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سپاسگزاری
بدینوسیله از اعضای انجمن علمی دانشجویی رباتیک دانشگاه زنجان آقایان حسین تقیلو ،مسعود جعفری،
مرتضی علیاری و بنیامین هرکینژاد که در ساخت این ربات همکاری داشتند تشکر میکنم .همچنین از
اساتید گرامی آقایان دکرت وحید رشتچی ،دکرت علی آذرپیوند و دکرت فرشاد مریخ بیات که کمکها و
راهنامییهای ایشان در حسن انجام این پروژه بسیار مؤثر بود سپاسگزاری میمنایم.

الف

تقدیم به مادر عزیزم؛
و تقدیم به آنان که به دیگران میبخشند بی آنکه در انتظار جربان باشند،
و به آنان که به دیگران میآموزند بی آنکه در فکر سود و زیان باشند.
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چکیده
هدف از این پروژه طراحی و ساخت یک سیستم الکرتونیکی با مرکزیت یک میکروکنرتلر  ARMو پیادهسازی
الگوریتمهای کنرتلی برای مکانیابی و ناوبری یک ربات سیار چهارچرخ با چرخهای مکانوم و با قابلیت
حرکت همهجهته است.
منظور از حرکت همهجهته این است که ربات میتواند بدون دور زدن در هر جهت دلخواه روی یک صفحهی
دو بعدی حرکت کند .ربات مورد بحث در این پروژه این قابلیت را خواهد داشت تا تخمین نسبتاً درستی از
مکان فعلی خود داشته باشد و بر اساس این تخمینها مسیرهای داده شده را با دقت خوبی طی کند .برای
پیادهسازی متامی فرایندهای کنرتلی در این ربات از یک میکروکنرت  ARMبه نام  LPC1768استفاده شده
است.
الزم به ذکر است که طراحی و ساخت سازهی مکانیکی این ربات جزو این پروژه نیست اما به طور مخترص
در فصلی مجزا به آن پرداخته شده است.

ط

 1مقدمه
 1-1ربات چیست؟
قبل از آنکه به بررسی جزئیات یک ربات سیار بپردازیم باید نخست به تعریف مشخصی از ربات و علم
رباتیک برسیم.
رباتیک یک دانش و یک فناوری نسبتاً جوان است که از مرزهای مهندسی سنتی عبور کرده است و برای
فعالیت در آن به علوم مختلفی از جمله مهندسی برق ،مهندسی مکانیک ،مهندسی سیستم ،مهندسی صنایع،
علوم کامپیوتر ،اقتصاد و ریاضیات نیاز است .رشتههای جدید مهندسی همچون مهندسی ساخت ،مهندسی
کاربردها ،و مهندسی دانش فقط برای این وجود آمدند که پیچیدگیهای موجود حوزهی رباتیک و اتوماسیون
صنعتی را کاهش دهند.
واژهی «ربات »1برای نخستین بار در سال  1921میالدی توسط یک منایشنامهنویس اهل چک به نام کارل
چاپک 2در منایشی به نام  3R.U.R.وارد دایرهی واژگان ما شد .واژهی  robotaدر زبان چک به معنای کار
اجباری است .تقریباً هر چیزی را که تا حدی خودکار و در بخشهایی تحت کنرتل رایانه عمل کند ،ربات
مینامند اما هیچ تعریف جهانی برای ربات وجود ندارد .جوزف انگلربگر ،4پدر رباتیک مدرن دربارهی
تعریف ربات گفته است« :شاید نتوانم ربات را تعریف کنم اما اگر یکی را ببینم ،آن را خواهم شناخت».
یک تعریف رسمی از ربات توسط انستیتوی ربات آمریکا )RIA( 5به این صورت بیان شده است:
«ربات یک بازوی مکانیکی 6چندکاره با قابلیت برنامهریزی مجدد است که از طریق حرکات برنامهریزی
شدهی متغیر برای اجرای وظایف گوناگون مانند جابجا کردن مواد ،قطعات ،ابزارها و وسایل مخصوص

