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 قدمهم -1

ی تولیدی در چند دهه اخیر ظهور پیدا کرده است و روز به روز های مختلف صنعت و کارهاخشاتوماسیون در ب    

اتوماتیك  هاپروسه میتما هاباشد. بیش از چند دهه از ظهور کارخانجات کامالً مكانیزه که در آنمینیز در حال توسعه 

اله اخیر شاهد بوجود آمدن کارخانجات مكانیزه گذرد. اما در چند سمیبوده و نیروی انسانی در آن نقش اجرائی ندارد، ن

واقعًا حیرت انگیز است. ایده و دانش کنترل اتوماتیك و استفاده از  هاای بوده ایم که طراحی، ساخت و نحوه کار آن

ی اخیر هارسد. ما تحوالت عظیم و چشمگیر آن در سالمینی دوم های مكانیزه در کارخانجات به جنگ جهاسیستم

 ته است.بوقوع پیوس

ی هاآن دسته از ماشین هاروند. رباتمیجدیدترین مرحله تالش انسان جهت صنایع اتوماتیك به شمار  اهربات

ی از هام گیری و ایجاد و کنترل فعالیتمییی شبیه انسان ندارند ولی توان تصهاساخت بشر هستند که لزومًا حرکت

 پیش تعیین شده را دارند.

 
 ده از ربات در صنعتنمونه اي از استفا .1 شکل

  تعريف ربات   -0-0

  :باشندمیدو تعریف موجود در رابطه با کلمه ربات از قرار زیر     

 تعریفــی که توسطConcise Oxford Dic صورت گرفتــه است؛ ماشینی مكانیكی با ظاهر یك انسان که  .

ی موجود هاتمام ربات باهوش و مطیع بوده ولی فاقد شخصیت است. این تعریف چندان دقیق نیست، زیرا

 دارای ظاهری انسانی نبوده و تمایل به چنین امری نیز وجود ندارد.

  تعریفی که توسط مؤسسه ربات آمریكا صورت گرفته است؛ وسیله ای با دقت عمل زیاد که قابل برنامه ریزی

ی تخصصی هاتم یا سیس هامجدد بوده و توانایی انجام چند کار را دارد و برای حمل مواد، قطعات، ابزار

طراحی شده و دارای حرکات مختلف برنامه ریزی شده است و هدف از ساخت آن انجام وظایف گوناگون 

 باشد.می



     

6 

 

 های رباتیکسیستم و کنترلرهایها ربات

 

 باشدمی ICSdefender.irو معنوی این سند متعلق به  کلیه حقوق مادی

 عادی انتشار محدودبندی سند: بقهط

 اسماعیل باقری اصل

 رادخالقیحسن 

 هادسته بندی ربات -0-6

 باشند :میدر سطوح مختلف دو خاصیت مشخص را دارا  هاربات    

 تنوع در عملكرد -1    

 قابلیت تطبیق خودکار با محیط -2    

دسته بندی  باشیم. سه هاالزم است که قادر به تعریف و تشخیص انواع مختلف آنــــــ هابندی رباتبه منظور دسته 

مؤسسه رباتیك آمریكا و  ی ژاپنی، دسته بندیهاوجود دارد. دسته بندی اتحادیــــــه ربات هامختلف در مورد ربات

 .ی صنعتیهاتحادیه فرانسوی رباتدسته بندی ا

 ی ژاپنیهااتدسته بندی اتحاديه رب -0-6-0

 کند :میرا به شش گروه زیر تقسیم  های صنعتی ژاپن، رباتهاانجمن ربات    

کند : وسیله ای است که دارای درجات آزادی متعدد بوده و مییك دست مكانیكی که توسط اپراتور کار  .1

 کند.میتوسط عامل انسانی کار 

شوند. در این حالت یك دست میطراحی  با ترکیبات ثابت هاربات با ترکیبات ثابت : این دسته ربات .2

قابل  هادهد و به سادگی ترتیب کارمیی متوالی تعریف شده انجام های مكانیكی را با قدمهامكانیكی کار

 تغییر نیست.

ی متوالی و با ترتیب تعریف های تكراری را با قدمهاربات با ترکیبات متغیر : یك دست مكانیكی که کار .3

 ن ترتیب به سادگی قابل تغییر است.دهد و ایمیشده، انجام 

ربات قابل آموزش : اپراتور در ابتدای امر به صورت دستی با هدایت یا کنترل ربات کاری را که باید انجام  .4

توان میکند. هر وقت که الزم باشد، میدهد و ربات مراحل انجام وظیفه را در حافظه ضبط میشود، انجام 

خواست نمود و ربات وظیفه درخواست شده را بصورت خودکار انجام اطالعات ضبط شده را از ربات در

 دهد.می

نماید و نیازی به میربات با کنترل عددی : اپراتور وظیفه ربات را توسط یك برنامه کامپیوتری به او تفهیم  .5

 ند.کمیهدایت دستی ربات نیست. درواقع ربات با کنترل عددی، رباتی است که با برنامه کامپیوتری کار 

ربات باهوش : این ربات درك از محیط و استعداد انجام کار با توجه به تغییر در شرایط و محدوده عمل کار  .6

 را دارد.

 دسته بندی مؤسسه رباتیک آمريكا -0-6-6

 را به عنوان ربات پذیرفته است. 6و  5و  4و  3موارد  هاانستیتوی رباتیك آمریكا تن    
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 صنعتیی هادسته بندی اتحاديه فرانسوی ربات -0-3

 را به شكل زیر تقسیم کرده است : هامؤسسه ربات صنعتی فرانسوی، ربات    

 طبقه بندی قبل(. 1شود )مورد می: دستگاهی که توسط دست یا از راه دور کنترل  Aنوع     

 طبقه بندی قبل(. 3و  2: وسیلة حمل کننده خودکار با یك سیكل محاسبه شده از قبل )موارد  Bنوع     

 طبقه بندی قبل(. 5و  4: دستگاهی قابل برنامه ریزی و با توانایی خود کنترل )موارد  Cع نو    

: دستگاهی که قادر است اطالعات معینی از محیط را بدست بیاورد و به عنوان ربات باهوش معروف است  Dنوع     

 طبقه بندی قبل(. 6)مورد 
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 اجزاء اصلي يک ربات -2

م افزار، سخت افزار، برق و مكانیك را در خدمت خود گرفته است. بعضی مواقع ی نرهامهندسی ربات، مهندسی    

مؤلفه به شرح ذیل  5شود هر ربات دارای میمشاهده  2باشند. همچنانكه در شكلمیاین علوم به حد کافی پیچیده 

 باشد:می

 (  Mechanical Manipulatorبازوی مكانیكی ماهر) -6-0

ت مختلف در هادر ج هاشوند. این واصلمیبه هم وصل  هال است که با مفصلبازوی مكانیكی شامل چندین واص    

شود. عامل میباشند. حرکت یك مفصل بخصوص باعث حرکت یك یا چند واصل میفضای کاری قادر به حرکت 

یی هاتواند مستقیماً یا از طریق بعضی انتقاالت مكانیكی بر واصل بعدی متصل شود. به واصل نمیتحریك مفصل 

ی ربات یك هاگویند. هر یك از مفصلمییی هاازوی مكانیكی وسیله کاری ربات وصل شده است که به آن عامل نب

کند. بیشتر می.( تعریف D.O.Fچرخد. هر محور مفصل یك درجه آزادی)میمحور مفصل دارند که واصل حول آن 

جهت. اولین سه مفصل  6نظور حرکت در مفصل، بم 6باشند به عبارت دیگر دارای میدرجه آزادی  6دارای  هاربات

 یی که برای محاسبه موقعیتهاشوند. بطورکلی صرفنظر از جزئیات، محورمیی اصلی شناخته هاربات به عنوان محور

 
 ي يك رباتهامؤلفه  .2 شکل
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ی باقیمانده جهت قرار گرفتن های مفصلهای اصلی ربات هستند. محورهاشونــد، محورمیو استقرار مچ استفاده 

دو نوع مفصل اصلی به صورت گسترده در  شوند.میده میی فرعی  ناهاکنند، ولذا محورمیربات را مشخص  دست

شود. مفصل دورانی که نمایش دهنده حرکت چرخشی حول یك محور است و مفصل میبكار گرفته  هاصنعت ربات

