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 چكيده
 به بررسی ر آنمی شودکه د مانيپوالتور ارائه یكنترلر مود لغزشمدلسازی ديناميکی مانيپوالتور، پس از در اين مقاله 

در نهايت با ترکيب کنترل مود لغزشی و کنترل فازی ، . حالت اجرای کامل و کنترل هموار شده پرداخته می شود 
و بدون نياز به کران بدون استفاده از مدل ديناميکی سيستم  که می شود طراحی ی مناسبیکنترل مود لغزش فاز

مقاومت خوبی در مقابل ه بر سادگی طراحی و ميزان کم محاسبات ، در تعيين قانون کنترل و عالوباالی نامعينی ها 
 .ی از خود نشان می دهدنامعينی های پارامتری و اعمال بار خارجی و اغتشاشات خارج

 
 

مانيپوالتور ، نامعينی ، کنترل مود لغزش فازی ، بار خارجی :هاي كليدي واژه

                                                           
    دانشيار- 1
   کارشناس ارشد-  2

 
 

 

مقدمه -۱  
ــي ب  ــه سيســتمهايي م ــانيپوالتور از جمل ــه داراي م اشــد ك

هنگــامي كــه محــدودة . ديناميــك كــامالً غيرخطــي اســت 
فعاليت سيستمهاي كنترلي وسيع بوده و يا سرعت حركـت          
اين سيستمها زياد باشد، تأثير ترمهاي غيرخطي نيز افزايش         

به همين دليل انتخاب يك كنترلـر مناسـب و          .خواهد يافت   
جه دقت در طراحي كنترلر غيرخطي براي بدست آوردن نتي        

 .مطلوب بسيار تعيين كننده است
 ۱۹۵۰كنترل به روش مود لغزشي براي اولين بـار در سـال             

 و چند محقق ديگر پيشنهاد )Emelyanov(توسط اميليانو
اولين كار انجام شدة آنها مربوط به يک سيستم خطـي           . شد

 بـه بررسـی     )Utkin ( اتکـين  ۱۹۷۸در سال   . مرتبه دو بود  
ــاربرد آن در    ــی و ک ــود لغزش ــاختار   م ــا س ــتمهای ب سيس

 .]۱[پرداخـت ) Variable Structure Systems(متغيـر 
بـه  ) Slotine( و اسلوتين  )Yoerger(يورگر۱۹۸۵در سال   

همچنـين  . ]۲[کنترل رديابی مقاوم زيردريايی ها پرداختند       
 رديــابی )Gilbert ( و گيلبــرت)Ha (هــادر همــين ســال 

ا ربردشــان در رباتيــک رمقــاوم سيســتمهای غيرخطــی و کا
  .]۳[دبررسی کردن

کنترل مود لغزشی به خاطر قابليـت هـای آن در مقابلـه بـا               
نامعينی های مدل و اغتشاشات وارد بر سيسـتم در کنتـرل            

 مرحلـة   .مانيپوالتورها بسيار مورد استفاده قرار گرفته اسـت       
اول تعيين قانون كنترل فيدبک است بطوريكه شرط لغزش         

در اين حالت اجراي کامل   به فعاليت سيستم    . را ارضاء نمايد  
بـا در نظـر گـرفتن بـي دقتـي در مـدل و               . گفته مي شـود   

اغتشاشات سيستم ، قانون کنترل در سطح لغـزش پيوسـته         
نبوده و مدار بطور مداوم قطع و وصل مي شود که اين عمل             

به جز در موارد . گويند )chattering (را اصطالحاً چترينگ
طلوبی اسـت ، چـرا   بسيار خاص چترينگ در عمل پديده نام  

که منجر به فعاليت کنترلی باال و حتی ديناميـک هـای بـا              
 قـانون   ،به همين دليل در مرحلة دوم     .  می شود  فرکانس باال 
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بـرای  . كنترل ناپيوسته بايد به طور مناسـبي همـوار گـردد      
روش ديگر استفاده از كنترل فـازي مـي         حذف اثر چترينگ    

ي عسـگري زاده    تئوري فـازي بوسـيله پروفسـور لطفـ        . باشد
 برکلـي، در سـال      -استاد ايراني االصـل دانشـگاه کاليفرنيـا         

 Fuzzy ("مجموعه هـاي فـازي  " در مقاله اي به نام ١٩٦٥
Sets(هـــالمبالد١٩٧٨در ســـال . ]۴[ معرفـــي گرديـــد ، 

