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رباتهای کروی :مروری بر انواع طرحها و روشهای کنترلی
نفیسه محمدیان افتح ،1خلیل عالیپور ،2بهرام تارویردیزاده
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تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده علوم و فنون نوین

چكیده
در بیست سال اخیر رباتهای پایه متحرک ،بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند.
به دلیل قابلیت حرکت در مسیرهای ناهموار و صعبالعبور ،این رباتها
قابلیت بالایی برای استفاده در اکتشافات فضایی دارند .طرحهای گوناگونی
از رباتهای پایه متحرک توسط محققان صنعتی و آکادمیک ارائه شده است.
تمامی این طرحها ،مزایا و معایب خود را دارند .رباتهای کروی با توجه به
شکل متقارنی که دارند ،در طول عملیات دچار واژگونی نشده و قابلیت مانور
بهتری دارند .همچنین پوشش بسته این ربات ،سیستم داخلی آن را از گرد
و غبار و سایر مشکلات محافظت میکند که به ربات قابلیت انجام ماموریت
در محیطهایی را میدهد که انسان یا رباتهای دیگر ،توانایی عبور از این
شرایط را ندارند .ربات های کروی با توجه به سیستم داخلی که دارند
دستهبندی میشوند .در این مقاله ،انواع طرحهای حرکتی این نوع رباتها
مورد بررسی قرار گرفته و سپس ،انواع رویکردهای کنترل حرکت این
سیستمها مورد مطالعه قرار میگیرد .در این پژوهش ،به عمدهی مطالعاتی
که سایر محققین در حوزهی مورد نظر ارائه کردهاند ،اشاره گردیده است.

واژههای کلیدی :ربات کروی ،مکانیزم داخلی ،طراحی ،کنترل
 -1مقدمه
رباتهای پایه متحرک را در حالت کلی میتوان به رباتهای پادار ،چرخدار،
شنیدار و رباتهای کروی دستهبندی کرد .در میان گونههای متفاوت
رباتهای پایه متحرک ،رباتهای کروی توجه زیادی را به خود جلب کرده
اند .هریک از این موارد ،مزایا و معایب خاص خود را دارند .رباتهای چرخدار
میتوانند با مصرف انرژی کمی به سرعتهای بالا دست پیدا کنند ولی
توانایی کمی در عبور از موانع دارند .رباتهای شنیدار با توجه به سطح
تماس زیادی که با زمین دارند توانایی عبور از سطوح ناهموار را دارند اما
این حرکت با سرعت کم و مصرف انرژی زیادی قابل دسترسی است.
رباتهای پادار با استفاده از سیستمهای پیچیده کنترلی قابلیت مانور بالایی
به دست میآورند .باور بر این است که رباتهای کروی  ،مزایای زیادی نسبت
به انواع دیگر رباتهای پایه متحرک دارند .اول اینکه این نوع از رباتها فقط
یک نقطه تماس با کمترین میزان اصطکاک با زمین دارند ،بنابراین این ربات
ها توانایی ذخیره انرژی در حرکت را دارند .علاوه بر این ،شکل کروی آن،
این اجازه را میدهد که در محیطهایی با قیود سخت نیز حرکت کنند.
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد
 -2استادیار
 -1استادیارbahram@ut.ac.ir ،

همچنین ،شکل کروی آن میتواند مکانیزم داخلی را از شوک یا گرد
و غبار محافظت کند .در آخر ،کج شدن سیستم برای یک کره باعث از بین
رفتن قدرت حرکت نمیشود[ .]5-1تمامی این موارد ربات کروی را تبدیل
به گزینه مناسبی برای کاربردهای مختلف از جمله اکتشافات فضایی میکند.

