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 نام خدابه 

 متحرک یربات هاو مدل سازی معرفی 
 

 1معرفي و طبقه بندي ربات هاي متحرک -1

جايي دارند. اين شود که بر خالف بازوهاي مکانيکي، قابليت جابههايي گفته ميهاي متحرک به انواع رباتربات

د نظر است، قابليت جابجايي باعث مي شود که اين رباتها در محدوده حرکتي خود جابجا شده و در محلي که مور

کانيکي که در نقطه اثر مورد نظر را اعمال کنند  و در نتيجه در اين حالت محدوده عملکرد آنها بر خالف بازوهاي م

 توانند مي باتهار مثالً دارد.  وجود ربات يك حرکت براي زيادي اي خاص ثابت شده اند،  بيشتر خواهد بود. راههاي

 هاي ربات عمده يول بغلتند و کنند پرواز کنند، شنا کنند، اسکيت ، بخزند بخورند، سر بدوند، بپرند، بزنند، قدم

 ناگونيگو هاي کاربرد ها ربات اين است. شده آورده زير در که هستند اصلي دسته شش در شده ساخته متحرک

  :دارند...  و علمي نظامي، تجاري، جمله از

  دار پا هاي ربات .1

  دار چرخ هاي ربات .2

  شناور و آبي زير هاي ربات .3

  پرنده رباتهاي .4

  زن قدم دار چرخ رباتهاي .5

 لغزشي و زنجير داراي رباتهاي .6

 نشان داده شده است. 1نمونه اي از انواع  رباتهاي متحرک در شکل 

 

                                                           
1 Mobile robots 
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 انواع مختلفي از ربات هاي متحرک 1 شکل

 

 الف: ربات متحرک راهنماي بازديد کنندگان در موزه

 ب: ربات متحرک چرخ دار داراي دوربين

 ساخت هونداي ژاپن P2ج: ربات متحرک انسان نماي 

 MITد: ربات فالمينگوي فنري دانشگاه 

 در ژاپن SONYساخت  AIBO ه: ربات سگ هوشمند

 موسسه تکنولوژي توکيوو: ربات چهار دست و پاي 

 

ربات متحرک هستند اما واژه ربات هاي متحرک درنوشته ها و  1همه ي ربات هاي نشان داده شده در شکل  

 .اطالق مي شوند 2هاي متحرک چرخ دارمقاالت مختلف معموالً به ربات

 ا چند چرخ هستند که توسط معادالتيو  ن دويبدون سرنش يل هايمتحرک چرخ دار، اتومب يربات ها

ك يلم رباتروز در ع ياز چالش ها يکين ربات ها يا يابير يشوند. کنترل مس يف ميتوص يکيناميو د يکينماتيس

پراتور اها را توسط هاي متحرک چرخ دار، اغلب امکان کنترل مستقيم حرکت آنهاي خاص رباتاست. پيچيدگي

ليزر و يا  ها معموالً داراي سنسورهايي مانند سنسورهاي نوري، سنسورهاي صوتي،کند. اين رباتفراهم  نمي

آورند. د بدست ميها اطالعاتي در مورد محيط اطراف و فواصلشان با موانع موجوهايي هستند که از طريق آندوربين

متحرک بر اساس  هايربات کند.ها را بر اساس به دست آوردن قوانين کنترلي مطلوب، کنترل مياپراتور، اين ربات

وانين کنترلي آيد و با استفاده از قدست مي ها بهها که از طريق سنسورهاي نصب شده روي آناطالعات فاصله

 کنند.ها حرکت خود را کنترل مياعمال شده به آن

 

 

                                                           
2 Wheeled mobile robots 
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 کاربرد هاي ربات هاي متحرک  -2

هاي نظامي از مهمترين کاربردهاي خطرناک و محيط هاي ناشناخته وهاي متحرک در محيطاستفاده از ربات 

اشاره کرد که در مسيريابي عمليات  2توان به ربات سيار در شکل هاي متحرک است. به عنوان مثال، ميربات

توسط ناسا مورد استفاده قرار گرفت. اين ربات به طور کامل از روي زمين  1997اکتشافي سياره مريخ در سال 

 .د. اگرچه سنسورهايي نيز در شناخت موانع در روي آن نصب شده بودقابل کنترل بو

 

 

 مريخ سياره اکتشاف عمليات در شده استفاده متحرک ربات: 2 شکل

 

