
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

AERO2017FD10102500140 

 

 های کنترلیها و روش: مروری بر انواع طرحهای کرویربات
 3زادهبهرام تارویردی ،2پورخلیل عالی ،1نفیسه محمدیان افتح

 تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین

 
 

 چكیده 

اند. قرار گرفته بسیار مورد توجههای پایه متحرک، در بیست سال اخیر ربات

ها العبور، این رباتبه دلیل قابلیت حرکت در مسیرهای ناهموار و صعب

وناگونی گ هایطرحقابلیت بالایی برای استفاده در اکتشافات فضایی دارند. 

های پایه متحرک توسط محققان صنعتی و آکادمیک ارائه شده است. از ربات

های کروی با توجه به ربات ها، مزایا و معایب خود را دارند.تمامی این طرح

شکل متقارنی که دارند، در طول عملیات دچار واژگونی نشده و قابلیت مانور 

سیستم داخلی آن را از گرد همچنین پوشش بسته این ربات،  .بهتری دارند

کند که به ربات قابلیت انجام ماموریت و غبار و سایر مشکلات محافظت می

های دیگر، توانایی عبور از این دهد که انسان یا رباتهایی را میدر محیط

های کروی با توجه به سیستم داخلی که دارند شرایط را ندارند. ربات

ها های حرکتی این نوع رباتمقاله، انواع طرحشوند. در این بندی میدسته

مورد بررسی قرار گرفته و سپس، انواع رویکردهای کنترل حرکت این 

ی مطالعاتی گیرد. در این پژوهش، به عمدهها مورد مطالعه قرار میسیستم

  اند، اشاره گردیده است.ی مورد نظر ارائه کردهکه سایر محققین در حوزه

 ربات کروی، مکانیزم داخلی، طراحی، کنترل ی کلیدی:هاواژه
 

 مقدمه  -1

دار، های پادار، چرختوان به رباتهای پایه متحرک را در حالت کلی میربات

های متفاوت در میان گونهبندی کرد. های کروی دستهدار و رباتشنی

وی توجه زیادی را به خود جلب کردههای کرهای پایه متحرک، رباتربات

دار های چرخمزایا و معایب خاص خود را دارند. ربات ،از این مواردهریک اند. 

های بالا دست پیدا کنند ولی توانند با مصرف انرژی کمی به سرعتمی

دار با توجه به سطح های شنیرباتتوانایی کمی در عبور از موانع دارند. 