شكل  -1طرح حرکت دسته جمعی رباتهای کروی در اکتشاف فضایی][1

ایده یک ساختار کروی با پیشرانه درونی ایده جدیدی نیست ،بهطوری
که در کتابهای قدیمی مکانیک به نمونههایی از آنها اشاره شده است .با
وجود این نمیتوان در مورد نمونه نخستین به قطعیت اظهار نظر کرد .برخی
منابع ،ربات کروی اختراع شده در سال  1981توسط جان تیت را به عنوان
نسخه ابتدایی درنظر میگیرند[ .]6این سیستم که جنبه تفریحی و سرگرمی
داشت دارای پیشرانه فنری با شارژ دستی بود و تنها در مسیر مستقیم
حرکت میکرد .این مدل در سال  1896توسط آقای شورت هاوس 1بهبود
بخشیده شد ،به طوری که قابلیت حرکت در مسیرهای منحنی به آن اضافه
شد[ .]7طرح دیگر توسط مکفال 2مطرح شده است و همستربال 1نام
دارد[ .]9همانند طرح قبلی ،از مکانیزم شارژ و دشارژ فنر به عنوان محرکه
اصلی استفاده میکند .فنر با آزاد کردن نیرو باعث حرکت یک سیستم
پیشرانه درونی دو چرخ شده و با به حرکت درآمدن این دوچرخ که با سطح
داخلی کره در تماس است ،کره به حرکت در میآید.
در ادامه به بررسی مکانیزمهای حرکتی ربات کروی میپردازیم،
روشهای کنترلی مطرح شده در این حوزه را بررسی کرده و سپس به مسائل
بررسی نشده رباتهای کروی اشاره خواهیم کرد.
 -2انواع طرحهای حرکتی ربات کروی
رباتهای کروی بهمنظور تامین نیروی پیشران و حرکت در مسیرهای دلخواه
از چند طریق عمل میکنند .بیشتر رباتها از تغییر مرکز جرم ،برای حرکت
خود استفاده میکنند[ .]8تاکنون روشهای مختلفی برای تغییر مرکز جرم
ربات ،پیشنهاد شده است مانند استفاده از پاندول و تغییر مکان وزنهها به
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عنوان مکانیزم داخلی و تغییر شکل سیستم ،که در ادامه به صورت مشروح
توضیح داده خواهند شد[.]19
 -1-2تغییر مرکز جرم ربات
4

5

اصطلاح سیستم محرکه داخلی برای اولین بار در سال  1886توسط هالم
و همکاران مطرح شد[ .]11هالم از یک پیشرانه حرکتی و یک چرخ برای
حرکت دادن جرم خارج از مرکز پوسته کروی استفاده کرد .این ربات از یک
پوسته پلاستیکی نسبتا نرم و یک سیستم محرکه تشکیل شده است که قادر
است چرخ خود را داخل سطح کره در جهتهای مختلف به حرکت در آورد.

جرم کره استفاده شده است .این طرح از ترکیب دو پیشرانه معمول مورد
استفاده در رباتهای کروی استفاده نموده است .برای جابجا کردن این وزنه
از یک پیشرانه دو چرخ که چرخهای آن با قسمت داخلی کره تماس دارند،
استفاده می شود .با به حرکت درآمدن این پیشرانه مرکز جرم کره جابجا
شده و ربات در مسیر مستقیم شروع به حرکت مینماید .برای حرکت ربات
در مسیر غیر مستقیم ،باید وزنه نسبت به محور عمودی خود کمی جابجا
شود.

شكل -4مدل بی اچ کیو]4[ 2-
شكل  -2طرح مكانیزم داخلی ربات کروی گروه هالم و همكاران[]11

سادهترین و قدیمیترین نوع ربات کروی با استفاده از یک وزنه که به
صورت پاندول به پوسته کروی وصل میشد ،برای جابجایی مرکز جرم کره
استفاده نموده اند .از این سیستم هنوز هم در برخی رباتها استفاده میشود،
بدین صورت که پاندول بدون هیچ تماسی با سطح کره داخل کره قرار
میگیرند .به علت عدم تماس پاندول با سطح داخلی کره میتوان از
پوستههای ارتجاعی با قابلیت متورم شدن یا از پوسته مشبک استفاده نمود
که این خود باعث افزایش قابلیت حرکتی ربات میشود.
6
یکی از سادهترین مدلها توسط گروه چینی ژان و همکاران در
سال  2996طراحی شده است[ .]12بی اچ کیو71-که در دانشگاه پکن
ساخته شد از دو موتور برای به حرکت در آمدن و تغییر مسیر استفاده
میکند .محور اصلی که نگهدارنده تجهیزات داخلی ربات است از یک طرف
توسط موتور  1و از طرف دیگر توسط بلبرینگ به پوسته کروی ربات متصل
میشود .وزنه پاندول که بیشتر وزن آن را باتریها و تجهیزات کنترلی ربات
تشکیل میدهند وسط موتور  2به محور اصلی متصل میشود .برای گرفتن
اطلاعات از وضعیت و موقعیت ربات در محیط از یک دوربین که بر روی
محور اصلی متصل شده است ،استفاده میشود.