)Halmblad(  و آسترگارد ) Ostergaard(    اولين کنتـرل 
گر ا .]۵[ بکار بردند  کننده فازي را براي کنترل کوره سيمان      

از تكنيك كنتـرل فـازي در طراحـي كنترلـر مـود لغزشـي               
سـطح  . شود  استفاده شود، كنترل مود لغزش فازي ايجاد مي       

 )crisp (لغزش در كنترل مود لغزش فازي به جاي كريسپ        
 و همكارانش در سـال      )Szabo (زابو .باشد  بودن ، فازي مي   

 -رم جـ   كنترلر مود لغزش فازي را بـراي سيسـتم دو          ١٩٩٩
 . ]۶[رائه دادندفنر ا

 برای اين نوع از کنترلر بـدون         در اين مقاله   روش پيشنهادی 
استفاده از ديناميک سيستم در تعيين قانون کنترل با حجم          
محاسباتی بسيار کمتر از کنترل مود لغزشی با دقت خـوبی           

ـ    . به کنترل سيستم می پردازد      ،ار خـارجی  در نهايت اثرات ب
 نی هـای موجـود در آن  اغتشاشات وارد بر سيسـتم و نـامعي     

 و نشان داده می شود که اين نـوع کنترلـر    بررسی می شوند  
نسبت به انواع نامعينی های پارامتری و اغتشاشـات وارد بـر            
سيستم و اعمال بار خارجی بر عملگر انتهايی بسـيار مقـاوم            

 .است
 
  مدلسازی ديناميکی-۲

 ١٩٥٥دناويت و هارتنبرگ در سـال       برای سينماتيک ربات،    
روش سيستماتيك وعمومي را براي بدست آوردن جبـر        يک  

ماتريسي كه هندسـه لينكهـاي بـازوي ربـات را نسـبت بـه               
 کـه   محورهاي مختصات لخت بيـان مـي كنـد ارائـه دادنـد            

نشـان داده   ) ١(محورهای حاصل از اين الگوريتم در شـکل         
                                          . شده است

ــو  ــتفاده از الگ ــا اس ــت ب ــارتنبرگ -ريتم دناوي ــادالت  ه مع
اويلـر بـراي    -ديناميكي حركت براساس فرمول بندي الگرانژ     

نشـان داده   ) ۱(د کـه در معادلـه       آيـ   بازوي ربات بدست مـي    
 . ]۷[است
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L             الگرانژين مي باشد كه برابر انـرژي جنبشـي ربـات (K) 
يــا ( نيـرو  iτ اسـت و  (P)ل ربـات  منهـاي انـرژي پتانسـي   

 ام اسـت کـه باعـث      iتعميم يافته وارد بـر مفصـل        ) گشتاور
 مختصـات تعمـيم يافتـة       iq و    ام مي شـود    iحركت لينك   

ــد   ــي باش ــات م ــازوي رب ــاميکی  .ب ــه دين ــت معادل  در نهاي
 .خواهد شد) ۲(مانيپوالتور به صورت ماتريسی رابطه 

)۲  (     ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )tqctqtqhqtqDt ++= &&& ,τ 
) ۳(و زمانی که بار خارجی اعمال می شود به شـکل رابطـه              

 .]۸[ تبديل می شود
)۳(     ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )hqJttqctqtqhqtqD T−=++ τ&&& , 

( )hqJ T   و مـی باشـد       مفاصـل  گشتاورهای القايی  برابر h 
ر برابر بردار نيروها و گشـتاورهايی اسـت کـه توسـط عملگـ             

) و انتهايی به محيط وارد می شود      )qJ ژاکوبين مانيپوالتور 
 .است

 
  طراحی کنترلر-۳

روش های مختلفی برای کنتـرل يـک مـانيپوالتور موجـود            
است، هر يک از اين روش ها عالوه براينکه به کنترل ربـات             
می پردازند ممکن است بر عملکـرد مـانيپوالتور و محـدوده            

همچنـين طراحـی مکـانيکی      .  نيز تـأثير بگذارنـد     کاری آن 
مانيپوالتور نيز بر انتخاب کنترلر مؤثر است مثال کنترل يک          
مانيپوالتور کارتزين به وضـوح بـا کنتـرل يـک مـانيپوالتور             

 کلـی روش  با توجه به اينکه هـيچ        .انسان نما متفاوت است     
هماننــد (غيرخطــي سيســتم هــای بــراي طراحــي كنترلــر 