1

Robot

1

Karel Capek

2

Rossum’s Universal Robots

3

Joseph Engelberger

4

Robot Institute of America

5

Manipulator

6

طراحی شده باشد و همچنین اطالعاتی را از محیط به دست آورد و به صورت هوشمندانه به آنها واکنش
نشان دهد».
واژهی کلیدی در تعریف فوق قابلیت برنامهریزی مجدد رباتها است .در واقع این مغز کامپیوتری است که
موجب سودمندی و انطباقپذیری ربات میشود .حتی این تعریف محدود شده از ربات نیز ویژگیهای
متعددی دارد که آن را در یک محیط صنعتی به چیز بسیار جذابی تبدیل میکند .مزیتهای زیادی برای
رباتها بیان میشود که مهمترین آنها عبارتند از کاهش هزینهی نیروی کار ،افزایش دقت و بازده ،افزایش
انطافپذیری در قیاس با ماشینهای مخصوص و همچنین انجام کارهای کسلکننده ،تکراری یا مخاطرهآمیز.
رباتها ،با تعریفی که از آنها داشتیم در نتیجهی پیوند دو فناوری ابتداییتر متولد شدند :دستگاههای کنرتل
از راه دور 1و ماشینهای فرز کنرتل عددی .2دستگاههای کنرتل از راه دور در جریان جنگ جهانی دوم برای
کار کردن با مواد رادیواکتیو توسعه یافتند .کنرتل عددی کامپیوتری ( )CNC3با هدف تولید قطعات بسیار
دقیقی که در ساخت هواپیامها مورد نیاز بود گسرتش یافت.
انجمن رباتهای صنعتی ژاپن )JIRA( 4نیز با وجود اینکه در حوزهی رباتهای صنعتی فعالیت میکند،
متامی رباتها را به انواع زیر تقسیم کرده است:
 بازوهای مکانیکی دستی :ماشینهایی که توسط کاربر انسانی کنرتل میشوند.
 بازوهای مکانیکی ترتیبی :دستگاههایی که مجموعهای از وظایف را با یک ترتیب ثابت انجام
میدهند.
 بازوهای مکانیکی قابل برنامهریزی :یک بازوی رباتیک در خط مونتاژ.
 رباتهای کنرتل عددی :این رباتها بر اساس دادههای عددی که دریافت میکنند اعامل مختلف
را با ترتیبهای خاص و در موقعیتهای مشخص انجام میدهند .چنین رباتهایی معموالً برای
ساخت ماشینآالت دقیق مورد استفاده قرار میگیرند.
 رباتهای دارای حس :رباتهایی که از حسگرها به عنوان فیدبک استفاده میکنند.

2

Teleoperators

1

Numerically Controlled Milling Machines

2

Computer Numerical Control

3

Japanese Industrial Robot Association

4

 رباتهای تطبیقی :رباتهایی که میتوانند در پاسخ به رشایط محیطی عملکرد خود را تغییر دهند.
 رباتهای هوشمند :رباتهایی که دارای هوش مصنوعی هستند.
 سیستمهای مکاترونیک خربه :دستگاههای هوشمند و سیستمهای نهفته.1
واژهی «رباتیک »2برای اولین بار در سال  1492میالدی توسط ایزاک آسیموف ،نویسندهی کتابها و
داستانهای علمی تخیلی در یک داستان کوتاه به نام  Runaroundمورد استفاده قرار گرفت .او در این
داستان ظهور صنعت قدرمتند رباتیک را پیشبینی و قوانین سهگانهی رباتیک را بیان کرده بود .هر چند که
نوشتههای آسیموف در آن زمان تنها یک اثر ادبی محسوب میشد و هیچ مبنای فنی و علمی نداشت اما
پیشبینیهای او دربارهی گسرتش صنعت رباتیک در نهایت به حقیقت بدل شد.
با وجود اینکه تعاریف استانداردی برای انواع خاصی از رباتها مثل رباتهای صنعتی ارائه شده است اما
به جرأت میتوان گفت هیچ تعریف جامعی برای ربات وجود ندارد .با این حال میتوانیم مشخصاتی را
برای یک ربات در نظر بگیریم تا از روی آنهای قضاوت کنیم که یک دستگاه ربات است یا خیر .این
مشخصات اساسی عبارتند از:
 حس :پیش از هر چیز یک ربات باید بتواند به طریقی محیط اطراف خود را درک کند.
 حرکت :ربات باید بتواند در محیط خود حرکت کند .این حرکت میتواند رصفاً حرکت اجزای ربات
در محل خود باشد یا جابجایی ربات از مکانی به مکان دیگر باشد.
 انرژی :ربات باید بتواند انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند( .به عنوان مثال با استفاده از سلولهای
خورشیدی)
 هوش :ربات باید بداند با قرارگیری در یک موقعیت خاص باید چه کاری انجام دهد .این ویژگی از
طریق برنامهنویسی به ربات داده میشود.
 2-1ربات سیار و کاربردهای آن
امروزه صنعت رباتیک توانسته است جایگاه خود را در دنیای تولیدات صنعتی ثابت کند .رباتهای بازو یک
تجارت  2میلیارد دالری را به خود اختصاص دادهاند؛ بازوهایی که از مفصل خود در نقطهی مشخصی از
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خط تولید نصب میشوند و با رسعت و دقت بسیار باال اعاملی همچون جوشکاری و نقاشی را انجام
میدهند (شکل  .)1-1در صنعت الکرتونیک بازوهای رباتیک اتصاالت سطحی قطعات را با دقت بسیار
باالیی انجام میدهند؛ همین موضوع است که تولید فزایندهی تلفنهای همراه و لپتاپها را ممکن ساخته
است.
هنوز با وجود متام این موفقیتها رباتهای تجاری از یک ضعف بنیادی رنج میبرند؛ و آن عدم امکان
جابجایی است .در واقع یک بازوی رباتیک ثابت ،برد حرکتی محدودی دارد که وابسته به محل نصب آن
است .در مقابل ،یک ربات متحرک این توانایی را دارد تا خارج از محیط تولیدی نیز حرکت کند و به راحتی
قابلیتهای خودش را در جایی که مؤثرتر است نشان دهد.

