توجه به شکل  15ورودی کنترلی نیز در حالت کنتارل
گشتاور  PIDمرتبه کسری دارای مقدار مناساب باوده و همچناین چتریناگ

Fig. 12 Position error for fractional order PID torque control
شكل  12خطای موقعیت کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری

شكل  8خطای موقعیت کنترل کننده PI

Fig. 9 Control signal for PI controller
شكل  9سیگنال کنترل برای کنترل کننده PI
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Fig. 13 Control signal for fractional order PID torque control
شكل  13سیگنال کنترل برای کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری
Chattering
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Fig. 8 Position error for PI controller

مطلوب ،در طول مسیر با کنترل گشتاور باعث حرکت نرمتر ربات مایگاردد.
همانگونه که مشاهده میگردد ورودی کنترلی چترینگ 1نادارد و باا اصاالح
ضرایب کنترلی مقدار باالزدگی ورودی کنترلی کاهش داشته است .با توجه به
اینکه زاویهی مطلوب برابر  135درجه و زاویهی نهاایی رباات پاس از کنتارل
 134درجه بوده است ،مقدار خطا نیز کاهش یافته است.

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

شکلهای  8و  9به ترتیب نشان دهندهی خطا و ورودی کنترلی حاصل شاده
از کنترل کننده  PIهستند .همانطور که مشااهده مایگاردد قاانون کنتارل
مقدار مناسبی دارد و دارای لرزش نیسات ،ولای باا توجاه باه اینکاه زاویاهی
مطلوب برابر  135درجه و زاویهی نهایی ربات پاس از کنتارل  132.7درجاه
بوده است ،خطای موقعیت نسبتا زیاد است.

شكل  11سیگنال کنترل برای کنترل کننده فازی

طراحی و ساخت عملی کنترل کننده  PIDمرتبه کسری برای یک ربات تک لینک انعطافپذیر

پایینی دارد که در پیادهسازی عملی مناسب بوده و بهتارین عملکارد را دارد.
جدول  3مجموع قدر مطلق خطای موقعیات را در طاول زماان شابیهساازی
نشان میدهد که بیانگر این است که بهترین عملکرد مربوط به کنترل گشتاور
 PIDمرتبه کسری است.
 -2-4نتایج پیادهسازی عملی کنترلکنندهها با اعمال اغتشاش ثابت
در این بخش برای مقایسه کنترل کنندههای طراحی شده از نظر مقاوم بودن،
یک اغتشاش ثابت و یکسان پلهای با مقدار  10واحد در ثانیهی  1.2باه رباات

هادی دالوری و همکاران

اعمال شده و سپس عملکرد کنترلکنندهها در حضور اغتشاش ثبت و مقایسه
میگردد.
 -1-2-4نتایج حاصل از پیادهسازی عملی کنترل کننده PI

شکلهای  16و  17به ترتیب نشان دهندهی خطاا و ورودی کنترلای حاصال
شده از کنترل کننده  PIدر حضاور اغتشااش ثابات هساتند .هماانطور کاه
مشاهده میگردد در این حالت نیز قانون کنترل مقدار مناسابی دارد و دارای
لرزش نیست ،ولی خطای موقعیت نسبتا زیاد است.
 -2-2-4نتایج حاصل از پیادهسازی عملی کنترل کننده فازی

شکلهای  18و  19نیز به ترتیب نشان دهندهی خطا و ورودی کنترلی حاصل
شده از کنتارل کنناده فاازی در حضاور اغتشااش ثابات هساتند .مشااهده
میگردد در این حالت نیز قانون کنترل مقادار مناسابی دارد و دارای لارزش
نیست ،خطا نیز نسبت به کنترل کننده  PIکمتر شاده اسات و دساتیابی باه
زاویهی مطلوب مناسبتر است ،به عبارت دیگر کنترلکننده در برابر اغتشاش

شكل  14مقایسهی خطای موقعیت کنترلکنندهها

Fig. 17 Control signal for PI controller in presence of disturbance
شكل  17سیگنال کنترل برای کنترل کننده  PIدر حضور اغتشاش

Fig. 15 control signals of different controllers

شكل  15سیگنال کنترل برای کنترلکنندههای مختلف
جدول  3مجموع قدرمطلق خطای موقعیت برای کنترلکنندههای مختلف
Table 3 Sum of absolute position error for different controllers
مجموع قدر مطلق خطای موقعیت()deg
کنترلکننده
کنترل PI
کنترل فازی
کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری
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Fig. 19 Control signal for fuzzy controller in presence of disturbance
شكل  19سیگنال کنترل برای کنترل کننده فازی در حضور اغتشاش
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Fig. 18 Position error for fuzzy controller in presence of disturbance
شكل  18خطای موقعیت کنترل کننده فازی در حضور اغتشاش
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Fig. 14 Controllers position error comparison