شكل -3اجزای داخلی ربات بی اچ کیو]12[1-

مدل پیشنهاد شده بی اچ کیو 92-در سال  2999توسط انستیتوی
رباتیک دانشکده هوافضای دانشگاه پکن ساخته شد که در واقع نسخه تکامل
یافته مدل قبلی است[ .]4در این ربات از یک وزنه که بیشتر وزن آن را
باتریهای تولیدکننده توان ربات تشکیل میدهند برای جابجا کردن مرکز

مانند مدل اولیه ،در این ربات نیز شعاع انحنا وابسته به زاویهای میباشد که
توسط موتور به پاندول داده میشود.
گونه دیگری از ربات کروی که میتوان آن را در زیرمجموعه ربات
کروی که از پیشرانه پاندولی استفاده میکنند قرار داد ،اچ آی تی 8نام
دارد[ . ]11تفاوتی که در ساختار این ربات نسبت به دو ربات بیان شده در
بالا میتوان برشمرد ،جدا بودن سیستم پیشرانه و فرمان در این ربات
میباشد .به عبارت دیگر ،همانگونه که پیش از این اشاره شد سیستم
پیشرانه و فرمان دهی دو ربات پیشین متمرکز بوده و ربات برای حرکت
نیازمند کنترل هم زمان این دو سیستم میباشد .دو سیستم پیشرانه و فرمان
به صورت دو سیستم جدا از هم و دیکوپله میباشند که میتوان مستقل از
هم کنترل شوند.

شكل -5طرح ربات اچ آی تی[]13

به دلیل وجود ریلی که در سطح کره قرار دارد ،این ربات نسبت به
رباتهای پیشین توانایی تغییر مسیر درجا را دارا میباشد ،که به عنوان یک
مزیت مهم برای رباتهای کروی بهشمار میآید.
چادیل و همکاران طرحی را ارائه دادند که ربات کروی در صورت نیاز
به ربات چرخدار تبدیل خواهد شد که در شکل زیر روند این تغییر را مشاهده
میکنید[.]14
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پی آن سادگی کنترل و الگوریتمهای ساده مسیرددهی و هدایت ربات
میباشد .مهمترین عیب این طرح ،کندی حرکت و نوسانهای زیاد در حین
حرکت ربات میباشد.

شكل -6مراحل تبدیل ربات کروی به ربات پادار[]14

گروه کرهای طرح کیسبات 19را ارائه دادند که این طرح نمایانگر
ترکیب ربات کروی و ربات پادار است[ .]15همانطور که در شکل مشاهده
میکنید ،این ربات در صورت نیاز بازوی خود را از پوسته خارج میکند تا از
موانع و پله عبور کند.
شكل  -9آگوست[]19

شكل  -7نحوه عبور از مانع توسط ربات کیسبات[]15

یکی از جالبترین طرحهای مطرح شده رباتی است که علاوه بر پا
توانایی پرش نیز دارد .محبوبی و همکارانش موفق به طراحی ربات ترکیبی
پادار کروی شدند و با استفاده از چهار پاندول ،توانایی پرش نیز به این مدل
دادند[.]16

