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روشهای غیرخطی

ردیابی مسیر زمانی ربات چرخدار با استفاده از
پسگام و مد لغزشی
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چکیده
 این ربات با فرض غلتش خالص. متشكل از دو چرخ فعال مستقل و یك چرخ کروی غيرفعال است،ربات پایه متحرک چرخدار با رانش تفاضلی
 همچنين این سامانه در دسته سامانههای با کمبود عملگر قرار. سامانهی غيرخطی و مقيد به قيود غيرهولونوميك است،چرخها و عدم لغزش
 در این. یكی از دشوارترین مسائل در حوزه رباتهای چرخدار است که در این مقاله به آن میپردازیم، تعقيب مسيرهای حرکت زمانی.میگيرد
. ورودیهای سامانه در نظر گرفته میشوند، ابتدا مدل سينماتيكی سامانه بيان میشود که در آن سرعت خطی و سرعت زاویهای ربات،راستا
 برای اولين بار کنترلکننده پسگامی در دو مرحله طراحی شده است که پایداری تمام متغيرهای،پس از تعيين مسير مرجعی قابل حصول
 پس از آن کنترلکننده مد لغزشی برای حل مسئله تعقيب مسيرهای حرکت زمانی بر.حالت سامانه را به صورت سراسری تضمين میکند
 سپس بهمنظور ارزیابی و. پایداری این کنترلکننده نيز به صورت سراسری اثبات میشود.خروجی طراحی شده است-مبنای کنترل ورودی
 در. صورت گرفته است، که روشی قدرتمند است، مقایسهای با کنترلکننده خطیسازی پسخور،اعتبارسنجی کنترلکنندههای پيشنهادی
.پایان صحت و قوام کنترلکنندههای طراحی شده نسبت به اغتشاش با شبيهسازی در نرمافزار متلب تصدیق میشود
 کنترل مد لغزشی، کنترل پسگام، قيود غيرهولونوميك، تعقيب مسيرهای حرکت زمانی، ربات چرخدار:واژههای کلیدی
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Abstract
Differential wheeled mobile robot is constructed from two independent active wheels and a spherical passive wheel.
This robot as a result of pure rolling and nonslip conditions of wheels is a nonlinear system subjected to
nonholonomic constraints. In addition, this system is classified as an underactuated system. Trajectory tracking we
have concentrated on is one of the most complicated problems in control of wheeled mobile robots. In the first step
a kinematic model in which linear and angular velocity are supposed as system inputs has been presented. Then
using a feasible reference trajectory for the first time a novel full state backstepping controller has been designed
and unlike previous approaches the stability has been provided fully stated and globally. Next, a sliding mode
controller which is based on input-output control theory has been suggested. The proof of stability of this controller
has been presented as well. Then a feedback linearization controller as an efficient approach has been proposed
with the aim of comparing the performance of the controllers. Finally, integrity and robustness of designed
controllers against disturbances have been approved using MATLAB simulation and the obtained results are
discussed.

Keywords: Wheeled Mobile Robot, Trajectory Tracking, Nonholonomic Constraints, Backstepping Control,
Sliding Mode Control.
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 -1مقدمه
رباتهای پایه متحرک در صنایع مختلف
در سالهای اخير 
جایگاه ویژهای پيدا کردهاند و به تبع آن مورد توجه بسياری
از محققين قرار گرفتهاند ،موسویان و همكاران [ .]6این
رباتها بسته به محيطی که در آن بهکار گرفته میشوند از
ابزار حرکتی متناسب با آن محيط بهره میبرند ،روسو 6و
همكاران [ .]2چرخ به علت سادگی ،سرعت قابل قبول و
بازده باال پرکابردترین ساز و کار حرکتی است .رباتهای
چرخدار نيز دستهای از رباتهای متحرک هستند که
کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف مخصوصا در
محيطهای خطرناک مانند فضا ،جنگ و جابجایی
محمولههای حساس و پسماندهای آلوده دارند .در مقاله
کمپيون 2و همكاران [ ]9برای انواع رباتهای چرخدار
سينماتيك و دیناميك مناسب ارائه و تحليل شده است .این
رباتها در صورت غلتش خالص و عدم وجود لغزش ،مقيد
به قيود غيرهولونوميك خواهند بود ،بيدگلی و همكاران
برنامهریزی