Fig. 16 Position error for PI controller in presence of disturbance
شكل  16خطای موقعیت کنترل کننده  PIدر حضور اغتشاش

طراحی و ساخت عملی کنترل کننده  PIDمرتبه کسری برای یک ربات تک لینک انعطافپذیر
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عملکرد مطلوبی دارد.
 -3-2-4نتایج حاصل از پیادهسازی عملی کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری

شکلهای  20و  21نتایج حاصل از کنترل گشتاور  PIDمرتباه کساری را در
حضور اغتشاش نشان میدهند .مالحظه میگاردد کنتارل گشاتاور موتاور باا
باعث حرکت نرمتر ربات در طول مسایر مایگاردد و از ساویی دیگار ورودی
کنترلی چترینگ نداشته و همچنین مقدار خطا کاهش یافته است.
 -4-2-4مقایسهی نتایج حاصل از پیادهسازی عملی کنترلکنندهها

در شکل  22مقادیر خطای حاصل از کنترلکنندهها در حضور اغتشاش ثابات
با یکدیگر مقایسه شدهاند .در شکل  22مشاهده میگردد که خطای حاصل از
کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری در حضور اغتشاش نیاز کمتارین مقادار را
دارد و همچنین سرعت همگرایی به خطای صفر در این حالات نیاز بیشاتر از
سایر کنترلکنندههاسات .مقایساه شاکلهای ورودی کنترلای نیاز در حالات
کنترل گشتاور  PIDمرتباه کساری در حضاور اغتشااش ثابات دارای مقادار
مناسب و همچنین بدون چترینگ است که در پیادهسازی عملی مناسب بوده
و بهترین عملکرد را به دست میدهد .جدول  4مجماوع قادر مطلاق خطاای
موقعیت در حضور اغتشاش ثابت را در طول زمان شبیهسازی نشان مایدهاد
که بیاانگر ایان اسات کاه در حضاور اغتشااش بهتارین عملکارد مرباوط باه
کنترلکننده گشتاور  PIDمرتبه کسری است.

Fig. 20 Position error for fractional order PID torque control in
presence of disturbance
شكل  20خطای موقعیت کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری در حضور اغتشاش

جدول  4مقایسهی مجموع قدرمطلق خطای موقعیت در حضور اغتشاش
Table 4 Sum of absolute position error comparison in presence of
disturbance
مجموع قدر مطلق خطای موقعیت()deg
کنترلکننده
کنترل PI
کنترل فازی
کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری
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کنترل این نوع رباتها دشوار و پیچیده است .در این مقاله کنترلکنندههای
مختلف از جمله کنترل کننده فازی ،کنترل کننده  PIو کنترل گشتاور PID
مرتبه کسری به صورت عملی در آزمایشگاه برای ربات ساخته شده،
پیادهسازی و عملکرد هر یک از آنها در کاهش ارتعاشات بازو و کاهش خطای
ردیابی بررسی گردید .با مقایسهی نحوهی عملکرد کنترلکنندههای مختلف از
جمله کنترل کننده فازی ،کنترل کننده  PIو کنترلکنندهی گشتاور PID
مرتبه کسری مشاهده شد که خطای موقعیت در حالت پیادهسازی عملی
کنترل کننده فازی و کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری نسبت به
کنترلکنندهی  PIپایینتر بوده و ورودی کنترلی هموارتر است و چترینگ
کمتری دارد .همچنین در حالت اعمال اغتشاش ثابت و یکسان به
کنترلکنندهها نیز مشاهده گردید که عملکرد کنترل گشتاور  PIDمرتبه
کسری برای ربات تک لینکی انعطافپذیر ساخته شده مناسب تر است.
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Fig. 21 Control signal for fractional order PID torque control in
presence of disturbance
شكل  21سیگنال کنترل برای کنترل گشتاور  PIDمرتبه کسری در حضور اغتشاش

شكل  22مقایسهی خطای موقعیت کنترلکنندهها در حضور اغتشاش

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

 -5نتیجهگیری
با توجه به غیرخطی بودن سیستم ربات انعطاافپاذیر و ارتعاشاات بااالی آن

Fig. 22 Controllers position error comparison in presence of
disturbance
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