استفاده از تغییر شکل ربات نیز میتواند روی مرکز جرم ربات تاثیر
گذاشته و درنهایت منجر به حرکت ربات شود .در ساختار این گونه از رباتها
از مواد ارتجاعی با قابلیت تغییر شکل استفاده میشود .مکانیزم حرکتی این
رباتها همانند رباتهای کروی دیگر جایه جایی مرکز جرم ربات میباشد
بدین صورت که با جابه جایی مرکز جرم ربات ،ربات واژگون و در نتیجه
تغییر مکان خواهد داد .در ساختمان این رباتها از محرکههای جدیدی
استفاده میشود که از لحاظ ساختار با موتورهای الکتریکی معمولی کامل ًا
متفاوت میباشد .این محرکهها که محرکههای نرم نامیده میشوند دارای
انواع مختلفی میباشد .آلیاژهای حافظه دار و محرکههای ژل پلیمری دو نوع
از این محرکهها میباشند[.]29
بیچی و همکارانش از یک ارابه دوچرخ بهعنوان مکانیزم محرک برای
حرکت دادن پوسته کروی استفاده کردند و مدل سینماتیکی را در حالت
شبه استاتیکی و مدل دینامیکی را درحرکت روی خط بهدست آوردند[.]21
سووووگیواموا موفق بوه طراحی رباتی که توانایی حرکت با خزش و همچنین
پریدن با تغییر شوکل و در واقع منطبق شدن بر طرح مانع شد که استفاده
از ولتاژ بالا برای آلیاژهای حافظهدار از معایب کار این محقق بود[.]22

شكل  -8مراحل پرش ربات هیبریدی[]16

از معایب این طرح می توان به بهینه نبودن مصرف انرژی در پرش
ربات اشاره کرد .در سال  2911این گروه رباتی کروی با استفاده از دو پاندول
طراحی کردند که در جهت دلخواه قادر به حرکت بود[ .]17ادامه تحقیق
این گروه منجر به مقایسه طرحهای ارائه شده با نحوه حرکت حشرات
بود[.]19
ایده ربات آگوست بر پایه تغییر مکان وزنهها برای تغییر مرکز جرم،
توسط مجابی مطرح شد[ .]18این ربات دارای چهار محور که با یکدیگر
زاویه  198/47درجه تشکیل میدهند ،میباشد .چهار استپ موتور با دقت
 299استپ در دور ،به صورت متقارن در مرکز کره تعبیه شده اند .ساختار
کلی ربات به گونهای است که مرکز جرم کره بر روی مرکز هندسی آن قرار
گرفته است .چهار وزنه بر روی محورها توسط پیچ -مهره 11به محور استپر
موتورها به گونه ای متصل شده اند که با به چرخش درآمدن محور استپر
موتورها ،این وزنهها در طول محورها جابجا میشوند .با جابجا شدن این
وزنهها در داخل ربات ،مرکز جرم ربات جابجا شده و در نتیجه ربات تغییر
مکان خواهد داد .مهمترین مزیت این مدل ،سادگی مکانیزم حرکتی و در

شكل  -11تغییر شكل ربات کروی با استفاده از آلیاژهای حافظهدار[]21

آرتوسی رباتی با پوستهای شامل چهار فعالکننده الاستومر
دیالکتریک ،پیشنهاد کرد که نغییر شکل میدهند[ .]21این تغییر شکل
باعث چرخش ربات میشود .ربات شبیه یک توپ فوتبال است که هر هشت
ضلعی روی سطح میتواند باد و سپس خالی شود .هرکدام از بخشهای
پوسته میتواند با هوا پر شود که منجر به حرکت هولونومیک میشود.
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شكل  -11حرکت ربات به کمک باد شدن پوسته []23

رباتهای کروی مورد استفاده تجاری نیز قرار گرفتهاند .یک مدل
ربات کروی توسط یک کمپانی سوئدی که در سال  2994شروع به کار
کردند ،وجود دارد .این ربات،یک ربات امنیتی که خطرات را به سرعت
تشخیص داده و گزارش میکند ،میباشد .این شرکت تحت عنوان
روتاندوس ،مشغول به فعالیت است.