چرخدار به دو مسئله

رباتهای

[ .]8هدایت
یشود .برنامهریزی حرکت مسير
حرکت و کنترل تقسيم م 
یکند به صورتی که اهداف عملياتی را
ربات را طراحی م 
برآورده کند و کنترل ،ربات را روی مسير طراحی شده
یدهد .رباتهای چرخدار بسيار غيرخطی هستند و
حرکت م 
در گروه سامانههای با کمبود عملگر دستهبندی میشوند،
کيماسی و همكاران [ .]5همچنين این رباتها دارای سامانه
چند ورودی -چند خروجی غيرمربعی هستند ،که مجموعه
رباتها به صورت فضای

این ویژگیها مساله کنترل این
کامل حالت را به مسالهای چالشی تبدیل کرده است .در
کنترل رباتهای چرخدار سه مساله اصلی بهطور گسترده
مطرح است .پایدارسازی حول وضعيتهای مطلوب ،تعقيب
مسير در فضای کارتزین و تعقيب مسيرهای حرکت زمانی،
که در این ميان تعقيب مسيرهای حرکت زمانی بيشتر مورد
توجه محققين قرار گرفته است ،وانگ 9و همكاران [ .]1در
این مساله ربات باید مسيری مرجع را با قانون زمانی
مشخص شده ،تعقيب کند ،دیلوکا 8و همكاران [ .]7در مقاله
ویگو 5و همكاران [ ]3کنترلکنندهای با استفاده از روش
1- Russo
2- Campion
3- D. Wang
4- De Luca
5- Weiguo

پسگام در دستگاه مختصات قطبی برای حل مسئله تعقيب
مسير طراحی شده است .نتایج این کنترلکننده بهصورت
شبيهسازی ارائه شده است .در مقاله چوا 1و همكاران [ ]1با
استفاده از روش مد لغزشی ،کنترلکنندهای برای حل
مسئله تعقيب مسيرهای حرکت زمانی ،در فضای قطبی
برای ربات چرخدار در سطح سينماتيكی طراحی شده و
نتایج آن بهصورت شبيهسازی ارائه شده است .در مقاله
وانگ 7و همكاران [ ]61با استفاده از تابع لياپانوف در
دستگاه مختصات قطبی کنترلکنندهای برای حل مسئله
پایدارسازی حول وضعيت مطلوب و همچنين تعقيب مسير
پيشنهاد شده است .کنترلکنندههای پيشنهاد شده در
[ ]61-3به علت طراحی در دستگاه مختصات قطبی در مبدا
مختصات دارای نقطه بحرانی هستند که این مسئله باعث
ایجاد محدودیت در مسيرهای مرجع قابل حصول میشود.
در مقاله کالنكار 3و همكاران [ ]66کنترلکنندهای پيشبين
با استفاده از خطیسازی حول مسير مرجع ،برای حل مسئله
تعقيب مسير مرجع زمانی ارائه و نتایج به صورت شبيهسازی
و عملی گزارش شده است .در مقاله شریانك 1و همكاران
[ ]62کنترلکننده [ ]66با کنترلکنندهای پيشبين زمان
پيوسته مقایسه شده است .نتایج این دو کنترلکننده به
صورت پيادهسازی عملی ارائه شده است .کنترلکنندههای
پيشبين حجم باالیی از محاسبات را به کنترلکننده
تحميل میکنند .در مقاله یی ]69[ 61ربات چرخدار با
استفاده از کنترلکنندهای تناسبی -انتگرالی -مشتقی
کنترل شده است که در هر گام محاسباتی ضرایب آن
توسط شبكهای عصبی بهينهسازی میشوند .این
کنترلکننده تنها خروجی سامانه را کنترل میکند و
ضمانتی برای همگرا کردن زاویه ربات به ربات مرجع ارائه
نمیدهد .در مقاله فيرو 66و همكاران [ ]68کنترلکننده
پسگامی برای حل مسئله تعقيب حرکت زمانی در فضای
دکارتی ارائه شده است .این کنترلکننده پسگام دارای
محدودیت دامنه جذب است .در مقاله [ ]65نيز با استفاده
از روش پسگام ارائهشده در [ ]68و بهينه کردن ضرایب این
کنترلکننده با استفاده از شبكه عصبی ،ربات برای تعقيب
6- Chwa
7- T. Y. Wang
8- Klancar
9- Skrjanc
10- Ye
11- Fierro

ردیابی مسير زمانی ربات چرخدار با استفاده از روشهای غيرخطی پسگام و مد لغزشی (گرایش :ساخت و توليد)