 (.1انتقالی یا لغزشی که نمایش دهنده حرکت خطی در طول یك محور است، )جدول 

 انواع مفصل ربات . 1 جدول

Description Notation Type 

Rotary motion about 

an axis 
R Revolute 

Linear motion along 

an axis 
P Prismatic 

 

 هاسنسور -6-6    

 تعريف سنسور : -6-0-0

ی الكتریكی یا نوری که در کنار سایر عناصر الكترونیكی های المسهاقطعاتی هستند متشكل از ابزار هاسنسور      

کسب اطالعاتی از موقعیت مفاصل ربات و شرایط محیطی مانند نور و گرما و  هاکنند. وظیفه این المانایفای نقش می

 باشد.ی موجود در محیط میهاهدف

 هاروند. عملكرد سنسورکار میغلب برای درك اطالعات تماسی، تنشی، مجاورتی، بینایی و صوتی بها اهسنسور     

گونه است که با توجه به تغییرات فاکتوری که نسبت به آن حساس هستند، سطوح ولتاژی ناچیزی را در پاسخ بدین

دریافتی را تفسیر کرده و برای توان اطالعات ی الكتریكی میهاکنند، که با پردازش این سیگنالایجاد می

حسگر یك وسیله الكتریكی است که تغییرات فیزیكی یا به عبارت دیگر  استفاده نمود. های بعدی از آنهاگیریتصمیم

در واقع ابزار ارتباط ربات با  هاحسگر  نماید.میرا به سیگنال الكتریكی تبدیل  کند و آنمیگیری ایی را اندازهمیشی

 زانمی در زیادی بسیار تأثیر هاحسگر درست انتخاب. باشندمیو کسب اطالعات محیطی و نیز داخلی دنیای خارج 

 د .ربات دار کارایی

 ( ها)سنسور  هاانواع حسگر  -6-0-0-0

 توان استفاده نمود:میی مختلفی هابسته به نوع اطالعاتی که ربات نیاز دارد از حسگر

  فاصله .1

 رنگ  .2

 نور  .3

 صدا  .4
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  لرزش و حرکت .5

 دما .6

 دود .7

 و... .8

 

 

 

 

 

 

 حسگر رطوبت و حرکت .3 شکل

 : هازايای استفاده از سنسور م -6-6

 نیاز مورد اطالعات هاحسگر شد اشاره گفتار این ابتدای در که همانطور ؟ کنیممیاستفاده  هااما چرا از حسگر        

كی تبدیل ی الكتریهاایی موردنظر را به سیگنالمیكی یا شیفیزی یهاتمیک و دهندمی قرار آن اختیار در را ربات

 :کرد بندی دسته زیر بصورت توانمی را الكتریكی یهاسیگنال مزایای.کنندمی

 ارزانتر و راحتتر پردازش 

 آسان انتقال 

 باال دقت 

 سرعت باال 

 ...و 

 هاروند. عملكرد سنسورکار میاغلب برای درك اطالعات تماسی، تنشی، مجاورتی، بینایی و صوتی به هاسنسور

توجه به تغییرات فاکتوری که نسبت به آن حساس هستند، سطوح ولتاژی ناچیزی را در پاسخ گونه است که با بدین

توان اطالعات دریافتی را تفسیر کرده و برای ی الكتریكی میهاکنند، که با پردازش این سیگنالایجاد می

ی متفاوتی تقسیم هالف به دستهی مختهاتوان از دیدگاهرا می هاسنسور. استفاده نمود های بعدی از آنهاگیریتصمیم

 آید:کرد که در ذیل می

 :و  ها، سرعت حرکت و شتاب آنهااین سنسور اطالعات وضعیت ربات، از جمله موقعیت بازو سنسور بازخورد

 نمایند.را دریافت می هانیروی وارد بر درایور

 :بدین ترتیب است که سیگنالی  هاهم گیرنده و هم فرستنده دارند و نحوه کار آن هااین سنسور سنسور فعال

 شود. توسط سنسور ارسال و سپس دریافت می
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 :فقط گیرنده دارند و سیگنال ارسال شده از سوی منبعی خارجی را آشكار  هااین سنسور سنسور غیرفعال

 تر و دارای کارایی کمتر هستند. تر، سادههمین دلیل ارزان کنند، بهمی

 شوند: با هدف مورد نظر باید داشته باشند به سه قسمت تقسیم میی که هااز لحاظ فاصل هاسنسور

 یهااز لحاظ فاصل هاسنسور

شوند و یی یافت میهامخصوصا در عوامل ن هادر اتصاالت مختلف محرك هاسنسور تماسی: این نوع سنسور .1

 اند.  به دو بخش قابل تفكیك

 ی تشخیص تماسهاسنسور .2

 فشار - ی نیروهاسنسور .3

ی تماسی هستند، اما در این مورد برای حس کردن الزم نیست هاجاورتی: این گروه مشابه سنسوری مهاسنسور 

از نظر ساخت از نوع پیشین دشوارترند ولی سرعت و دقت باالتری را  هاحتما با شی در تماس باشد. عموما این سنسور

 دهند.  در اختیار سیستم قرار می

 ود دارد:وج هادو روش عمده در استفاده از سنسور

 گیرد بدون مراجعه یی که صورت میهااند و حرکتثابت هاحس کردن استاتیك:  در این روش محرك

شود گیرد.به عنوان مثال در این روش ابتدا موقعیت شی تشخیص داده میصورت می های به سنسورهالحظ

 گیرد. و سپس حرکت به سوی آن نقطه صورت می

 کنترل  های ربات در طول حرکت با توجه به اطالعات سنسورهاش بازوحس کردن حلقه بسته:  در این رو

               ند. هاگونی بینا اینهادر سیستم هاشوند. اغلب سنسورمی

 شويم: در ربات آشنا می هايی از انواع سنسورهالحاظ کاربردی با نمونه -6-6-0

 :(Body Sensorsی بدنه )هاسنسور -6-6-0-0

کنند. این اطالعات نیز به کمك موقعیت و مكانی که ربات در آن قرار داردفراهم می اطالعاتی را درباره هااین سنسور

آیند. با دریافت و پردازش اطالعات بدست آمده ربات شود، به دست میحاصل می هایی که در سوییچهاتغییر وضعیت

العملی یت هم عكسهاکه به کدام سمت در حال حرکت است آگاه شود. در نتواند از شیب حرکت خود و اینمی

 دهد. متناسب با ورودی دریافت شده از خود بروز می

 :(Direction Magnetic Field Sensorياب مغناطیسی)سنسور جهت -6-6-0-6

نمای الكترونیكی هم ساخته گیری از خاصیت مغناطیسی زمین و میدان مغناطیسی قوی موجود، قطببا بهره

کند تا ی مغناطیسی فراهم سازد. این امكانات به یك ربات کمك میهاجهتاطالعاتی را درباره تواند شده است که می

 هااین سنسور گیری کند.ود در جهتی خاص تصمصمخبتواند از جهت حرکت خود آگاه شده و برای تداوم حرکت 
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توان ز میاست. البته با استفاده از یك منطق صحیح نی هاباشند که هرکدام مبین یكی از جهتر خروجی میهادارای چ

 پذیر ساخت. شناخت هشت جهت مغناطیسی را امكان

 (: Touch and Pressure Sensors) ی فشار و تماسهاسنسور -6-6-0-3

ی وجود دارند که برای های سادهارسد. اما سنسورسازی حس المسه انسان کاری دشوار به نظر میشبیه

 هار جلوگیری از تصادفات و افتادن اتومبیلد هاگیرند. از این سنسوردرك لمس و فشار مورد استفاده قرار می

ی مختلفی استفاده هاهم به منظور ی رباتهاو بازو هادر دست هاشود. این سنسوراستفاده می هااندازدر دست

یی با یك شی. همچنین این هاشوند.  مثال برای متوقف کردن حرکت ربات در هنگام برخورد عامل نمی

ال نیروی کافی برای بلند کردن جسمی از روی زمین و قرار دادن آن در جایی برای اعم هابه ربات هاسنسور

 -1ر دسته زیر تقسیم کرد: هارا به چ هاتوان عملكرد آنکند. با توجه به این توضیحات میمناسب نیز کمك می