رند اما را داد توانایی عبور از سطوح ناهموار تماس زیادی که با زمین دارن

است. سی این حرکت با سرعت کم و مصرف انرژی زیادی قابل دستر

 های پیچیده کنترلی قابلیت مانور بالاییهای پادار با استفاده از سیستمربات

، مزایای زیادی نسبت  های کرویربات آورند. باور بر این است کهبه دست می

ها فقط که این نوع از رباتدارند. اول این های پایه متحرکرباتانواع دیگر به 

ترین میزان اصطکاک با زمین دارند، بنابراین این رباتیک نقطه تماس با کم

، شکل کروی آن، یره انرژی در حرکت را دارند. علاوه بر اینها توانایی ذخ

 د.نهایی با قیود سخت نیز حرکت کندهد که در محیطاین اجازه را می

                                                 
1 B. Shorthouse 
2 A. D. McFaul 
3 Hamster-ball 

مکانیزم داخلی را از شوک یا گرد تواند همچنین، شکل کروی آن می

ن باعث از بی برای یک کرهسیستم افظت کند. در آخر، کج شدن حو غبار م

تمامی این موارد ربات کروی را  تبدیل  .[5-1]شودرفتن قدرت حرکت نمی

 کند.زینه مناسبی برای کاربردهای مختلف از جمله اکتشافات فضایی میبه گ

 
 ]1[های کروی در اکتشاف فضاییحرکت دسته جمعی ربات طرح -1شكل 

طوری ایده یک ساختار کروی با پیشرانه درونی ایده جدیدی نیست، به

ها اشاره شده است. با هایی از آنهای قدیمی مکانیک به نمونهکه در کتاب

رخی ب توان در مورد نمونه نخستین به قطعیت اظهار نظر کرد.وجود این نمی

توسط جان تیت را به عنوان  1981اختراع شده در سال  ربات کروی منابع،

این سیستم که جنبه تفریحی و سرگرمی . [6]گیرندنسخه ابتدایی درنظر می

داشت دارای پیشرانه فنری با شارژ دستی بود و تنها در مسیر مستقیم 

بهبود  1توسط آقای شورت هاوس 1896این مدل در سال   کرد.حرکت می

طوری که قابلیت حرکت در مسیرهای منحنی به آن اضافه بخشیده شد، به

نام  1است و همستربالمطرح شده  2فالتوسط مکطرح دیگر  .[7]شد

به عنوان محرکه  از مکانیزم شارژ و دشارژ فنر ح قبلی،همانند طر  .[9]دارد

کند. فنر با آزاد کردن نیرو باعث حرکت یک سیستم اصلی استفاده می

پیشرانه درونی دو چرخ شده و با به حرکت درآمدن این دوچرخ که با سطح 

 آید.داخلی کره در تماس است، کره به حرکت در می

پردازیم، کتی ربات کروی میهای حردر ادامه به بررسی مکانیزم

های کنترلی مطرح شده در این حوزه را بررسی کرده و سپس به مسائل روش

 های کروی اشاره خواهیم کرد.بررسی نشده ربات

  

 ربات کروی های حرکتیانواع طرح -2

ن و حرکت در مسیرهای دلخواه ارمنظور تامین نیروی پیشههای کروی بربات

ها از تغییر مرکز جرم، برای حرکت بیشتر ربات کنند.میچند طریق عمل از 

های مختلفی برای تغییر مرکز جرم . تاکنون روش[8]کنندخود استفاده می

به  هاتغییر مکان وزنهده است مانند استفاده از پاندول و ربات، پیشنهاد ش

 دانشجوی کارشناسی ارشد -1

 استادیار -2

 bahram@ut.ac.ir، استادیار -1
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که در ادامه به صورت مشروح ، و تغییر شکل سیستم عنوان مکانیزم داخلی

 .[19]توضیح داده خواهند شد
 تغییر مرکز جرم ربات -2-1

 5توسط هالم 1886برای اولین بار در سال  4محرکه داخلیاصطلاح سیستم 

هالم  از یک پیشرانه حرکتی و یک چرخ برای  .[11]و همکاران مطرح شد

حرکت دادن جرم خارج از مرکز پوسته کروی استفاده کرد. این ربات از یک 

 نسبتا نرم و یک سیستم محرکه تشکیل شده است که قادر پوسته پلاستیکی

 های مختلف به حرکت در آورد.است چرخ خود را داخل سطح کره در جهت

 