مسير مرجع زمانی کنترل و نتایج شبيهسازی آن ارائه شده
است .این کنترلکننده با توجه به استفاده از شبكه عصبی
در بهينهسازی ضرایب کنترلکننده پاسخهای ربات را بهبود
بخشيده است اما مشكل محدودیت حوزه جذب برطرف
نشده است.
اخيرا به علت اهميت طراحی کنترلکنندهها در سطح
دیناميكی توجه پژوهشگرها به این طراحیها معطوف شده
است .در برخی از طراحیها ،طراح مستقيما به
کنترلگشتاور پرداخته است .در مقاله پارک 6و همكاران
[ ]61کنترلکنندهای طراحی شده است که با استفاده از
روش مد لغزشی مسئله تعقيب مسير حرکت زمانی را حل
کرده است .همچنين با استفاده از شبكه عصبی نامعينیهای
موجود در سامانه دیناميكی را جبران کرده است .در مقاله
دس 2و همكاران [ ]67نيز طراح با استفاده از تابع لياپانوف
کنترلکنندهای در سطح دیناميكی طراحی کرده است و با
استفاده از منطق فازی نامعينیهای موجود در مدل را
شناسایی کرده است .در دستهای دیگر از طراحیها دو
کنترلکننده طراحی میشوند ،یكی در سطح سينماتيكی
که خروجی آن ورودی کنترلکننده دیناميكی است .به
صورتی که کنترلکننده دیناميكی باید با تعيين گشتاور،
خروجی کنترلکننده سينماتيكی را تعقيب کند .در مقاله
مارتينز 9و همكاران [ ]63کنترلکنندهای لياپانوف مبنا برای
سطح سينماتيكی طراحی شده است .سپس برای تعقيب
سيگنال کنترل توليد شده توسط کنترلکننده سينماتيكی،
کنترلکنندهای تطبيقی در سطح دیناميكی طراحی شده
است که بتواند عالوه بر تعقيب ،نامعينیهای موجود در مدل
دیناميكی را جبران کند .نتایج این کنترلکننده بهصورت
شبيهسازی و پيادهسازی ارائه شده است .در مقاله چن 8و
همكاران [ ]61نيز ابتدا با استفاده از کنترلکننده
سينماتيكی ارائهشده در [ ]68ربات در سطح سينماتيك
کنترل شده است و سپس کنترلکننده مد لغزشی تطبيقی
برای تعقيب خروجی کنترلکننده سينماتيكی و همچنين
جبران نامعينیهای موجود در مدل دیناميكی طراحی شده
است .در مقاله کيماسی و همكاران [ ]21کنترلکنندهای با
استفاده از روش خطیسازی پسخور ،ربات چرخدار همراه با
1- Park
2- Das
3- Martins
4- Chen
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تریلر در هر دو سطح سينماتيك و دیناميك کنترل شده
است .در طراحی سينماتيكی این کنترلکننده نيز از تغيير
متغيرهایی استفاده شده است که در بازه محدودی بهصورت
یكتا بازگشتپذیر است .در نتيجه با توجه به این موضوع
که کنترلکنندههای سينماتيكی عالوه بر کاربرد در
پيادهسازیهای سينماتيكی در طراحیهای جداسازی شده
دیناميكی نيز کاربرد دارند ،بررسی حل مسئله تعقيب مسير
حرکت زمانی برای ربات چرخدار در سطح سينماتيكی
پرکاربرد و دارای اهميت است .از طرف دیگر بسياری از
کنترلکنندههای ارائه شده در سطح سينماتيك دارای دامنه
جذب محدود هستند و ارائه کنترلکنندهای که بهصورت
سراسری ،پایداری برای تمام متغيرهای حالت سامانه را
تضمين کند ،مسئلهای چالشی است.
در این مقاله ،هدف اصلی مقایسه سه کنترلکننده
سينماتيكی است اما به دليل اهميت طراحیهای دیناميكی
این مقایسه در سطح دیناميكی صورت میگيرد .برای تحقق
این مهم از روشهای کنترلی جداسازی شده استفاده شده
است به طوری که کنترلکنندههای سينماتيكی سرعتهای
مورد نيازشان را توليد میکنند و کنترلکنندهای دیناميكی
با استفاده از گشتاورهای چرخهای چپ و راست ،سرعتهای
مورد نياز کنترلکنندههای سينماتيكی را تامين مینماید.
در این راستا ،پس از معرفی سينماتيك ربات ،با استفاده از
ظرفيت ذاتی کنترلکننده پسگام در کنترل سامانههای با
کمبود عملگر ،برای اولين بار کنترلکننده پسگامی در
فضای دکارتی طراحی شده است که بدون محدودیت در
حوزه جذب ،پایداری تمام متغيرهای حالت را تضمين
میکند .در ادامه کنترلکننده مد لغزشی ورودی-خروجی
طراحی شده است .این کنترلکننده پایداری خروجی و
محدود بودن تمام متغيرهای حالت را ضمانت میکند و
همچنين ظرفيت طراحی مقاوم نسبت به اغتشاشهای
محدود را برای کنترلکننده ایجاد میکند .پس از آن با
استفاده از روش خطیسازی پسخور کنترلکنندهای برای
این ربات پيشنهاد شده است .این کنترلکننده نيز پایداری
تمام متغيرهای حالت را ضمانت میکند ،اما در بازهای معتبر
است که تغيير متغيرهای صورت گرفته ،بهصورت یكتا
برگشتپذیر باشد .پس از آن نتایج شبيهسازی ،جهت
نندههای پيشنهادی در
بررسی صحت عملكرد کنترلک 
دهآل و همچنين در حضور اغتشاش ارائه میشود.
شرایط ای 
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جهگيری از این پژوهش
در پایان نيز به جمعبندی و نتي 
میپردازیم.