 تشخیص یك شی.  -3جلوگیری از برخورد،  -2رسیدن به هدف، 

 :(Heat Sensors) ی گرمايیهاسنسور -6-6-0-9

ی مقاومتی پسیوی هستند که هاالمان هاهستند. این سنسور های گرمایی ترمینستورهای از انواع سنسوریك

یابد، برای کند. بسته به اینكه در اثر گرما مقاومتشان افزایش یا کاهش میمقاومتشان متناسب با دمایشان تغییر می

هستند  های گرمایی ترموکوپلهانوع دیگری از سنسورکنند. به ترتیب ضریب حرارتی مثبت یا منفی را تعریف می هاآن

معموال یك سر  هاکنند. در استفاده از این سنسورنیز در اثر تغییر دمای محیط ولتاژ کوچكی را تولید می هاکه آن

 دهند. گیری شود، قرار میی که باید دمایش اندازههاترموکوپل را به دمای مرجع وصل کرده و سر دیگر را در نقط

 :(Smell Sensors) ی بويايیهاسنسور -6-6-0-5

سری تا همین اواخر سنسوری که بتواند مشابه حس بویایی انسان عمل کند، وجود نداشت. آنچه که موجود بود یك

ی سمی کاربرد داشتند. ساختمان این هابود که اصوال هم برای شناسایی گاز های حساس برای شناسایی گازهاسنسور

شود، + ولت تغذیه می5ی مجزا، با ولتاژ هاکه یك المان مقاومتی پسیو که از منبع تغذیبه این صورت است  هاسنسور

ی محیطی هاگویی سنسور به محركدر کنار یك سنسور قرار دارد که با گرم شدن این المان حساسیت الزم برای پاسخ

عطر دلخواه را به سیستم اعمال کرده و  شود. برای کالیبره کردن این دستگاه ابتدا مقدار ناچیزی از هر بو یافراهم می

برند. ی بعدی به کار میهاکنند و پس از آن این پاسخ را به عنوان مرجعی برای قیاس در استفادهپاسخ آن را ثبت می

به  های دریافتی از آنهاکنند و سپس پاسخاصوال در ساختمان این سیستم چند سنسور، به طور همزمان عمل می

در  هاگیرد. نكته مهم درباره کار این سنسوربات منتقل شده و تحلیل و پردازش الزم روی آن صورت میعصبی ر شبكه

به  هاگیری اختالف بین آنبگیرند. بلكه با اندازه توانند یك بو یا عطر را به طور مطلق اندارهنمی هااین است که آن

 پردازند.تشخیص بو می
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برای یافتن  هالوگیری از جرائم استفاده شود. از گذشته از حس بویایی سگ بویایی حسی است که می تواند در ج

اجساد ، مواد مخدر یا مواد منفجره و حتی شناسایی افراد استفاده می شده است. دانشمندان و مهندسان دارند بر روی 

ه کار برده شود و وظایف ب هاسیستمی کار می کنند که بتواند بو را احساس کند. این تكنولوژی می تواند به جای سگ 

 را انجام دهد. هاآن 

برای بوییدن باید از چندین سنسور متفاوت  هابو مخلوطی از مواد شیمیایی موجود در هوا است. حیوانات و ماشین 

می توان  هااستفاده کنند. هر سنسور به دسته ی خاصی از مواد شیمیایی حساس است. با اندازه گیری نتایج سنسور 

 یص داد.بو را تشخ

 
 ي مختلف گاز به گاز آمونیاکهاحساسیت سنسور .4 شکل

 سنسور متفاوت ، نسبت به گاز آمونیاك عكس العمل نشان داده اند. 21ر این تصویر نشان داده شده که چگونه د

 
 ي گاز به گاز استیك اسیدهاحساسیت سنسور .5 شکل

ستیك اسید)جوهر سرکه( عكس العمل سنسور، نسبت به ا 21ر این تصویر نیز نشان داده شده که چگونه همان د

با نتایج از قبل ثبت شده ، می توان ماده شیمیایی را  هابا مقایسه نتایج به دست امده از سنسور  نشان داده اند. 

کوارتز با اتصاالت الكترونیكی و یك روکش پالستیكی خاص  لتشخیص داد. یك سنسور بویایی می تواند از یك کریستا

یستال کوارتز به منظور ایجاد یك لرزه منظم با یك فرکانس دقیق استفاده می شود. روکش درست شده باشد. کر

 پالستیكی می تواند مواد شیمیایی را جذب کند .
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 سنسور بويايی .6 شکل

 
 QCM (Quartz Crystal Microbalance)ساختمان يك  .7 شکل

 ك کریستال بر روی فنری

انس به دست آمده از اسیالتور بر روی فنر از فرمول زیر به کریستال می تواند بر روی یك فنر قرار گیرد . فرک

 دست می آید.

 
K (1= ضريب سختی فنر-Nm) 

m ( جرم =kg) 

f(فرکانس =Hz) 

 ی موقعیت مفاصل :هاسنسور -6-6-0-2

( هستند که هم از قدرت باالی تبادل اطالعات با کامپیوتر Encoders) هاکدگشا هاترین نوع این سنسوررایج

 توان تقسیم کرد: را به دو دسته می هام اینكه ساده، دقیق، مورد اعتماد و نویز ناپذیرند. این دسته انكدربرخوردارند و ه

 BCD (Binary Coddedموقعیت به کد باینری یا کد خاکستری  ها: در این کدگشا ی مطلقهاانكدر  (1

Decible ی زیادی را هانكه سیگنالقیمت بودن و ایبه علت سنگینی و گران هاشود. این انكدر( تبدیل می

کار گیری تعداد زیادی دانیم بهبرای ارسال اطالعات نیاز دارند، کاربرد وسیعی ندارند. همانطور که می
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فقط در مواردی  هادهد و این اصال مطلوب نیست. پس از این انكدرسیگنال درصد خطای کار را افزایش می

مشكلی هم از احاظ بار فابل تحمل ربات متوجه ما  برای ما خیلی مهم است و هاکه مطلق بودن مكان

 شود. نباشد، استفاده می

رود دارای قطار پالس و یك پالس مرجع که برای کالیبره کردن بكار می ها: این کدگشا ی افزایندههاانكدر  (2

ی یابند. از روی پالس نسبت به نقطه مرجع به موقعیت مورد نظر دست میهاهستند، از روی شمارش قطار

توان به سرعت چرخش و از روی محاسبه تغییرات فرکانس در واحد زمان ( میهافرکانس )عرض پالس

توان جهت چرخش را نیز فهمید. فرض )تغییرات عرض پالس( به شتاب حرکت دوارنی پی برد. حتی می

 Bد. شوکننده ارسال میسه سیگنالی باشند که از کدگشا به  کنترل Cو  Bو  Aی هاکنید سیگنال

توان به جهت . از روی اختالف فاز بین این دو میAرم پریود تاخیر نسبت به هاسیگنالی است که با یك چ

 چرخش پی برد.

 در ربات:  هانسورس -6-3

گونه که در صنعت مورد که درآن یك ماشین وظیفه مشخص را همان (Hard Automationدر اتوماسیون سخت)

 Intelligentشمند بودن سیستم نیست. اما برای رسیدن به اتوماسیون هوشمند )دهد، نیازی به هونیاز است انجام می

Automation) مصنوعی و سیستم سنسوری. به دو جز کلیدی نیازمندیم: هوش 

نقل و مونتاژ رسید که قدرت ویی در نقاشی، جوشكاری، حملهای صنعتی با کاربردهاتوان به رباتبه کمك این دو می

اغلب برای درك اطالعات تماسی، تنشی، مجاورتی،  های پیچیده، تشخیص و تفكیك را دارا هستند. سنسورهاانجام کار

گونه است که با توجه به تغییرات فاکتوری که نسبت به آن بدین هاروند. عملكرد سنسورکار میبینایی و صوتی به

توان ی الكتریكی میهاکنند، که با پردازش این سیگنالحساس هستند، سطوح ولتاژی ناچیزی را در پاسخ ایجاد می

 استفاده نمود. های بعدی از آنهاگیریاطالعات دریافتی را تفسیر کرده و برای تصمیم
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 فرستنده(-یرندهنوری )گ تعريف سنسور -6-3-0

ی نوری هاسنسور ی نوری هستند. هاحسگر های مورد استفاده در ساخت رباتهایكی از پرکاربردترین حسگر

در اصل چشم ربات به حساب میاید که خط زیر ربات را تشخیص میدهد و به میكرو کنترلر فرمان میفرستند. 