 
 [11]همكارانیزم داخلی ربات کروی گروه هالم و طرح مكان -2شكل 

ین نوع ربات کروی با استفاده از یک وزنه که به ترترین و قدیمیساده

جایی مرکز جرم کره شد، برای جابورت پاندول به پوسته کروی وصل میص

شود، ها استفاده میاین سیستم هنوز هم در برخی ربات استفاده نموده اند. از

بدین صورت که پاندول بدون هیچ تماسی با سطح کره داخل کره قرار 

توان از میسطح داخلی کره  عدم تماس پاندول با گیرند. به علتمی

های ارتجاعی با قابلیت متورم شدن یا از پوسته مشبک استفاده نمود پوسته

 شود.افزایش قابلیت حرکتی ربات می که این خود باعث

و همکاران در  6ها توسط گروه چینی ژانترین مدلیکی از ساده   

که در دانشگاه پکن 17-بی اچ کیو .[12]طراحی شده است 2996سال 

ساخته شد از دو موتور برای به حرکت در آمدن و تغییر مسیر استفاده 

محور اصلی که نگهدارنده تجهیزات داخلی ربات است از یک طرف  کند.می

و از طرف دیگر توسط بلبرینگ به پوسته کروی ربات متصل  1توسط موتور 

و تجهیزات کنترلی ربات  هاشود. وزنه پاندول که بیشتر وزن آن را باتریمی

شود. برای گرفتن میبه محور اصلی متصل  2دهند وسط موتور تشکیل می

بر روی در محیط از یک دوربین که اطلاعات از وضعیت و موقعیت ربات 

 شود.ر اصلی متصل شده است، استفاده میمحو

 
 [12]1-ربات بی اچ کیواجزای داخلی  -3شكل

توسط انستیتوی  2999در سال  29-بی اچ کیو  مدل پیشنهاد شده   

رباتیک دانشکده هوافضای دانشگاه پکن ساخته شد که در واقع نسخه تکامل 

ین ربات از یک وزنه که بیشتر وزن آن را . در ا[4]یافته مدل قبلی است

دهند برای جابجا کردن مرکز میهای تولیدکننده توان ربات تشکیل باتری

                                                 
4 Inside Driving Unit (IDU 
5 Halme 
6 Zhan 
7 BHQ-1 
8 BHQ-2 
9 HIT 

جرم کره استفاده شده است. این طرح از ترکیب دو پیشرانه معمول مورد 

ی کروی استفاده نموده است. برای جابجا کردن این وزنه هااستفاده در ربات

ی آن با قسمت داخلی کره تماس دارند، هاچرخ که چرخاز یک پیشرانه دو 

شود. با به حرکت درآمدن این پیشرانه مرکز جرم کره جابجا میاستفاده 

اید. برای حرکت ربات نمربات در مسیر مستقیم شروع به حرکت می شده و

مستقیم، باید وزنه نسبت به محور عمودی خود کمی جابجا در مسیر غیر

 شود.

 
 [4] 2-بی اچ کیو مدل -4شكل

که د باشای مییهدر این ربات نیز شعاع انحنا وابسته به زاومانند مدل اولیه، 

 شود.توسط موتور به پاندول داده می

توان آن را در زیرمجموعه ربات میگونه دیگری از ربات کروی که 

نام  8کنند قرار داد، اچ آی تیاستفاده میه از پیشرانه پاندولی کروی ک

. تفاوتی که در ساختار این ربات نسبت به دو ربات بیان شده در [11]دارد

پیشرانه و فرمان در این ربات  توان برشمرد، جدا بودن سیستممیبالا 

گونه که پیش از این اشاره شد سیستم د. به عبارت دیگر، همانباشمی

پیشرانه و فرمان دهی دو ربات پیشین متمرکز بوده و ربات برای حرکت 

ن باشد. دو سیستم پیشرانه و فرمامینیازمند کنترل هم زمان این دو سیستم 

توان مستقل از باشند که میکوپله میو سیستم جدا از هم و دیبه صورت د

 هم کنترل شوند.

 
 [13]طرح ربات اچ آی تی -5شكل

این ربات نسبت به به دلیل وجود ریلی که در سطح کره قرار دارد،    

ک باشد، که به عنوان یمیر درجا را دارا های پیشین توانایی تغییر مسیربات

 آید.شمار میهای کروی بهمزیت مهم برای ربات

طرحی را ارائه دادند که ربات کروی در صورت نیاز  چادیل و همکاران

دار تبدیل خواهد شد که در شکل زیر روند این تغییر را مشاهده به ربات چرخ

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

گر ارائه دادند که این طرح نمایانرا  19ای طرح کیسباتگروه کره

. همانطور که در شکل مشاهده [15]ترکیب ربات کروی و ربات پادار است

ز کند تا اکنید، این ربات در صورت نیاز بازوی خود را از پوسته خارج میمی

 موانع و پله عبور کند.

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

رباتی است که علاوه بر پا  های مطرح شدهترین طرحیکی از جالب

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 

 .[16]دادند

 
 [16]مراحل پرش ربات هیبریدی -8شكل 

 توان به بهینه نبودن مصرف انرژی در پرشاز معایب این طرح می

این گروه رباتی کروی با استفاده از دو پاندول  2911در سال  ربات اشاره کرد.