استفاده به عنوان توان به عمليات اکتشافي معادن، حفاري، حمل بار، هاي متحرک مياز کاربردهاي ديگر ربات

ها، تميزکاري زمين، جمع آوري هاي نظامي، حمل و نقل در بيمارستانگذاري در ميدانخنثي کردن مين و يا مين

 هايي که امکان حضور انسان در آنجا نيست و ... اشاره کرد.اطالعات در محيط

ات متحرک کوچکي است که از آن است. اين ربات ، ربنشان داده شده 3هاي متحرک در شکل نمونه اين ربات

ميليمتر است. عالوه بر آن، ماژولهاي مختلفي  60براي جستجو و آموزش استفاده مي شود. ابعاد اين ربات تنها 

 واحد از اين ربات خريداري شده است. 700بيش از  1998نظير دوربين نيز در آن نصب شده است. تا قبل از سال 
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 نمونه يك ربات متحرک کوچك KHEPERAربات : 3 شکل

 حمل حفاري، معادن، اکتشافي عمليات را مي توان در متحرک ربات هاي تجاري کاربردهاي به طور مشخص

بزرگي و حتي استفاده در صنايع  خطرناک، استفاده در صنعت خودرو سازي و صنعتي هاي محيط در استفاده بار،

و از کاربرد هاي نظامي اين ربات ها مي توان به عنوان خنثي کردن مين و يا  گاز دانست و نفت صنعت نظير

هاي نظامي، زير دريايي هاي نظامي، مانور هاي گروهي ربات هاي مسلح و ربات هاي پرنده گذاري در ميدانمين

 نشان داده شده است. 4در شکل  اشاره کرد. نمونه اي از  کاربرد هاي نظامي ربات هاي متحرک
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 : نمونه اي ازاستفاده ربات هاي متحرک در کاربرد هاي نظامي4شکل 

 

 الف: ربات متحرک مين ياب

 ساخته شده در آزمايشگاه سيستم هاي خودگردان دانشگاه هاوايي SAUVIMشناور زيرسطحي نظامي  ب: 

 پرواز عموديج: ربات پرنده با قابليت 

 

هاي متحرک کامل و موفقي هاي متحرک، يك حقيقت در مورد تمام رباتبا وجود کاربردهاي متنوع انواع ربات

ها  آگاهي از علوم بسيار متفاوتي را الزم دارد. براي حل مسايل مربوط شوند صادق است: طراحي آنکه ساخته مي

هاي دريافتي ديناميك و تئوري کنترل بدانيم. براي ايجاد سيستمبايست مکانيسم و سينماتيك، به حمل و نقل، مي

ها در کامپيوتر آشنا باشيم. هاي سنسورها و استفاده از آنهاي آناليز سيگنال و تکنولوژيبايست با زمينهمقاوم، مي
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حتي تئوري هاي کامپيوتري، تئوري اطالعات، هوش محاسباتي و ، به اطالع از الگوريتم4و ناوبري 3محلي کردن

 .احتماالت نياز دارد

 

 هاي متحرکمدل سازي ربات -3

ل، ن مديشود. در ا ين ربات ها مطرح ميا يکينماتيمتحرک، مدل س يحرکت ربات ها يح چگونگيدر توص

ن ربات يا يکينامي، مدل ديشود. از طرف يان ميل حاکم بر آن بيفرانسيت و معادله دين سرعت و موقعيارتباط ب

ت يز موقعيو ن د کننده حرکتيتول يرويربات به عنوان ن يبه چرخ ها ين گشتاور وروديف ارتباط بيتوص ز بايها ن

 يبات هانه کنترل ريشتر مطالعات موجود در زميد توجه کرد که بيشود. با يان ميو سرعت ربات در ادامه ب

 کنند. يها بسنده م ن رباتيت اين سرعت و موقعيان ارتباط بيو ب يکينماتيمتحرک، تنها به مدل س

 مدل سينماتيکي-3-1

رکت حاست. در اين مدل نيروهاي مولد مدل سينماتيکي سيستم، مدل حرکت ربات در مختصات تعيين شده

-دن ديناميكششوند. در واقع اين نوع مدل، امکان جدا هاي ديناميکي وسيله وارد معادالت حرکت نميو ويژگي