ت و در صورتی که در مقابل یك سطح تیره ول 5خروجی این حسگر در صورتیكه مقابل سطح سفید قرار بگیرد 

ی مختلف حسگر برعكس باشد. در هر حال هاتواند در مدلمیباشد. البته این وضعیت میقرار گیرد صفر ولت 

 کند. میاین حسگر در مواجهه با دو سطح نوری مختلف ولتاژ متفاوتی تولید 

 

  
    

 

  

 سنسور نوري .8 شکل

دیر مقا. است شده داده نشان فرستنده گیرنده نوری حسگر زوج زاندا در زیر یك نمونه مدار راه    

 بهینه مقدار توانمی های متفاوت متغییر است و با مطالعه دیتا شیت آنهای نشان داده شده در مدلهامقاوت

 .آورد بدست را مقاومت

 :سنسورنوری متفاوت یها بسته  -6-3-0-0

 کرد؛ تقسیم هدست دو به توان می را موجود یها بسته کلی طور به      

 proximity) شوند می استفاده اجسام وجود تشخیص برای که ییهاسنسور

sensors) می قرار استفاده مورد فاصله تشخیص برای که ییها سنسور و 

 (distance sensors). گیرند

 گیرند، می قرار استفاده مورد اجسام وجود تشخیص برای که ییهاسنسور

 این ی نمونه .شود می استفاده فوتوترانزیستور مثل گیرنده یك و IR LED مثل فرستنده یك از معموال

 . شود  می بررسی که است، OPB نوع یها سنسور یا RS 05 سنسور گونه
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 IR ي فرستنده و گیرنده ي بسته يك .9 شکل

 

 ی نوری هاانواع سنسور -6-3-0-6

 : GP2S04-6سنسور  (1

a. میباشد که دارای  این سنسور یك سنسور فرستنده و گیرنده در یك پك کوچك و کم حجم

برای یك ربات مسیر یاب میباشد و نور  هاحساسیت بسیار خوبی است و یكی از بهترین سنسور 

است .  GP2S04-6محیط تاثیر زیادی در عملكرد آن ندارد ) مادون قرمز ( که اسم این سنسور 

زیر نمونه ای  در عكس .میلیمتر از صطح زمین میباشد 6الی  4بهترین بازده این سنسور در فاصله 

 . میبینید ااز این سنسور و نمونه ای از برد سنسور ر

 
 سنسور فرستنده گیرنده .11 شکل

پایه میباشد که دوتای آن به زمین وصل میشود و دوتای دیگر هم هر کدام به یك مقاومت  4ین سنسور دارای ا

 متصل می گردد 

 
 .ه سنسور است فرستنده می باشدباید توجه کرد که قسمتی از سنسور که دارای یك شیار در گوش
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 (photoresistor) : نوری مقاومت (2

 
 .مختلف ابعاد در photoresisto نوع چند .11 شکل

 ساده بسیار نوری مقاومت کار اساس. است استوار وممیکاد سولفید سطح فیزیكی خواص بر قطعات این کار ساسا

 صورت به ها داده الكترونیك در که آنجا از ند،امّاک می تغییر آن به رسیده نور شدّت تغییر با قطعه این مقاومت است؛

 .کنیم تبدیل ولتاژ تغییر به را مقاومت در تغییر این شكلی به باید شوند می ظاهر ولتاژ

 

 
 :آید می دست به زیر ی رابطه از سادگی به خروجی ولتاژ باال شكل در

Voutput = Vcc * (R2 / ( R1 + R2 )) 
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 که هنگامی اکنون باشد،  V 5 برابر Vccو    Ω  500 رابرب 2R مقاومت معمولی مدار یك در کنید فرض      

 هنگامی و است، صفر تقریبا خروجی ولتاژ است و  kΩ 2  حدود آن مقاومت دارد قرار کامل تاریكی در نوری مقاومت

 د.شو می  V ۵ تقریبا خروجی ولتاژ و یافته کاهش Ω21 حدود به آن مقاومت گیرد می قرار مستقیم نور مقابل در که

 برای گیرنده یك دیگر عبارت به و کرده تبدیل الكتریكی سیگنال به را محیط فیزیكی حالت یك شدیم موفق گونه بدین

 .بسازیم خود سنسور

  CNY70 سنسور (3

a. سنسور فرستنده و  این سنسور به صورت یك بسته حاوی دو عدد سنسور مادون قرمزاست. یك

کند بهتر است بجای استفاده از دو  سور دیگر گیرنده می باشد.برای اینكه روبات شما بهتر کارسن

ی هاسنسور استفاده کنید.در این سنسور پایه  packeg سنسور مادون قرمز به صورت مجزا از این

  .ی کوتاهتر سمت کاتد استهاآند و پایه  بلندتر در هر سمت سمت

  .تا حد قابل مالحظه ای کاهش می یابد هار میزان خطابا استفاده از این نوع سنسو

 فتوسل (4

a. ت الكتریكی بش نور به آن مقاومیك سنسور حساس به نور مرئی و مادن قرمز که در صورت تا

 .می کند تغییر آن

 

  بزرگ فتوسل (5

a.  یك فتوسل)مقاومت حساس به نور( بزرگ با یك قاب پالستیكی جهت حفاظت فتوسل از

فتوسل تابیده می شود زیاد شود مقاومت در صورتی که نوری که به این  یآسیب و آلودگ

 . می یابد الكتریكی آن کاهش

 

 :یك جفت دیود (6

a. میلی متری بسیار  5جفت دیود فرستنده و گیرنده مادون قرمز  یك ون قرمزفرستنده و گیرنده ماد

 ، البیرنت، آتشمسیر یاب یهارنگ سطوح مختلف و مناسب برای ربات  مناسب برای تشخیص

 د.رباتی که نیاز به تخشیص رنگ دار و هر نشان

 :اپتوکانتر موازی مادون قرمز (7

a. ی هامادون قرمز که پك شده اند. بسیار مناسب برای استفاده در ربات  یك فرستنده و گیرنده

 . مسیر یاب و البیرنت

 :موازی مادون قرمز تایوانی اپتوکانتر (8

a. بسیار مناسب برای استفاده در ربات  .یك فرستنده و گیرنده بسیار قوی مادون قرمز که پك شده اند

در این  آن ارزش دارد قیمت آن کمی گران است ولی نسبت به کیفیت ی مسیر یاب و البیرنتها

http://esfahan.pardakht.com/esfahan/ShoppingCart/shoppingcart.cfm?ID=elecshop&ref=http://www.roboeq.com&ProdID=7.5
http://esfahan.pardakht.com/esfahan/ShoppingCart/shoppingcart.cfm?ID=elecshop&ref=http://www.roboeq.com&ProdID=7.1
http://esfahan.pardakht.com/esfahan/ShoppingCart/shoppingcart.cfm?ID=elecshop&ref=http://www.roboeq.com&ProdID=7.2
http://esfahan.pardakht.com/esfahan/ShoppingCart/shoppingcart.cfm?ID=elecshop&ref=http://www.roboeq.com&ProdID=7.2
http://esfahan.pardakht.com/esfahan/ShoppingCart/shoppingcart.cfm?ID=elecshop&ref=http://www.roboeq.com&ProdID=7.6
http://esfahan.pardakht.com/esfahan/ShoppingCart/shoppingcart.cfm?ID=elecshop&ref=http://www.roboeq.com&ProdID=7.3
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این محصول  .محصول در اصل یك فتو ترانزیستور وجود دارد که حساسیت زیادی ایجاد می کند

 . کارخانه ویشی تایوان است

 

 ی نوریهاکاربرد سنسور  -6-3-0-3

ع ( زیادی در بازار موجود میباشند که در دو نوIRی مادون قرمز )هاسنسور  استفاده در کنترل از راه دور تلویزیون :

فرستنده و گیرنده میباشد که نمونه اون رو میتونید در کنترل تلویزیون و خود تلویزیون مشاهده کنید که سنسوری که 

و سنسوری که در جلوی تلوزیون میباشد تیره رنگ میباشد   در کنترل میباشد و دارای رنگ روشنی میباشد فرستنده