 از تکنيـک هـای مختلفـی        وجود نـدارد  ) سيستمهاي خطي 
 که کنتـرل    برای کنترل بهتر مانيپوالتورها استفاده می شود      

ــرل    ــرای کنت ــود لغزشــی يکــی از روش هــای مناســب ب م
 .مانيپوالتور در حضور نامعينی ها است

 
  کنترل مود لغزشی-۳-۱

م  در يک سيست    کانونيکال در حالت کلی معادالت ديناميكي    
 .]۹[زير مي باشدچند ورودي به صورت 

)۴(                                   ( ) ( ) ( )uXBXfx n += 
]که در آن ،  ]TnxxxX ,...,, بـردار متغيرهـاي حالـت     =21
ماننـد  ( به عنـوان بـردار ورودي هـای سيسـتم           uسيستم و   

بـرای بدسـت آوردن     . مي باشـد  ) گشتاور ورودی به مفاصل   
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سه درجه آزادی طبق رابطـه      معادالت کانونيکال مانيپوالتور    
 . تعريف می شوند2ζ و 1ζمتغيرهای حالت ) ۵(
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]که   ]Tq 321 ,, θθθ=   بـه سـادگی معـادالت      .  خواهد بـود
 .بدست می آيد) ۶(به شکل رابطه کانونيکال سيستم 
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نامعيني هايي كه در ديناميك سيستم وجـود دارد بصـورت           
 : نشان داده مي شوند )۷(رابطه 
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کــران  iF.  اســت ×nn مــاتريس همــانی Iکــه در آن 
ــامعينی در  ــاالی ن ــاالی ∆ij و ifب ــران ب ــادير ijδ ک  مق

معلومی هستند کـه بـا توجـه بـه شـرايط و محـدوديتهای               
 در  is نيز شامل المانهاي     sبردار   .سيستم تعيين می گردند   

 : تعريف می شود )۸(رابطه  به شکل حالت کلی 
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سـاده مـی    ) ۹(که در مانيپوالتور سه لينکی به شکل رابطه         
 .شود

)۹        (                                      iiii xxs ~~ λ+= & 
نشان داده  ) ۱۰(درنهايت با ارضاء شرط لغزش که در رابطه         

بدسـت  ) ۱۱(شده است، قـانون کنتـرل بـه صـورت رابطـه             
 .خواهد آمد

)۱۰ (        miss
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 .بدست می آيد) ۱۲( از رابطه ikکه در آن مقدار 
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باعث قطع و وصل    ) ۱۱(قانون کنترل بدست آمده در رابطه       
در . شديد ورودی شده که به آن پديده چترينگ می گوينـد   

اغلب موارد اين پديده بر عملکرد سيسـتم تـأثير نـامطلوبی            
می گذارد که برای حذف آن يک اليـه مـرزی حـول سـطح      

 معرفی بنابراين به جای قانون کنترل. لغزش تعبيه می کنند
 .استفاده می شود) ۱۳(از رابطه ) ۱۱(شده در رابطه 

)۱۳(     3,2,1   ~ )(ˆˆ 1 =
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 .  ضخامت اليه مرزی استiΦکه در آن 
 
  کنترل مود لغزش فازی-۳-۲

با ترکيب کنترل مود لغزشی و کنترل فازی کنترل ديگـری           
در ايـن   . دبا نام کنترل مود لغزش فازی بدست خواهـد آمـ          

نوعی کنترل فازی است    کنترلر طراحی شده، در واقع      مقاله  
بـازه   . می باشـند   &is و   isکه ورودی های آن همان مقادير       

 &s ، بـرای ورودی      ]-۱۵,۱۵[، بـازه    sفعاليت بـرای ورودی   
ــازه  ــازه   ]-۳۰,۳۰[ب  در نظــر ]-۵ ,۵ [و بــرای خروجــی ب

ــه  ــده اســتگرفت ــا . ش ــابع عضــويت وروديه و  &s و s یت
در ايـن    همچنـين  نشـان داده اسـت       )۲ (خروجی در شکل  

 و براي غيرفازي    ]۱۰[براي استنتاج از عملگر ممداني      مقاله  
در اين   .]۱۱[روش مركز سطح استفاده شده است       از  سازي  
ــر ــازی و &S وSکنترل ــرل ف ــاي كنت ــی  ∆U وروديه يعن