مه تحقیق . ادا[17]که در جهت دلخواه قادر به حرکت بود طراحی کردند

های ارائه شده با نحوه حرکت حشرات این گروه منجر به مقایسه طرح

 .[19]بود

ها برای تغییر مرکز جرم، ییر مکان وزنهایده ربات آگوست بر پایه تغ

. این ربات دارای چهار محور که با یکدیگر [18]توسط مجابی مطرح شد

باشد. چهار استپ موتور با دقت میدهند، میدرجه تشکیل  47/198زاویه 

ه شده اند. ساختار استپ در دور، به صورت متقارن در مرکز کره تعبی 299

ای است که مرکز جرم کره بر روی مرکز هندسی آن قرار کلی ربات به گونه

به محور استپر   11مهره -گرفته است. چهار وزنه بر روی محورها توسط پیچ

موتورها به گونه ای متصل شده اند که با به چرخش درآمدن محور استپر 

شوند. با جابجا شدن این یمدر طول محورها جابجا  هاموتورها، این وزنه

در داخل ربات، مرکز جرم ربات جابجا شده و در نتیجه ربات تغییر  هاوزنه

ترین مزیت این مدل، سادگی مکانیزم حرکتی و در مکان خواهد داد. مهم

                                                 
10 Kisbot 
1111 Ball-screw 

ی ساده مسیرددهی و هدایت ربات هاپی آن سادگی کنترل و الگوریتم

ی زیاد در حین هاو نوسان باشد. مهمترین عیب این طرح، کندی حرکتمی

 باشد.میحرکت ربات 

 
 [19]آگوست -9شكل 

تواند روی مرکز جرم ربات تاثیر استفاده از تغییر شکل ربات نیز می

ها در ساختار این گونه از رباتگذاشته و درنهایت منجر به حرکت ربات شود. 

ی این مکانیزم حرکت .شودمواد ارتجاعی با قابلیت تغییر شکل استفاده می از

باشد میهای کروی دیگر جایه جایی مرکز جرم ربات ها همانند رباتربات

بدین صورت که با جابه جایی مرکز جرم ربات، ربات واژگون و در نتیجه 

جدیدی های ها از محرکهتغییر مکان خواهد داد. در ساختمان این ربات

موتورهای الکتریکی معمولی کاملًا  شود که از لحاظ ساختار بامیاستفاده 

شوند دارای مینامیده نرم های که محرکه هاباشد. این محرکهمیمتفاوت 

ی ژل پلیمری دو نوع هاو محرکه باشد. آلیاژهای حافظه دارانواع مختلفی می

 .[29]دنباشها میاز این محرکه

عنوان مکانیزم محرک برای بیچی و همکارانش از یک ارابه دوچرخ به

حرکت دادن پوسته کروی استفاده کردند و مدل سینماتیکی را در حالت 

 .[21]دست آوردندشبه استاتیکی و مدل دینامیکی را درحرکت روی خط به

حرکت با خزش و همچنین سووووگیواموا موفق بوه طراحی رباتی که توانایی 

اده ع شد که استفپریدن با تغییر شوکل و در واقع منطبق شدن بر طرح مان

 .[22]دار از معایب کار این محقق بوداز ولتاژ بالا برای آلیاژهای حافظه

 

 [21]دارتغییر شكل ربات کروی با استفاده از آلیاژهای حافظه -11شكل 

کننده الاستومر ای شامل چهار فعالآرتوسی رباتی با پوسته

. این تغییر شکل [21]دهندالکتریک، پیشنهاد کرد که نغییر شکل میدی

ربات میشود. ربات شبیه یک توپ فوتبال است که هر هشت باعث چرخش 

های تواند باد و سپس خالی شود. هرکدام از بخشضلعی روی سطح می

 شود.پوسته میتواند با هوا پر شود که منجر به حرکت هولونومیک می
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 [23]باد شدن پوسته  حرکت ربات به کمک -11شكل 

اند. یک مدل های کروی مورد استفاده تجاری نیز قرار گرفتهربات

شروع به کار  2994ربات کروی توسط یک کمپانی سوئدی که در سال 

کردند، وجود دارد. این ربات،یک ربات امنیتی که خطرات را به سرعت 

این شرکت تحت عنوان   باشد.کند، میتشخیص داده و گزارش می

 روتاندوس، مشغول به فعالیت است.