 گیرنده اون به شمار میرود

  ی های نوری برای تبدیل حرکت در ماوس به سیگنال هااز سنسور  در ماوس :استفاده از سنسور نوری

 طرف در و مادون قرمز LED در یك طرف دیسك یكالكتریكی قابل فهم برای کامپیوتر استفاده می شود 

ی موجود بر روی دیسك باعث شكست نور متصاعده هامادون قرمز ، وجود دارد . سوراخ  سنسور یك  دیگر

کرد .  ی نور را مشاهده خواهد هامی شوند، بدین ترتیب سنسور مادون قرمز ، پالس  LED  توسط شده

یك . خواهد داشت ارتباط مستقیم با سرعت موس و مسافتی که موس حرکت می کند ، هاتعداد پالس 

 طریق از را ها آن خوانده و پس از تبدیل به باینری ، را هاتراشه پردازنده بر روی برد . پردازنده فوق پالس 

 . ارسال می دارد کامپیوتر برای مربوطه کابل

 ی نوری :هامدارات مرتبط با سنسور  -6-3-0-9

در این سنسور پایه مثبت فرستنده به مقاومت  است . GP2S04-6مدار زیر مربوط به سنسور نوری فرستنده گیرنده 

ور بین پایه گیرنده و مقاومت خروجی این سنس کیلو اهم وصل میشن  471اهم و پایه مثبت گیرنده به مقامت  331

ولت میباشد و    0.7– 2/0زمانی که زیر سنسور رنگ سفید باشد مقدار خروجی حدود  کیلیو اهم گرفته میشود 471

 ولت میباشد 4/3 – 3/3زمانی که رنگ زیر آن سیاه باشد خروجی آن حدود 

 Ultrasonicامواج  -6-3-0-5

شود که فرکانس نوسانشان بیش از محدوده شنوایی میگفته  یی از امواج مكانیكیهاامواج اولتراسونیك به دست

یی ساده های متنوع و بعضًا جالبی دارند. با محاسبهاباشد. این امواج بدلیل خواصی که دارند کاربرد 20KHzانسان 

هزار  25 کرومتر نوسان کند شتاب آن بالغ برمی 11کیلوهرتز و دامنه  25یی با فرکانس هاتوان دریافت که اگر نقطمی

شود و در هنگام میشود. این شتاب و به طبع آن سرعت باال در مایعات باعث ایجاد کاویتاسیون میبرابر شتاب ثقل 

گردد. از طرف دیگر اگر حرکت نسبی با مشخصات میبار ایجاد  211ی ایجاد شده فشاری در حدود هاانفجار حباب

 Ultrasonicشود که میعث جوش خوردن دو سطح به یكدیگر ان دو سطح جامد برقرار شود ازدیاد دما بامیفوق 

Welding باشند. برای امواج اولتراسونیك مانند دیگر امواج دارای خاصیت شكست، انعكاس، نفوذ و پراش می باشد.می

 :شوندمیی اولتراسونیك معمواًل از سه بخش کلی تشكیل هامجموعه ی متفاوتی وجود دارد.هاتولید این امواج روش
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 مبدل 

 بوستر 

 .تقویت کننده یا هورن 

مبدل نقش تولید امواج مكانیكی و تبدیل انرژی الكتریكی به مكانیكی را دارد, بوستر و تقویت کننده نیز    

 آن به مصرف کننده را به عهده دارند.وظیفه انتقال و تقویت دامنه حرکت و رساندن 

 در رباتیک Ultrasonicی هاکاربرد سنسور -6-3-0-2

نسبت به محیط خارجی برای جلوگیری از برخورد نامطلوب به اشیاء  ائل مطرح در رباتیك ایجاد دركیكی از مس

 بدون هااست. از سوی دیگر ممكن است نیاز داشته باشیم که ربات بتواند درکی از فاصله  موجود در محیط حرکت

 .کنندمیاستفاده  Ultrasonic ی مافوق صوت یاهاتماس فیزیكی داشته باشد. برای این منظور از سنسور

را در دو بخش تقسیم بندی کرد. دسته  هاتوان آنمی نه وجود دارد ولیمیی زیادی در این زهابا وجود اینكه رویكرد

دسته بعد  . stereoscopic و یا swept-focus ی فاصله سنجیها،نظیر سیستم باشندمیی انفعالی هااول شامل ابزار

مقال ما به معرفی  در این  .ی ماکروویو ، لیزر و مافوق صوتهاند نظیر سیستمباشمی Active فعال یا یهاسیستم 

شده است. قسمت اول مدار راه انداز آن  از دو قسمت تشكیل های مافوق صوت خواهیم پرداخت. این سنسورهاسنسور

یی که هادزدگیر گیرنده و فرستنده آن ، دقیقا مشابه آن قسمت از )دهد و قسمت دیگر دو قطعه )مبدلمیرا تشكیل 

است.البته  مدار راه انداز آن هاشود. البته دردسر اصلی کار با اینگونه سنسورمیشیشه جلو( نصب  )مقابل هادر خودرو

 Texas مافوق صوت ساخت شرکت کنند نیز وجود دارد، مانند مدلمیی آماده که کار را بسیار ساده هاپكیج

Instruments  شودمی مناسب استفاده نیز برای تشخیص فاصله و فوکوس هاندر برخی دوربی هاکه این سنسور.  

انعكاس آن و متعاقبا محاسبه زمان رفت و برگشت. بدین  ، فرستادن یك بیم و دریافت هامكانیزم کلی کار این سنسور

 دیقدم بع  .براحتی با در نظر گرفتن صرعت صوت در دما و فشار محیط ، محاسبه کرد توان فواص را نیزمیترتیب 

جاروب کردن محیط با  بدست آوردن ماتریسی از موانع موجود در محیط است. اینكار از دو راه ممكن است راه اول

توجه به پیچیدگی محیط ، است. بعنوان مثال  باشد. راه دوم استفاده ازچند مبدل ، بامیامواج بصورت مكانیكی 

، یك مبدل ثابت در جلو و رو به پایین برای تشخیص باال در سر ربات  توان یك مبدل متحرك با رنج زاویه ایمی

از مهمترین  یكی  .درجه در چپ و راست را بعنوان یك ترکیب مناسب استفاده کرد 45ی هابا زاویه  گودی، و دو مبدل

دانید امواج مافوق میاست. همانطور که  شود ، خطای بالقوه در فواصل زیادمیمشاهده  هایی که در این سنسورهاخطا

متری و با  4,5انعكاس آن را ثبت کرد. بعنوان مثال در فاصله حدودا  توان همانند یك بیم لیزر تاباند ومیت را نصو

  .لیمتر خطا ممكن است پیش آیدمی 251درجه حدود  75زاویه تابش 
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ی سعی در کم کردن صوت یهاو با فوکوس دادن بیم هاو بازتابنده  ها، شیپوره  هااز محققین با استفاده از تیوپ برخی

را با  هادهد. دقت این نوع سنسورمیبرابر افزایش  هاده  زاویه تابش داشته اند ولی تجهیزات مورد نیاز ابعاد سنسور را به

ی کناری بیم عموما از شدت کمتری برخوردارند لذا با کم کردن هاافزایش داد. لبه  توانمیافزایش دقت گیرنده نیز 

شود و میاستفاده  ها ان خطا را تا نصف کاهش داد. البته در مواردی از یك آرایه از دادهتومیحساسیت گیرنده  شدت

 .پروسسوری وظیفه تشخیص زاویه مناسب را برعهده دارد

 

 
 در روباتیك  Ultrasonicي هانمونه اي از کاربرد سنسور .12 شکل

 
 ربات دوچرخه سوار .13 شکل

 Murata شرکت. سادگی دوچرخه سواری می کند بهك کمپانی ژاپنی اقدام به ساخت یك ربات کوچك نموده که ی

Manufacturing  ژاپن، رباتی را معرفی کرد  ی پیشرفته در اطراف شهر توکیو درهای تكنولوژیهادر یكی از نمایشگاه
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پسر "سانتیمتر ارتفاع و نزدیك به پنج کیلوگرم وزن دارد،  این ربات که پنجاه. که قادر است دوچرخه سواری کند

این  نسخه قدیمی تر. سانتیمر در ثانیه حرکت کند 79داشته می تواند با سرعتی حدود  نام (Murata Boy) "موراتا