تغييرات ورودی سيستم به عنوان خروجي كنترلـر در نظـر           
 .نشـان داده شـده اسـت      ) ۳( که در شـکل      دنگرفته می شو  

به صورت زيـر محاسـبه      در اين روش    مقدار ورودی سيستم    
 :می شود 

)۱۴ (                     ( ) ( ) ( )iTuTiTuiTu ∆+−= 
 بـازه زمـاني مـي       T عدد صحيح و مثبت بوده و      iبطوريكه

از رابطـة    &s کـه  دنباشـ   روديهاي كنترلر مـي    و &s و s .باشد
  :آيد  بدست مي)١٥(
)۱۵(                           ( )

T
TiTsiTsiTs )()()( −−=& 

s و s&     های مشخص  ه مناسب به محدود   مقاديربا ضرب در 
   :شوند انتقال داده ميدر کنترلر فازی شده 

)۱۶(                               GSiTsiTS ×= )()( 
)۱۷   (                               GCSiTsiTS ×= )()( && 
خروجی کنترلر را نيز بايد در ضريب اندازة مربوطـه ضـرب             

)كرد تا مقدار واقعي  )iTu∆بدست آيد  
)۱۸   (                        GUiTUiTu ×∆=∆ )()( 

 : دنشومی   تعيين )١٩(براساس رابطة قوائد کنترل 
)۱۹(                                              0<⋅ ii ss & 

ii با مقدار    iuرابطه تقريبی بين     ss بدست زير  به صورت    ⋅&
 :می آيد 

)۲۰ (                          L& +⋅+⋅=⋅ Busfsss iiiii  
 : )۲۰(ة با توجه به رابط
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 باعث افـزايش    iuآنگاه افزايش   باشد   is<0اگر   •
ii ss ii باعث كاهش    iu و كاهش    ⋅& ss  خواهـد   ⋅&

 .شد 
هش  باعث كـا   iuآنگاه افزايش   باسد   is>0اگر   •

ii ss iiباعث افزايش    iu و كاهش    ⋅& ss  خواهد  ⋅&
 .شد

با توجه به مطالب ارائه شده ، قوائد پايـه کنتـرل فـازی بـه                
 به شـکل کـاملتری      قوائداين  . خواهد شد  )۱( جدول   صورت

توصـيف هندسـی قوائـد کنتـرل         . آمده است  )۲(در جدول   
در واقع اين شـکل     . نشان داده است    ) ۴(در شکل   نيز  فازی  

 مـی   &S و   Sبر حسب ورودي های       خروجی بيانگر نمايش 
 .دباش
 
  نتايج شبيه سازی ها-۴

کنترل مود لغزش فازی روی سه لينک ابتدايی مـانيپوالتور          
ر مقـادي  .پوما در روش ذکر شده بر سيستم اعمال می گردد         

 :فرض می شوند زير اوليه پارامترهای طراحی به صورت 
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 ) ۲۲(رابطـه   مسيرهای مطلوب جهت رديابی نيز به صـورت         

 :در نظر گرفته شده است 
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تــأثير نــامعينی بــر خطــای موقعيــت عملگــر ) ۵(در شــکل 
همـانطور کـه از     . ايی مانيپوالتور نشان داده شـده اسـت       انته

در کليه  نامعينی  % ۱۰شکل مشخص است با در نظر گرفتن        
کـه در ايـن نـوع از        (جرم ها و طولهای لينکهای مانيپوالتور       

تغيـر چنـدانی در خطـای       ) سيستمها مقـدار بزرگـی اسـت      
 .رديابی مسير به وجود نمی آيد

از ديناميـک سيسـتم در      ) ۱۴(در واقع با توجـه بـه رابطـه          
محاسبه قانون کنترل استفاده نمی شـود و گشـتاور ورودی           

بـا  مستقيما از خروجی کنترل فازی بدسـت مـی آيـد، لـذا              
تغيير متغيرهای اسمی سيستم و به وجـود آمـدن نـامعينی           

تغيير محسوسـی نمـی کنـد کـه ايـن           خطای رديابی مسـير   
حساســيت کنترلــر  مطلــب نشــان دهنــده ايــن اســت کــه 

ی های وارد بر ديناميک سيستم      در مقابل نامعين  نهادی  پيش
 .استکم 

بيانگر تأثير اعمال بار خارجی بر عملگـر انتهـايی          ) ۶(شکل  
 بــر خطــای موقعيــت عملگــر انتهــايی t=3 secدر زمــان 