 

 ]41[نمونه ربات کروی جهت مصارف تجاری -12 شكل

مایل در  15کند و تا این ربات از پاندول برای حرکت استفاده می

 باشد.ساعت، سرعت حرکتی آن می

ربات اسفرو که یک ربات قابل برنامه ریزی با هدف سرگرمی است، 

 ه زیادی قرار گرفته است.نیز مورد توج

 
 ]42[ربات اسفرو -13شكل 

در میان این مصارف تجاری، از ربات کروی برای کمک به کودکان 

در نمونه مورد بررسی که توسط آن  .[24]شودکم توان نیز استفاده می

ات قادر به انجام برخی حرکات خاص مانند برسید.رتوانایی ربات به اثبات 

حرکت مستقیم، چرخیدن و حرکت مسابقه ای بوده و علاوه بر آن ربات 

خی با انجام بر دارد.توانایی تولید برخی اصوات خاص برای جلب توجه کودک 

قرار  که با این ربات مورد آموزش های تجربی ثابت شد کودکانیآزمایش

ی بالاتری نسبت به کودکان دیگر هان یکسان تواناییگرفته بودند در زما

 اند.کسب نموده

 ایتغییر ممنتوم زاویه -2-2

ای ها گشتاور پیشران به کمک تغییر ممنتوم زاویهدر این دسته ربات

رباتآید. این دست میای، بهبقای ممنتوم زاویه مجموعه، با توجه به قانون

ییر اندازه حرکت داخلی استفاده میها معمولا از دو تا چند موتور برای تغ

 کنند ولی معمولا کارایی بالایی نداشته و از سرعت کمی برخوردارند.

باناوار و همکاران با استفاده از این روش، ربات کروی طراحی 

ود برهم در داخل ربات بات از دو موتور که به صورت عمدر این ر. [25]کردند

برای به حرکت در آوردن ربات استفاده شده است، عامل به  ،اندقرار گرفته

 علاوه بر دو موتور باشد.ای مینده ربات اصل بقای مومنتوم زاویهآوردر حرکت

تورها بیان شده از دو وزنه هم وزن دو موتور در داخل ربات و در مقابل این مو

است. وقتی محور یکی از این موتورها  جهت متعادل کردن ربات استفاده شده

در جهت عمود بر سطح قرار گیرد. با به حرکت در آمدن این موتور، طبق 

ای عمود بر صفحه شروع به ای ربات با سرعت زاویهاصل بقای مومنتوم زاویه

موتورها در جهت خواهد نمود. همچنین با قرار گرفتن محور یکی از  چرخش

در آن قرار دارد و به حرکت در آمدن محور این  ای که رباتموازی با صفحه

 نمود. موتور ربات شروع به پیمودن مسیر مستقیم خواهد

 

 [25]اجزای داخلی ربات کروی با استفاده از سیستم پیشرانه -14شكل 

کاملا متقارن را  یک ربات کروی 2999باتاپاریا و همکاران در سال 

ای، ربات را به معرفی کردند که با استفاده از اصل پایستگی ممنتوم زاویه

 .[26]آوردحرکت در می
 اثر ژیروسكوپی -2-3

 جرمی که در داخل ربات وسوووکوپیژیراثر از  ،های کرویدر برخی از ربوات

تفاوت این . شووودبرای ایجاد تعادل ربات اسووتفاده می، حرکت دورانی دارد

اشد. بمیهای پاندولی در عامل فرماندهی و تغییر مسیر ربات با ربات هاربات

 رووس از مسیر،در این ربات برای فرمان دهی و تولید گشوتاور تغییر دهنده 

ن منحرف می نماید دورا محور به نسبت را دوران حال در جسم که موتوری

 .شودمیاستفاده 

مدل طراحی شده توسط دانشگاه کوبه ژاپن از این روش برای طراحی 

 .[27]ربات کروی استفاده کرده است

 

 [27]اجزای داخلی ربات کروی -15شكل 

ژیروسکوپ وزه مطرح شده است، از یک دیگری که در این حطرح 

. وقتی محور ژیروسکوپ [29]کندبرای پایداری محور چرخشی استفاده می

گیرد، شروع به چرخش چرخد و در حالت ناموازی با محور چرخ قرار میمی
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کند. این طرح توانایی چرخش در محل خود را ندارد بنابراین چرخش می

فتد که ربات در حال حرکت باشد. این ربات کاملا کروی ازمانی اتفاق می

 نترلی و سرعت بالاتری با ایننیست، اما طراحان اعتقاد داشتند که پاسخ ک

 .[28]طرح قابل دسترس است

 