بیفتد، توقف کند. اما ربات  معرفی شد اما نمی توانست بدون آنكه 1991ربات که دوچرخه سواری می کرد در سال 

ی مختلف از جمله هنگام هادر موقعیت  تعادل خود را اخیر با تنظیم سرعت و انحراف مرکز جرم خود می تواند

  .ایستادن حفظ کند
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 رادخالقیحسن 

 سنسور سونار: -6-3-0-7

سنسور مسافت یاب است که می توان توسط آن ربات را هدایت کرد. شما می توانید ربات خود قادر  SRF04سونار 

 ی سونار ببیند.)مانند چشم انسان(هاسازید تا محیط پیرامونش را از طریق مجموعه سنسور

 د:نظريه عملكر

( بنابراین وقتی که صدا به pingیك سنسور سونار از طریق تولید یك صدا مانند رگبار کوتاه اسلحه کار می کند)

 مانند تصویر زیر: ( توسط سنسور شنیده می شود.echoنزدیكترین شیء برخورد می کند، انعكاس صدا)

 

 

 

 

 

    

 سنسور سونار .14 شکل

به سنسور برمیگردد،  Echoشروع شده تا لحظه ای که  Pingه توسط اندازه گیری درست زمان، از لحظه ای ک  

و یا  feet/second 1116.4مقدار فاصله به نزدیكترین شیء را می توان محسبه کرد. حرکت صدا چیزی در حدود 

340.29 meters/second  در سطح دریا، سرعت دارد. فاصله به نزدیكترین شیء را می توان با تقسیم زمان گذشته

منظور از زمان گذشته شده، زمان بین فرستادن صدا و  ( بر دو برابر سرعت صدا محاسبه کرد.elapsed timeشده)

 فرمول بدست آوردن فاصله سنسور از شیء به صورت زیر است: ( است.echoشنیدن انعكاس)

Distance = ElapsedTime / (2* Speed_Of_Sound) 

سرعت صدا ضرب می کنیم این است که فاصله از شیء فقط نصف فاصله  دلیل این که عمل تقسیم را بر دو برابر     

حرکت واقعی موجی صدا است. موج صدا باید به سمت شیء حرکت کند و به سنسور برگردد برای این که سنسور، 

 را بشنود. echoبرگشت صدا یا 

 عملكرد سنسور:

می کند. این باعث می  هااست بفرستد، آن را ربا تولید یك پالس بر روی سیگنالی قرار  SRF04سنسور مسافت یاب 

را بعد از عمل پینگ  microsecond 100ارسال کند. سنسور مسافت یاب قادر است تا  pingشود تا مسافت یاب یك 

سنسور را افزایش دهد.)تأخیر در فعال سازی گیرنده باعث می شود تا گیرنده از  echoدریافت کند و سیگنال خروجی 

را می شنود سیگنال خروجی را قطع می کند. زمان  echoرسال شده جلوگیری کند( وقتی که گیرنده ا pingشنیدن 

و  echoتوان با اندازه گیری مدت زمان پالس روی خط  را می echoو  ping( بین Elapsed Timeگذشته شده)

 به آن بدست آورد. به صورت زیر: microsecond 100اضافه کردن 

elapsedTime = pulseDuration + 100 
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 نحوه کار سنسور سونار .15 شکل
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 های رباتیکسیستم و کنترلرهایها ربات

 

 باشدمی ICSdefender.irو معنوی این سند متعلق به  کلیه حقوق مادی

 عادی انتشار محدودبندی سند: بقهط

 اسماعیل باقری اصل
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 سنسور رنگ: -6-3-0-8

سنسور رنگ بوجود آوریم برای این منظور ابتدا در مورد  ازدر این مقاله سعی در این است که شناخت مختصری 

طیف نور توضیحاتی ارائه شده و سپس به ساختار داخلی سنسور پرداخته ایم. بعد سیستم کار این سنسور که بصورت 

و تعاریفی  هاهدف اصلی از بررسی  ی دیجیتال در خروجی سریال جهت پروسس عمل می کند را شرح داده ایم.هادک

توسط ابزاری بغیر از چشم انسان می باشد یعنی به غیر از چشم انسان  هاکه در این مقاله ارائه میشود . بازشناسی رنگ 

ا دریافت کرده و حس کنند پس الزمه ی ارتباط سخت افزار با ر های دیگری هم وجود دارند که می توانند رنگ هاابزار

دنیای قابل دیدن یك چشم حساس به نور مرئی یا رنگ می باشد که در اصطالح فیزیك به آن سنسور نوری گفته می 

ی های مرئی حساس هستند مانند سنسورهای مورد نظر برای نورهادر نور غیر مرئی یا طول موج  هاشود . این سنسور

 ی تلوزیونی کاربرد دارند.هاکه برای گیرنده  (ultra violet) یا ماوراء بنفش (infrared)ساس به نور زیر قرمزح

ی رنگی ساخته شده در صنعت کار تشخیص رنگ را بر عهده دارند و تقریبا تمام طیف نور مرئی را تشخیص هاسنسور

مورد استفاده سنسور  کوچك با عملكرد باال هستند. ی مقیاسهابهترین انتخاب برای کاربرد هامی دهند. این سنسور

( Q.Cرنگ در صنعت مدرن بسیار زیاد است که از آن جمله می توان به کاربرد آن در خطوط تولید کنترل کیفیت )

ی هاو سیستم هاو به طور کلی در اتوماسیون سیستم ،اتومبیل سازی  ،صنایع غذایی ،پزشكی ،رباتیك  ،هاماهواره ،

 ،ی بسیاری نیاز به کنترل رنگ از طریق یك سنسور را دارند به عنوان مثال در صنعتهاابزار اشاره کرد. اتوماتیك

بایستی آشكار شوند تا اجازه عملكرد باالی ذخیره اتوماتیك  هاشده همانند خطوط روی مقاومت پرینتی رنگی هاکد

 color sensor ( جهت کنترل رنگی از tetraی آلمانی در صنعت غذایی )هارابه مقاومت بدهند . نیمی از شرکت

ی هاسه نوع سنسور رنگ شبیه چشم انسان مسئولیت تشخیص رنگ را بر عهده دارند . این سنسور .استفاده می کنند

 یی با کیفیت باال و خواندن هم زمان سه سطح رنگی می باشند.هارنگی نمایانگر یك طرح کوچك فیلتر

 

 

 

 

 

 سنسور رنگ .16 شکل

 

ی سه هاآلمان و از نوع سنسور MAZETساخت کارخانه  JEN color یهایكی از انواع سنسور سنسور فوق     

ی قرمز ، سبز و آبی دارا هارا به تفكیك رنگ ها( بوده که قابلیت شناسایی رنگ element color sensor 3عنصری )

یپ فقرار گرفته اند تشكیل سیلیكونی که بصورت حلقه وار روی چ  pinفتو دیود  19*3سنسور مربوط از  می باشد.

، هر سكتوری از قسمت دیگر جدا شده  برای شناسایی هر  هاشده برای جلو گیری از ایجاد تداخل در بین فتو دیود 
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 رادخالقیحسن 

ی رنگی با هافیلتر فیلتر مربوط به طول موج رنگ مربوط در نظر گرفته شده است. هارنگی در هر کدام از این فتودیود 

 ی این خصوصیات می باشد:کیفیت باالی تداخلی دارا

  بصورتmicro-structure  روی چیپ قرار گرفته اند 

 .قدرت انتقال سیگنال باالیی دارند 

  سخت می باشد. هاسطح آن 

 .پایداری حرارتی باالیی دارند 

 دارای شیب زیادی هستند  هافیلتر 

  ی های فتو دیدهاآرایهpin  :سیلیكونی 

  450ناحیه طول موجmm-750mm 

 50ته شده از هر سكتور کمتر از جریان گرف pa   5به ازایv   ولتاژ معكوس 

  50ظرفیت  خازن هر سكتور pf   5به ازایv  ولتاژ معكوس 

  30ماکزیمم ولتاژ معكوس v  

 ساختار فیزيكی : 

ی تصویری می باشند که عملیات های دو بعدی)ماتریس( از سلول های رنگی شامل آرایه هاسنسور     

دی طراحی آن به هااز مواد نیمه  ها( را انجام می دهد، جنس این سلول Scanningاسكنینگ)استخراج نور و 