شکل  1-1ربات صنعتی جوشکار مدل  IRB 1520IDساخت رشکت ABB

یک ربات سیار چگونه میتواند بدون نظارت انسانی در محیطهای مختلف قدم بگذارد و وظایف خود را
انجام دهد؟ اولین مشکل ،جابجایی خود ربات است .یک ربات متحرک چگونه باید حرکت کند؟ و
مکانیزمهای حرکتی مختلف چه تفاوتها و چه مزیتهایی نسبت به همدیگر دارند؟
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محیطهای ناهمواری مثل سطح مریخ نیاز به مکانیزمهای حرکتی خاصتری دارند (شکل  .)2-1در
محیطهای خطرناکتر ،حتی روی سطح زمین ،در کنار حسگرهای تعبیه شده روی ربات سیستمهای کنرتل
از راه دور به طور گسرتدهای مورد استفاده قرار میگیرند .در چنین مواردی انسان وظایف ادراکی و مکانیابی
را انجام میدهد و ربات نیز حرکات اساسی خود را کنرتل میکند.

شکل  2-1ربات سیار سوجورنر ( )Sojournerدر سال  1441برای عملیات اکتشاف در سطح سیارهی مریخ استفاده شده
بود.

به عنوان مثال ربات سیار «پالستک »1هامهنگی بین پاهایش را به طور خودکار ایجاد میکند در حالی که
کاربر انسانی فقط جهت کلی حرکت ربات را تعیین میکند (شکل .)3-1
همچنین نوع خاصی از رباتها با عنوان خودروهای هدایتشوندهی خودکار ( )AGV2با استفاده از
حسگرهای مخصوص ،میتوانند به طور خودکار در محیط کارخانه قطعات و دستگاههای سنگین را بین
جایگاههای مختلف خط تولید جابجا کند .این نوع رباتها کاربرد زیادی در صنایع و کارخانجات مدرن
دارند .رشکت  Swisslogجدیدترین نسل از رباتهای  AGVرا با نام  TransCarتولید کرده است
(شکل .)4-1
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شکل  3-1پالستک ،اولین ربات سیار تحت کنرتل برنامه را تولید کرد .این ربات به منظور خارج کردن چوب از جنگل طراحی
شده بود.

شکل  9-1یک ربات  AGVمتعلق به رشکت  Swisslogکه به منظور جابجا کردن قطعات بزرگ از مکانی به مکان دیگر
استفاده میشود.
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ربات اطلس 1که محصول مشرتک  DARPA2و  Boston Dynamicsاست جدیدترین و پیرشفتهترین ربات
انسانمنای دنیاست .در این ربات باشکوه از  22مفصل متحرک هیدرولیکی ،یک سنسور پیرشفتهی
 ،LIDAR3سیستم بینایی اسرتیو ،یک کامپیوتر داخلی قدرمتند ،و مجموعهای از پیرشفتهترین تجهیزات
رباتیک موجود در دنیا استفاده شده است .اطلس از لحاظ توانایی شبیهترین ربات به انسان است.

شکل  5-1اطلس ،یکی از پیرشفتهترین رباتهای ساخته شده به دست برش
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
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