 [29]ربات ژایروور -16شكل 

 اثر نیروی باد -2-4

اکتشووافات فضووایی یکی از کاربردهای ربات متحرک میباشوود که در اک ر 

شوود. یکی از مهمترین مسائلی که در بحث استفاده ها بدان اشواره میمقاله

باشد، مسئله ذخیره انرژی و ه اکتشوافات فضوایی مطرح مینمیزاز ربات در 

ست استفاده از رباتی با مصرف انرژی ا باشد. بدیهیاسوتفاده بهینه از آن می

باشووود. مینه میزهای کار در این پوایین و بوازده انرژی بوالوا یکی از الویوت

قطه ای و اصطکاک ناچیز نی کروی، به دلیل داشوتن سوطح تماسی هاربات

زیر  لهای تحقیقاتی در این ضومینه باشووند. در شکتوانند یکی از الویتمی

سووه طرح پیشوونهادی از آزمایشووگاه تحقیقاتی پیشوورانه جت ناسووا در مورد 

 .[19]های کروی نمایش داده شده استربات

 

 [31]وی باد برای حرکت ربات کرویاستفاده از نیر -17شكل 

در این سه مدل که در واقع نسخه الگوبرداری شده از قاصدک  

اشد. بهای کروی در اکتشافات سطح مریخ میباشد هدف، استفاده از رباتمی

، ربات کروی انرژی مورد نیاز برای حرکت خود را از بادهای هادر این طرح

کند. علاوه بر باشد تأمین میخ درجریان میقوی که معمولاً در جو مری

ن نیز برای ای شده پیشینگیری از انرژی باد مکانیزم پاندولی مطرحبهره

ا، هها پیشنهاد شده است تا بتواند در مواقع لزوم توسط این پاندولربات

گشتاوری عکس نیروی باد ایجاد کرده و ربات قابلیت ایستادن در حضور باد 

 .[11]را داشته باشد

 

 کنترل ربات کروی -3

ی از های کروی در بسیارهای ارائه شده برای مکانیزم حرکتی رباتروش

شوند اما در ادامه عنوان روش کنترلی ربات کروی در نظر گرفته میمقالات به

های کنترل اتوماتیک و غیراتوماتیک پیاده شده روی به بررسی روش

  پردازیم.های ربات کروی میسیستم

های کنترلی برای کنترل گر روشکلمه کنترل در این گزارش بیان   

ربات کروی با توجه به شکل  کنترل از راه دور، ربات کروی است . از راه دور

آن کار سختی است. این ربات در غیاب روش کنترلی حرکت کندی را از 

در نظر گرفتن یک روش کنترل اتوماتیک دهد، بنابراین میخود نشان 

                                                 
12 Roozegar 

دو مساله در این  تواند از الزامات طراحی و ساخت یک ربات کروی باشد.می

که شرایط مسیری که ربات روی آن حرکت راه پر اهمیت است: اول این

. به طور م ال ممکن است مسیر [12]بینی نیستکند، همیشه قابل پیشمی

مسطح، با شیب به سمت بالا یا پایین و یا سنگلاخ باشد. این بدین معنا است 

که ی یهاه در زمینکه معادلات دینامیکی همواره قابل استفاده نیستند چراک

  .توان ضریب اصطکاک را اندازه گرفتمسیر، مشخص و ثابت نباشد، نمی

صورت مستقیم روی توان بهمشکل دیگر آن این که سنسور را نمی

کره نصب کرد تا موقعیت را به طور مستقیم اندازه گرفت. تمام ادوات 

د پس نصب شون رونیکی و سنسورها باید درون کره، روی پاندول،الکت

موقعیت پاندول نسبت به کره، با استفاده از انکودر نوری و نسبت به فضای 

گیری است. قابل اندازه استفاده از ژیروسکوپ یا شتاب سنج،با خارجی، 

ع زمین جبنابراین کنترل فیدبک با استفاده از موقعیت ربات نسبت به مر

به  ت کروی نسبتمستقیم زاویه ربا گیریاندازهناممکن است. به طور م ال، 

توان زاویه چرخش پاندول نسبت به کره مینیست و در عوض  زمین، ممکن

 .[11]را اندازه گرفت

اعات کره نسبت به زمین های کنترلی که نیازمند اطلدر نتیجه روش

هایی که از زاویه چرخش پاندول نسبت به است غیر قابل استفاده و روش

 .[11]کند، مورد نیاز استمیکره استفاده 

ی از ربات کروی که با تغییر مرکز جرم با استفاده از تغییر در مدل

شود. یک روش کنترلی در مسیر ممنتوم ژایرواستاتیک حرکت داده می

نقاط ثابت سیستم بدون در نظر دلخواه ربات کروی پیشنهاد داده شده است.