استفاده می  P-Nاز ترکیب بایاس معكوس  هاصورتی است که تشكیل یك خازن بدهد. برای تولید این سلول 

وقتی  گیرد.( مورد استفاده قرار می reverse-based) P-Nشود. در این تكنولوژی، ساخت دیودی با اتصال 

دی کنار بستر القاء می شود یك ناحیه تخلیه در بستر در کنار الكترود هایك ولتاژ مثبت بر روی یك الكترود 

ایجاد می شود به این منبع تخلیه چاه پتانسیلی نیز گفته می شود حال وقتی نور به ناحیه تخلیه برسد 

ی آزاد خواهیم داست هاناحیه تخلیه الكترون  ترکیب مجدد می شوند ولی در های بستر با حفره هاالكترون 

بنابراین یك شارژ منفی از ناحیه تخلیه بوجود می آمد که نمایانگر تابش نور بر بستر می باشد برای این که نور 

 ی از جنس پلی سیلیكون می باشد.هابه آسانی به محل تخلیه برسد الكترود

 

 

 

 

 

 

 



     

28 

 

 های رباتیکسیستم و کنترلرهایها ربات
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 کنترلر -3

 شود :میی ذیل تشكیل هادهد. کنترلر معمواًل از بخشمیانیكی، هوش انجام کار را بخشی است که به بازوی مك

 با محیط بیرون ارتباط داشته باشد. هادهد ربات از طریق سنسورمیواحدی که اجازه 

کنند تا بازو با توجه به این مختصات حرکت کند مییی که مختصات را تعریف هاحافظه جهت ذخیره داده  (1

 )برنامه(.

ی دیگر هادهد و سپس داده را برای ارتباط دادن با مؤلفه میحدی که داده ذخیره شده در حافظه را تغییر وا (2

 برد.میکنترل بكار 

ی بخصوصی در نقاط معینــی مقدار دهی اولیه شده و در نقطه بخصوص دیگری پایان هاحرکت مؤلفه  (3

 یابند.می

دهد. به عبارت دیگر، برای انجام صحیح میلـر را انجام واحــد محاسباتی که محاسبــات الزم برای کنتر (4

 اعمال بایست یك سری محاسبات جهت مشخص کردن مسیر، سرعت و موقعیت بازوی مكانیكی انجام شود.

)مختصات هر مفصل، اطالعاتی از سیستم بینایی و ...( و واسطی جهت  هاواسطی جهت بدست آوردن داده  (5

 .هاك مفصلی کنترل به محرهااعمال سیگنال

باعث بشوند که  های مفصلهاواسطی جهت انتقال اطالعات کنترلر به واحد تبدیل توان، به طوری که محرك  (6

 به صورت مطلوب حرکت کنند. هامفصل

ی کنترل دیگر، ارتباط داشته های خارجی یا ابزارهاواسط به تجهیزات دیگر، بطوری که کنترلر ربات با واحد (7

 باشد.

 زم جهت آموزش ربات.وسايل و تجهیزات ال -3-0

 شوند :میدسته تقسیم بندی  5کالً به  های رباتهاکنترلر

 ( Simple Step Sequencerکنترل با قدم ساده) -1 

 ( Pneumatic Logic Systemسیستم منطقی پنوماتیكی) -2 

 (Electronic Sequencerی الكترونیكی )هاکنترلر با قدم -3 

 (Micro Computerکرو کامپیوتر )می -4 

 (Mini Computerنی کامپیوتر )می -5 

ی هاکروکامپیوترمیی امروزی براساس هاشوند. بیشتر کنترلرمیی کم هزینه به کار برده هاسه کنترلر اول در ربات

 هاکروکامپیوترمیباشد، چرا که نسبت به مینی کامپیوتر زیاد رایج نمیباشند و سیستم کنترل براساس میمعمولی 

 دارند.هزینه باالتری 

 



     

29 

 

 های رباتیکسیستم و کنترلرهایها ربات
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 واحد تبديل توان -3-6

، جهت حرکت، هاو موتور های کنترلر را گرفته و به یك سیگنال در سطح توان محرك هااین واحد سیگنال    

ی کنترلی و های الكتریكی و شیرهای توان الكترونیكی برای رباتهاکند. این واحــد شامل تقویت کننده میتبدیــل 

 باشد.میی هیدرولیكی هااتی هیدرولیكی برای ربهاراه انداز

 محرك مفاصل -3-6-0

آورند. این میفراهم  هااین وسائـل تحت یك ســری شرایط کنتـــرل شده و دقیــق توان الزم را جهت مفصل    

ی؛ اسكلت هاتواند الكتریكی، هیدرولیكی یا پنوماتیكی باشد. پس به طور خالصه یك ربات دارای مؤلفه میتوان 

، سیستم سنسوری، کنترلر، سیستم تغییر سیگنال )تغییر سیگنال آنالوگ به هاکننده مفصل ساختاری، سیستم تحریك

 باشد.میدیجیتال و بالعكس، تقویت سیگنال، فیلتر کردن سیگنال و ...( 

کنید. هر ماجول در شكل قابل تجزیه به میسلسله مراتب ساختاری یك ربات متحرك را مشاهده  15در شكل     

ی متحرك به خاطر سادگی ساخت و سرعت عمل و نزدیكی آن هابا مفصل هاباشد. هم اینك رباتمیی یهازیر سیستم 

 شوند.میبه قابلیت انعطاف بازوی انسان، در صنعت به طور وسیع استفاده 

 
 ي يك ربات متحرک نمونههاسلسله مراتب زير سیستم  .17 شکل
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 هاطبقه بندی ربات -4

به بعضی جوانب رفتاری یا  هاارائه شده است که بیشتر آن های رباتی زیادی در طبقه بندهاتا بحال طرح     

توان می هافیزیكی ربات توجه داشته اند. ولی طبقه بندی استانداردی در مورد ربات وجود ندارد. با طبقه بندی ربات

 خصوص، ربات مناسب را انتخاب کرد.را با هم مقایسه کرد و برای یك کاربرد ب های آنهامشخصه 

 از نقطه نظر کاربرد هابندی ربات طبقه -9-0

 توان به سه دسته تقسیم کرد :میرا  هااز نقطه نظر کاربرد، ربات    

 ی صنعتیهاربات -9-0-0

ی جوشكار، رنگ پاش، مونتاژ هاباشند. رباتمیقادر به انجام عملیات الزم برای تولیدات صنعتی  هابسیاری از ربات    

 صنعت کاربرد فراوانی دارند. باشند که درمییی هاکننده و غیره، ربات

 میی شخصی و علهاربات  -9-0-6

در تعداد کم ساخته  های صنعتی دارند. این گونه رباتهای بهتری نسبت به رباتهاقابلیتمیی علهابیشتر ربات    

نه تحقیق در هوش مصنوعی میبیشتر در ز هاست. این گونه رباتهااز آنمیشوند و هدف اصلی بهره برداری علمی

 های برنامه نویســـی سطح باال کنترلــر آنهاشوند و کنترلر بخصوصی ندارند و یك کامپیوتر از طریق زبانمیساخته 

 باشد. معموالً به خاطر سرعت و دقت کم، قیمت کمتری دارند.می

 میی نظاهاربات   -9-0-3

نسور ارتباط برقرار باشند و با محیط خود از طریق سمیی گردان هادارای مواد منفجره و سالح  هااین ربات   

 باشند.می هاقادر به ارتباط برقرار کردن با اپراتور انسان و دیگر سیستم  هاکنند. همچنین این رباتیم

 ی رباتهاطبقه بند از نقطه نظر استراتژی کنترل در نسل -9-6

 شده اند : ست و بصورت زیر نامگذاریهای کنترلی رباتهادر حقیقت متكی به اصول سیستم هااین تقسیم بندی     

 نسل اول -9-6-0

گیرد. اینگونه کنترل به کنترل حلقه باز معروف میدر اولین نسل، کنترل فقط در یك سری نقاط توقف انجام     

 باشند.میمحدود به انجام حرکات کوچك )حرکت دادن قطعه ای از یك نقطه به نقطه دیگر(  هاباشد. این نوع رباتمی
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 نسل دوم -9-6-6

ی کنترلی، حرکات کنترلی هاباشد ولی بعوض یك سری کلیدمیل همان ساختار حلقه باز ساختار کنترلی این نس    