با توجه به اين شکل هنگامی کـه بـار          . مانيپوالتور می باشد  
جود  بر عملگر انتهايی وارد می شود بدون و        P=1Nخارجی  

همچنين . نامعينی، تأثير محسوسی در خطا بوجود نمی آيد       
با به وجود آمدن نامعينی و افزايش مقدار بار خارجی اعمال           

% ۱۰شده بر عملگر انتهايی مشاهده می شـود کـه بـاوجود             
 رديـابی مسـير بـه       P=10Nنامعينی و اعمال بـار خـارجی        

 خوبی انجام می شود که اين مطلب بيانگر مقاومـت کنترلـر           
 در برابر بارهای خارجی بـزرگ اعمـال شـده بـر             پيشنهادی

 .عملگر انتهايی در حضور نامعينی های بزرگ می باشد
نشان دهنـده تـأثير اعمـال اغتشاشـات خـارجی           ) ۷(شکل  

ورودی بر خطای موقعيت عملگـر انتهـايی مـانيپوالتور مـی            
همانطور که از اين شکل نتيجـه مـی شـود، در عـدم              . باشد

 کـه بـر     D=1NMبا اعمال اغتشاش ثابـت      حضور نامعينی   
گشتاورهای ورودی هر سه مفصـل مـانيپوالتور اعمـال مـی            

بـا  و  شود، خطای رديابی عملگر انتهـايی مقـدار کمـی دارد            
افزايش مقدار اغتشاش نيز تغيير چندانی در خطای رديـابی          

 .مسير بوجود نمی آيد
 
  نتيجه-۵

در نکی پوما   برای کنترل مود لغزش فازی مانيپوالتور سه لي       
قانون کنترل بـدون اسـتفاده از ديناميـک         روش پيشنهادی   
بدست آمد که مسـتقيما از خروجـی        ) ۱۴(سيستم از رابطه    

در عمـل ممکـن     از آنجايی که    . کنترل فازی نتيجه می شد    
است در سيستم نامعينی ها و اغتشاشـات مختلفـی بوجـود            

. م است لذا مقاومت کنترلر در مقابل اين موارد بسيار مه        آيد  
  طراحـی آن عالوه بر سـادگی   در اين مقاله    روش پيشنهادی   

ــا و     ــامعينی ه ــل ن ــوبی در مقاب ــيار خ ــت بس دارای مقاوم
اغتشاشات مختلف می باشد و برای بسياری از سيسـتمهای          
 غيرخطی پيچيده که ديناميک آنها کـامال مشـخص نيسـت          

 .قابل استفاده استنيز 
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 قوائد پايه کنترلر فازی برای ورودي های )١ (جدول

S و S&جی  و خروU∆ 
S  U∆  

N Z P 
N PB PS NS 
Z PM Z NM S&  
P PS NS NB 

 
  بسط قوائد کنترلر فازی)٢(جدول 

IF is  is P And is&  is N then iu  is NS 

IF is  is P And is&  is Z then iu  is NM 

IF is  is P And is&  is P then iu  is NB 

IF is  is Z And is&  is N then iu  is PS 

IF is  is Z And is&  is Z then iu  is Z 

IF is  is Z And is&  is P then iu  is NS 

IF is  is N And is&  is N then iu  is PB 

IF is  is N And is&  is Z then iu  is PM 

IF is  is N And is&  is P then iu  is PS 

 

 
 محورهای مختصات مانيپوالتور) ١(شکل 



 صنعتی اصفهان دانشگاه –١٣٨۴  ارديبهشت - مهندسي مكانيك )بين المللي(نه دهمين كنفرانس ساالسيز

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 ، &sتابع عضويت ) b( ، sتابع عضويت) a( )۲(شكل 
)c ( خروجیتابع عضويت 

 

 
 بلوك دياگرام كنترلر مود لغزش فازي  ) ۳(شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 &S و S بر حسب ورودي های ∆U نمايش)۴(شکل 

 

 
تأثير نامعينی بر خطای موقعيت عملگر ) ۵(شکل 

 انتهايی مانيپوالتور 
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 تأثير اعمال بار خارجی بر عملگر انتهايی بر خطای موقعيت عملگر انتهايی مانيپوالتور) ۶(شکل 

 

 
اشات خارجی ورودی بر خطای تأثير اعمال اغتش) ۷(شکل 

 موقعيت عملگر انتهايی مانيپوالتور
 