گرفتن عملگر کنترلی پیدا شده است. مانورهای پایه برای رساندن ربات از 

 چرخشی سرعت ثابت دست آمده است. اگرلیه به نقطه نهایی بهنقطه او

 شخصم اشد، ربات باید از نقطه اولیه به یک نقطههای کنترلی معلوم بالمان

 .[15, 14]برسد

توان با مشخص میبرای کنترل حرکت ربات در یک مسیر دلخواه 

ی کنترلی را هابودن موقعیت ربات و سرعت زاویه ای و چرخشی آن، گین

سرعت و  چرخش حول نقطه ثابتموارد . در این راستا [16]به دست آورد

 قابل بررسی است. در مسیر مستقیم

یک نقطه، برای حرکت صفحه  داربرای کنترل ربات در مسیر شیب

ای مشخص شده و متد اسلایدینگ مود برای اطمینان از پایداری مجانبی 

 .[11]سیستم کنترل استفاده شده است

های کنترلی برای ربات کروی باعث شده است که عدم توجه به روش

و همکاران  12این ربات با تمام کارآمدی مورد توجه زیادی قرار نگیرد. روزگار

و درجه آزادی بر اساس روش یم برای طراحی مسیر رباتی با دروشی مستق

مزیت این روش نسبت به روشهای   .[17]ویسی پویا مطرح کردندنبرنامه

 ،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 

وه ایده خود را این گر 2916ل کند. در سامیو ربات به سمت جلو حرکت 

. همچنین الگوریتم [19]، تست کردندی آزمایشگاهیروی یک نمونه

آموزشی تقویت شده بر اساس سیستم طبقه بندی کننده توسعه یافته نیز 

مسیری  های کنترلی، رباتبر همین مبنا ارائه شده است. براساس ورودی

 .[18]های موقعیت طی خواهدکردنزدیک بهینه را براساس سیگنال

برای ربات بی اچ کیو که قبلا درباره مکانیزم حرکتی  2911در سال 

مسیری مشخص، طراحی آن توضیح داده شد، کنترلری برای دنبال کردن 

شد. از مدل سینماتیکی سیستم، یک سرعت قابل قبول برای مسیر مرجع 

یابی به سرعت مورد نظر را از در نظر گرفته، سپس گشتاور لازم برای دست
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شود. با تبدیل سیستم چند ورودی، چند مدل دینامیکی محاسبه می

 لو ربات،خروجی به سیستم تک ورودی، تک خروجی، سرعت حرکت رو به ج

 .[49]شودتقریبا ثابت در نظر گرفته می
 

 تحقیقات آینده -4

ا در ههای کروی منجر به مصرف بیشتر این نوع رباتافزایش کارآمدی ربات

های مختلف خواهد شد. از معایب این ربات، در حالت کلی، عدم زمینه

دار یا توانایی پریدن از روی موانع است، توانایی در بالا رفتن از مسیر شیب

های مطرح شده روی این مسائل تحقیق و تاحدی که در بعضی از طرح

 اند. برطرف شده

ر سیستم پیشرانش د توان برای بهبود توانایی پرش ربات، از یکمی

فاده تری باشد، استتواند یک فنر یا سیستم پیچیدهداخل سیستم، که می

پا یا اهرمی که با استفاده از آن ربات قادر به عبور از کرد. در نظر گرفتن 

 موانع باشد، به عنوان موضوعی باز، مورد توجه پژوهشگران است.

بدون لغزش بررسی شده معادلات دینامیکی ربات کروی همواره در شرط 

تواند منجر به مدل است که در نظر گرفتن لغزش برای این ربات می

 تری از این سیستم و بهبود مانورپذیری آن شود.دقیق
 

 گیرینتیجه -5

 هایهای مختلف ربات کروی و همچنین روشدر این مقاله به بررسی طراحی

 شد و معایب و ها پرداختهکنترلی استفاده شده در بعضی از این سیستم

 های آینده ارائه گردید.هایی برای پژوهشها و ایدهمزایای این طرح
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