ن نسل میی امروزی جزو ههاگیرد. بعضی رباتمیتوسط یك سری عدد که در حافظه سیستم ضبط شده اند، انجام 

یادگیری یك سری  هانکار هوشمند آ هاباشند که به نسل اول کلی قابلیت و توان کامپیوتری اضافه کرده اند و تنمی

 هاگیرد. این رباتمیباشد که توسط اپراتور انسان و به کمك جعبه کنترل انجام میاز عملیات برای بازوی مكانیكی 

قابلیت نشان دادن عكس العمل در برابر حوادث پیش بینی نشده را ندارند. به عبارت دیگر، بخش کنترلر در نسل اول 

بایستی محیط کارخانه با دقت هر چه تمامتر مناسب  هابرای این ربات باشد.مییكی مكانیكی و در این نسل الكترون

به دقت معین  هاوفق داده شود، قطعات با دقت زیاد در موقعیت مناسب خود قرار گیرند و روابط بین ماشین هاآن

شماتیك کنترل نسل اول  16باشد. شكل میی جوشكاری و رنگ پاشی هادر کاربرد هاشوند. بیشتر کاربرد اینگونه ربات

 دهد.میو دوم را نشان 

 

 
 هاکنترلر نسل اول و دوم ربات .18 شکل

 سل سومن -9-6-3

گذرد. سیستم کنترلی این نسل به کنترل حلقه بسته معروف میسال  21تا  15 هااز اختراع نسل سوم ربات    

باشد که به آن اضافه مین قیمت باشد و یا یك پروسسور ارزامیباشد. در این نسل، کنترلر ربات یا یك کامپیوتر می

ی زیادتری شده و نسل سوم بوجود آمده است. با اضافه های نسل دوم دارای قابلیتهاشده است. بدین ترتیب ربات

شدن قدرت محاسبات کامپیوتری، محاسبات الزم برای کنترل حرکت هر درجه ازادی جهت انجام حرکت صاف عامل 
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ی نیرو و هاگیرد. وضعیت محیط اطراف از طریق سنسورمیرت بالدرنگ انجام یی در طول مسیر تعیین شده، بصوهان

توانند بی هیچ میی متفاوت، چندین ربات هاشود. با حضور سنسورمیگشتاور اخذ شده و در کنترل بكار گرفته   

باال انجام ی سطح هابه کمك یك سری زبان های متفاوتی را انجام دهند. برنامه ریزی اینگونه رباتهامشكلی کار

ی این نسل جوشكاری نقطه ای، رنگ هاکنید. کاربردمیمشاهده  17را در شكل  اهشماتیك کل این سیستم گیرد.می

 باشند.میپاشی، مونتاژ 

 

 
 هاکنترلر نسل سوم ربات .19 شکل

 رمهاسل چن -9-6-9

شود. میقق نبه زودی مح هادر چند سال اخیر معرفی شده است ولی پتانسیل کامل کاری آن هارم رباتهانسل چ    

م گیری و تشخیص میدارای هوش مصنوعی بوده و ادراکاتی بیشتر از نسل سوم مانند قدرت تص هادر این نسل، ربات

باشند. قدرت بینایی، مشابه میل و تصحیح حرکات در عملیات مختلف را دارا میطرح و ابعاد قطعه و همچنین تك

است. در این  های این نسل از رباتهااز ویژگی هاه از سنسورسازی از تأثیرات محیطی به صورت دیجیتال و استفاد

دهند و یك می، چندین پروسسور وجود دارند که هر یك بصورت آسنكرون یك سری عملكرد بخصوص را انجام هاربات

د. کنمیمهیا  های سطح باال را برای آنهابوده و عملكرد هاکامپیوتر ناظر، مسئول هماهنگی و نظارت بر این پروسسور

کند، بخشی از کنترل کننده سرو میی سنسوری داخلی )موقعیت، سرعت و جهت( را دریافت هاهر پروسسور سیگنال

دهد و میرا انجام  ها، محاسبات هماهنگ کننده بین عملیات پروسسورهاباشد. کامپیوتر ناظر بر پروسسورمیسیستم 

کند. هدف اصلی در میی متنوع را اجرا هادارد و برنامه  ی دیگر ارتباطهای خارجی و تجهیزات و کامپیوترهابا سنسور

باشد که قابلیت انعطاف را باال برده و بسادگی تغییرات را فراهم میاین نسل طراحی پردازش سلسله مراتبی توزیعی 
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نوعی یت باهوشی پیرامون خود را احساس کرده و با استفاده از مفاهیم هوش مصهادر ن هاکند. در این نسل سنسورمی

شماتیك   18 دهند. شكل میو با زیرکی هر چه تمامتر و با وجود کمترین اطالعات، کار خود را بنحو احسن انجام 

 دهد.میکنترل این نسل را نمایش 

 
 هارم رباتهاکنترلر نسل چ .21 شکل

 

  

 توان مصرفی در رباتیک – 6فصل 

باشد. بنابراین حفظ كل اصلی توان مصرفی میمش های این رباتهای هوشمند دشارژ باتریهادر میان گسترش ربات

 هایی که در آنهاشود که بهبود توان در رباتی مطرح میهاباشد. در این بخش ایدتوان و کارآیی بهتر بسیار مهم می

ایده اصلی به این صورت است که اطالعات مرتبط در مورد شرایط موتور را  دهد.چندین موتور وجود دارد را نشان می

دسته  SOMو  cartتواند در دو دسته سازی هر موتور قرار داد. این اطالعات میی فعالهاآوری کرد و در صفجمع 

شود. دهند و به عنوان سیستم مانیتورینگ استفاده میرا در صف قرار می های هوشمند شرایط موتورهاربات بندی کرد.

-کند بوسیله سیستم آنالیز عیب یابی صورت میایی میمانیتورینگ وضعیت غیر متعارف را شناسهنگامی که سیستم

کند و این اطمینان را نگهداری پیش بینی کننده که وضعیت باتری را چك می فرض شده است که سیستم گیرد.

 ی اجرا ایمنی کند.هاکند که باتری را در مقابل افزایش دما و باال رفتن تعداد سیكلحاصل می

، باتری داخلی و های عملیاتی را در طول شارژ و دشارژ شدن ولتاژ و جریانهارامترپا BMSسیستم مدیریت باتری 

کند که از وسایلی که پس از یی را فراهم میهای مانیتورینگ دورودیهامدار سیستم کند .محدوده دما را چك می

-هندس مربوطه فرستاده میبه م Gmppکند. بعالوه رفتار غیر متعارف و وضعیت باتری توسط شارژ از باتری جدا می

 . 19شود تا تشخیص دقیقی از وضعیت رباط بدست آید. شكل 
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 مديريت توان .21 شکل

 (Power Management Systemیستم مدیریت توان )س

یی از سیسم کنترل شارژ ، سیستم درك مانیتورینك ، هاشامل بخش PMS در حقیقت سیستم مدیریت توان 

در این بحث شامل دو  PMSسیستم  شود.سیستم مدل کردن باتری می سیستم حمایت باتری ، استراتژی صف و

یی از قبیل هاشود. همچنین زیر سیستمسیستم تشخیص و تجزیه تحلیل اشكال و سیستم نگهداری پیش بینی می

 مشخص هستند.  2حمایت از باتری نشان داده شده است. در شكل استراتژی صف و سیستم

ی عیر متعارف هابرای تخمین و دسته بندی کردن رفتار CARTو   SOM وتحلیل از اشكال یابی و تجزیه  سیستم

پس از تشخیص اشكال  گیرد.تشخیص داده شده توسط سیستم مانیتورینگ در زمان واقعی مورد استفاده قرار می

را  GMPPشود. سیستم نگداری قابل پیش بینی وضعیت باتری و سرویس سیستم صف بندی دوباره از نو تشكیل می

ر شاخص برای نمایش شرایط هاکند و  چمورد ارزیابی قرار دارد.سیستم وضعیت باتری شرایط باتری را پیش بینی می 

ی هشدار دهنده تولید کند. و همچنین هاتواند آالرم می GMPPسرویس  دهد.باطری مورد استفاده قرار می

رفتار نامتعارف را تشخیص دهد و یا منشاء آن  اطالعات مربوطه را برای مهندسین در هنگامی که سیستم یك

 کند.را پیدا کند فراهم می
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 معماري سیستم .22 شکل
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