گرفته بودند در زمان یکسان تواناییهای بالاتری نسبت به کودکان دیگر
کسب نمودهاند.
 -2-2تغییر ممنتوم زاویهای
در این دسته رباتها گشتاور پیشران به کمک تغییر ممنتوم زاویهای
مجموعه ،با توجه به قانون بقای ممنتوم زاویهای ،بهدست میآید .این ربات
ها معمولا از دو تا چند موتور برای تغییر اندازه حرکت داخلی استفاده می
کنند ولی معمولا کارایی بالایی نداشته و از سرعت کمی برخوردارند.
باناوار و همکاران با استفاده از این روش ،ربات کروی طراحی
کردند[ .]25در این ربات از دو موتور که به صورت عمود برهم در داخل ربات
قرار گرفتهاند ،برای به حرکت در آوردن ربات استفاده شده است ،عامل به
حرکت درآورنده ربات اصل بقای مومنتوم زاویهای میباشد .علاوه بر دو موتور
بیان شده از دو وزنه هم وزن دو موتور در داخل ربات و در مقابل این موتورها
جهت متعادل کردن ربات استفاده شده است .وقتی محور یکی از این موتورها
در جهت عمود بر سطح قرار گیرد .با به حرکت در آمدن این موتور ،طبق
اصل بقای مومنتوم زاویهای ربات با سرعت زاویهای عمود بر صفحه شروع به
چرخش خواهد نمود .همچنین با قرار گرفتن محور یکی از موتورها در جهت
موازی با صفحهای که ربات در آن قرار دارد و به حرکت در آمدن محور این
موتور ربات شروع به پیمودن مسیر مستقیم خواهد نمود.

شكل  -14اجزای داخلی ربات کروی با استفاده از سیستم پیشرانه[]25
شكل  -12نمونه ربات کروی جهت مصارف تجاری][41

این ربات از پاندول برای حرکت استفاده میکند و تا  15مایل در
ساعت ،سرعت حرکتی آن میباشد.
ربات اسفرو که یک ربات قابل برنامه ریزی با هدف سرگرمی است،
نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

باتاپاریا و همکاران در سال  2999یک ربات کروی کاملا متقارن را
معرفی کردند که با استفاده از اصل پایستگی ممنتوم زاویهای ،ربات را به
حرکت در میآورد[.]26
 -3-2اثر ژیروسكوپی

در برخی از ربواتهای کروی ،از اثر ژیروسوووکوپی جرمی که در داخل ربات
حرکت دورانی دارد ،برای ایجاد تعادل ربات اسووتفاده میشووود .تفاوت این
رباتها با رباتهای پاندولی در عامل فرماندهی و تغییر مسیر ربات میباشد.
در این ربات برای فرمان دهی و تولید گشوتاور تغییر دهنده مسیر ،از سروو
موتوری که جسم در حال دوران را نسبت به محور دوران منحرف می نماید
استفاده میشود.
مدل طراحی شده توسط دانشگاه کوبه ژاپن از این روش برای طراحی
ربات کروی استفاده کرده است[.]27

شكل  -13ربات اسفرو][42

در میان این مصارف تجاری ،از ربات کروی برای کمک به کودکان
کم توان نیز استفاده میشود[. ]24در نمونه مورد بررسی که توسط آن
توانایی ربات به اثبات رسید.رب ات قادر به انجام برخی حرکات خاص مانند
حرکت مستقیم ،چرخیدن و حرکت مسابقه ای بوده و علاوه بر آن ربات
توانایی تولید برخی اصوات خاص برای جلب توجه کودک دارد .با انجام برخی
آزمایشهای تجربی ثابت شد کودکانی که با این ربات مورد آموزش قرار
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شكل  -15اجزای داخلی ربات کروی[]27

طرح دیگری که در این حوزه مطرح شده است ،از یک ژیروسکوپ
برای پایداری محور چرخشی استفاده میکند[ .]29وقتی محور ژیروسکوپ
میچرخد و در حالت ناموازی با محور چرخ قرار میگیرد ،شروع به چرخش
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میکند .این طرح توانایی چرخش در محل خود را ندارد بنابراین چرخش
زمانی اتفاق میا فتد که ربات در حال حرکت باشد .این ربات کاملا کروی
نیست ،اما طراحان اعتقاد داشتند که پاسخ کنترلی و سرعت بالاتری با این
طرح قابل دسترس است[.]28