 کند.ميهاي ربات را از حرکت آن فراهم 

 است 5هاي متحرک در نظر گرفته مي شود، ربات يك چرخهبندي رباترباتي که معموالً در مطالعه آرايش 

(. ربات يك چرخه، يك ربات متحرک است با يك چرخ )يا چند چرخ که در يك جهت قرار دارند( که 5 )شکل

𝑞مختصات آن به طور کامل  توسط  = [𝑥, 𝑦, 𝜃]𝑇 .توصيف مي شود 

                                                           
3 Localization 
4 Navigation 
5 Unicycle 
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 چرخه يك متحرک ربات: 5 شکل

 

 به صورت زير بيان مي شود:  يك چرخهمعادله سينماتيك ربات 

�̇� = 𝑆(𝑞)𝑣 (1)  

 

𝐴(𝑞)�̇�در اين حالت  .بردار سرعت هاي ورودي است vو مختصات ربات،  qکه در آن = به  صورت زير به  0

در حرکت ربات هاي متحرک  6که از آن به عنوان  محدوديت غير هولونوميك عنوان يك محدوديت بيان مي شود

 ياد مي شود:

[𝑠𝑖𝑛𝜃   − 𝑐𝑜𝑠𝜃     0] [

𝑥
𝑦

�̇�

̇
̇

] = 0 

 

 

 

 طور ساده:ه يا ب

�̇�𝑠𝑖𝑛𝜃 − �̇�𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0�̇�𝑠𝑖𝑛𝜃 − �̇�𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0 (2)  

                                                           
6 Nonholonomic constraint 
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𝑆(𝑞)ماتريس  = [𝑠1(𝑞), 𝑠2(𝑞)]𝑇  را که در آن𝑠𝑖(𝑞)𝜖𝑅3, 𝑖 = است، به عنوان ماتريس رنك کاملي  1,2

𝐴(𝑞)𝑆(𝑞)به صورت  𝐴(𝑞)که از يك مجموعه از بردارهاي هموار و مستقل خطي در فضاي پوچي  = تشکيل 0

 شده است تعريف مي کنيم.

 

متحرک  توضيح دقيق تر پيرامون انواع محدوديت هاي سينماتيکي و محدوديت غير هولونوميك در ربات هاي

 رائه شده است.چرخ دار، در پيوست ا

 

همه ي سرعت هاي ممکن به صورت ترکيب خطي از بردارهايي که فضاي پوچي  در ادامه همانطور که گفتيم

 :گيريم( را نتيجه مي3)بيان مي شوند و از اين نتيجه رابطه  پوشش مي دهند،را  S(q)ماتريس 

 

�̇� = [
𝑐𝑜𝑠𝜃 0
𝑠𝑖𝑛𝜃 0

0 1
] [

𝑣
𝜔

] ⇒ [
�̇�
�̇�

�̇�

] = [
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑠𝑖𝑛𝜃

0
] 𝑣 + [

0
0
1

] 𝜔 
(3)  

 

 مدل ديناميکي -3-2

ت آن است. يعجاد کننده حرکت در ربات و موقين گشتاور ايان کننده ارتباط بيربات متحرک، ب يکيناميمدل د

رفتن مرکز جرم  گشود. با در نظر  يمطرح م ينرسير جرم و ايربات نظ يکيناميد يق پارامتر هاين ارتباط از طريا

 :به عنوان مکان ربات، معادله ديناميکي ربات به صورت زير بدست مي آيد

 

𝑀(𝑞)�̈� + 𝐶(𝑞, �̇�)�̇� + 𝜏𝑑 = −𝐴𝑇(𝑞)𝜆 + 𝐵(𝑞)𝜏 (5)  
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,𝐶(𝑞ماتريس اينرسي و متقارن و مثبت معين است،    𝑀(𝑞)𝜖𝑅3×3که در آن  �̇�)𝜖𝑅3×3  ماتريس

ماتريس رنك کامل متناظر با محدوديت هاي غير هولونوميك،   𝐴(𝑞)𝜖𝑅1×3،  7و ترم هاي جانب مرکز  کوريوليس

𝜆𝜖𝑅   بيان کننده نيروهاي محدود و𝐵(𝑞)𝜖𝑅3×2  ماتريس تبديل ورودي است. در معادله داده شده𝜏𝑑  گشتاوري

 هاي مدل نشده را بيان مي کند.است که اغتشاش محدود و ديناميك

  

 

                                                           
7 Centripetal 