شكل  -16ربات ژایروور[]29
 -4-2اثر نیروی باد

اکتشووافات فضووایی یکی از کاربردهای ربات متحرک میباشوود که در اک ر
مقالهها بدان اشواره میشوود .یکی از مهمترین مسائلی که در بحث استفاده
از ربات در زمینه اکتشوافات فضوایی مطرح میباشد ،مسئله ذخیره انرژی و
اسوتفاده بهینه از آن میباشد .بدیهی است استفاده از رباتی با مصرف انرژی
پوایین و بوازده انرژی بوالوا یکی از الویوتهای کار در این زمینه میباشووود.
رباتهای کروی ،به دلیل داشوتن سوطح تماسی نقطه ای و اصطکاک ناچیز
میتوانند یکی از الویتهای تحقیقاتی در این ضومینه باشووند .در شکل زیر
سووه طرح پیشوونهادی از آزمایشووگاه تحقیقاتی پیشوورانه جت ناسووا در مورد
رباتهای کروی نمایش داده شده است[.]19

شكل  -17استفاده از نیروی باد برای حرکت ربات کروی[]31

در این سه مدل که در واقع نسخه الگوبرداری شده از قاصدک
میباشد هدف ،استفاده از رباتهای کروی در اکتشافات سطح مریخ میباشد.
در این طرحها  ،ربات کروی انرژی مورد نیاز برای حرکت خود را از بادهای
قوی که معمولاً در جو مریخ درجریان میباشد تأمین میکند .علاوه بر
بهرهگیری از انرژی باد مکانیزم پاندولی مطرحشده پیشین نیز برای این
ربات ها پیشنهاد شده است تا بتواند در مواقع لزوم توسط این پاندولها،
گشتاوری عکس نیروی باد ایجاد کرده و ربات قابلیت ایستادن در حضور باد
را داشته باشد[.]11
 -3کنترل ربات کروی
روشهای ارائه شده برای مکانیزم حرکتی رباتهای کروی در بسیاری از
مقالات بهعنوان روش کنترلی ربات کروی در نظر گرفته میشوند اما در ادامه
به بررسی روش های کنترل اتوماتیک و غیراتوماتیک پیاده شده روی
سیستمهای ربات کروی میپردازیم.
کلمه کنترل در این گزارش بیانگر روشهای کنترلی برای کنترل
از راه دور ربات کروی است  .کنترل از راه دور ،ربات کروی با توجه به شکل
آن کار سختی است .این ربات در غیاب روش کنترلی حرکت کندی را از
خود نشان میدهد ،بنابراین در نظر گرفتن یک روش کنترل اتوماتیک

میتواند از الزامات طراحی و ساخت یک ربات کروی باشد .دو مساله در این
راه پر اهمیت است :اول این که شرایط مسیری که ربات روی آن حرکت
میکند ،همیشه قابل پیشبینی نیست[ .]12به طور م ال ممکن است مسیر
مسطح ،با شیب به سمت بالا یا پایین و یا سنگلاخ باشد .این بدین معنا است
که معادلات دینامیکی همواره قابل استفاده نیستند چراکه در زمینهایی که
مسیر ،مشخص و ثابت نباشد ،نمیتوان ضریب اصطکاک را اندازه گرفت.
مشکل دیگر آن این که سنسور را نمیتوان بهصورت مستقیم روی
کره نصب کرد تا موقعیت را به طور مستقیم اندازه گرفت .تمام ادوات
الکترونیکی و سنسورها باید درون کره ،روی پاندول ،نصب شوند پس
موقعیت پاندول نسبت به کره ،با استفاده از انکودر نوری و نسبت به فضای
خارجی ،با استفاده از ژیروسکوپ یا شتاب سنج ،قابل اندازهگیری است.
بنابراین کنترل فیدبک با استفاده از موقعیت ربات نسبت به مرجع زمین
ناممکن است .به طور م ال ،اندازهگیری مستقیم زاویه ربات کروی نسبت به
زمین ،ممکن نیست و در عوض میتوان زاویه چرخش پاندول نسبت به کره
را اندازه گرفت[.]11
در نتیجه روشهای کنترلی که نیازمند اطلاعات کره نسبت به زمین
است غیر قابل استفاده و روش هایی که از زاویه چرخش پاندول نسبت به
کره استفاده میکند ،مورد نیاز است[.]11
در مدل ی از ربات کروی که با تغییر مرکز جرم با استفاده از تغییر
ممنتوم ژایرواستاتیک حرکت داده میشود .یک روش کنترلی در مسیر
دلخواه ربات کروی پیشنهاد داده شده است.نقاط ثابت سیستم بدون در نظر
گرفتن عملگر کنترلی پیدا شده است .مانورهای پایه برای رساندن ربات از
نقطه اولیه به نقطه نهایی بهدست آمده است .اگر سرعت ثابت چرخشی
المانهای کنترلی معلوم باشد ،ربات باید از نقطه اولیه به یک نقطه مشخص
برسد[.]15 ,14
برای کنترل حرکت ربات در یک مسیر دلخواه میتوان با مشخص
بودن موقعیت ربات و سرعت زاویه ای و چرخشی آن ،گینهای کنترلی را
به دست آورد[ .]16در این راستا موارد چرخش حول نقطه ثابت و سرعت
در مسیر مستقیم قابل بررسی است.
برای کنترل ربات در مسیر شیبدار یک نقطه ،برای حرکت صفحه
ای مشخص شده و متد اسلایدینگ مود برای اطمینان از پایداری مجانبی
سیستم کنترل استفاده شده است[.]11
عدم توجه به روش های کنترلی برای ربات کروی باعث شده است که
این ربات با تمام کارآمدی مورد توجه زیادی قرار نگیرد .روزگار 12و همکاران
روشی مستقیم برای طراحی مسیر رباتی با دو درجه آزادی بر اساس روش
برنامهنویسی پویا مطرح کردند[ . ]17مزیت این روش نسبت به روشهای
دیگر آن است که به جای تکیه بر طراحی مسیر مشخص و کنترل فیدبک،
در این روش ،در هر نقطه از مسیر قابل قبول ،ورودی کنترل بهینه مشخص
و ربات به سمت جلو حرکت میکند .در سال  2916این گروه ایده خود را
روی یک نمونهی آزمایشگاهی ،تست کردند[ .]19همچنین الگوریتم
آموزشی تقویت شده بر اساس سیستم طبقه بندی کننده توسعه یافته نیز
بر همین مبنا ارائه شده است .براساس ورودیهای کنترلی ،ربات مسیری
نزدیک بهینه را براساس سیگنالهای موقعیت طی خواهدکرد[.]18
در سال  2911برای ربات بی اچ کیو که قبلا درباره مکانیزم حرکتی
آن توضیح داده شد ،کنترلری برای دنبال کردن مسیری مشخص ،طراحی
شد .از مدل سینماتیکی سیستم ،یک سرعت قابل قبول برای مسیر مرجع
در نظر گرفته ،سپس گشتاور لازم برای دستیابی به سرعت مورد نظر را از
Roozegar
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 تحقیقات آینده-4
افزایش کارآمدی رباتهای کروی منجر به مصرف بیشتر این نوع رباتها در
 عدم، در حالت کلی، از معایب این ربات.زمینه های مختلف خواهد شد
،توانایی در بالا رفتن از مسیر شیبدار یا توانایی پریدن از روی موانع است
که در بعضی از طرح های مطرح شده روی این مسائل تحقیق و تاحدی
.برطرف شدهاند
 از یک سیستم پیشرانش در،میتوان برای بهبود توانایی پرش ربات
 استفاده، که میتواند یک فنر یا سیستم پیچیدهتری باشد،داخل سیستم
 در نظر گرفتن پا یا اهرمی که با استفاده از آن ربات قادر به عبور از.کرد
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.دقیقتری از این سیستم و بهبود مانورپذیری آن شود
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