 -1توصیف سامانه و مدلسازی
هدف این بخش از مقاله توصيف سامانه و مدلسازی
سينماتيكی و دیناميكی ربات چرخدار میباشد .ابتدا شرحی
از نحوه عملكرد ربات چرخدار دیفرانسيلی ارائه شده است.
سپس به مدل سينماتيكی این ربات با فرض غلتش خالص
چرخها و عدم لغزش آنها پرداخته شده است .در نهایت
مدل دیناميكی این ربات ارائه شده است.
 -1-1توصیف سامانه
سامانه مورد نظر ،یك ربات چرخدار است .این ربات شامل
دو چرخ با عملگرهای مستقل است و یك چرخ کروی غير
فعال نيز برای حفظ پایداری آن به کار گرفته شده است.
همان طور که در شكل  1نمایش داده شده است،
ميانگين مختصاتی مرکز دو چرخ فعال ربات میباشد .و
به ترتيب نشاندهنده جابهجایی زاویهای چرخهای سمت
راست و چپ ربات میباشند .بردار مختصات تعميم یافته
وضعيت ربات متحرک را نشان میدهد ،که
انگر
مختصات نقطه میباشد و نمای 
در آن
جهتگيری ربات نسبت به دستگاه مرجع است.

و در جهت جانبی لغزشی ندارند .مهمترین ویژگی در
سينماتيك رباتهای متحرک چرخدار ،وجود قيود
رابطهای ميان مختصات

غيرهولونوميك میباشد .این قيود
تعميمیافته و سرعتهای تعميمیافته سامانه میباشند .این
قيود شامل عباراتی بر حسب سرعت هستند که نمیتوان با
استفاده از انتگرالگيری آنها را به قيودی از جنس موقعيت
تبدیل کرد .این رابطه نسبت به سرعتهای تعميمیافته
یتوان آن را بهصورت ( )6بيان نمود.
سامانه خطی است و م 
̇
()6
()2

[

]

مدل سينماتيكی سامانه نيز به صورت ( )9بيان میگردد.
̇
()9
]

()8

[

ماتریس ورودی
در رابطه ( )9ماتریس
سامانه است ،که از دومتغير مستقل تشكيل شده است.
سرعت
سرعت خطی نقطه است و متغير
متغير
زاویهای ربات میباشد.
و همچنين خواهيم داشت:
()5

( )1به ترتيب نمایش دهنده ماتریس چگونگی وابستگی
به سرعت زاویهای چرخهای محرک ربات
ماتریس
میباشند.
)̇
()1

)̇

̇ (
̇ (

{

که شعاع چرخها است و نيز نصف فاصله بين چرخها
به ترتيب موقعيت زاویهای
و
میباشد .همچنين
چرخهای راست و چپ ربات هستند.
 -9-1مدل دینامیکی
شکل ( :)1ربات پایه متحرک چرخدار.
نقطه
است.

مرکز جرم ربات و همچنين

فاصله بين نقاط

و

 -1-1مدل سینماتیکی
فرض میکنيم حرکت ربات در صفحه صورت میگيرد،
چرخهای ربات در حرکت رو به جلو غلتش خالص میکنند

با استفاده از معادله الگرانژ معادله دیناميكی ربات به فرم
زیر ارائه میشود ،سنگدانی و همكاران [.]26
()7

که در آن،
معين است̇ .
تبدیل ورودی،

̇

̈

ماتریس جرمی است که متقارن و مثبت
ماتریس
ماتریس کریوليس،
بردار گشتاورهای اعمالی از طرف
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بردار ضرایب

موتورهای راست و چپ است .همچنين
الگرانژ است.

[

]
]

()3

̇
]

̇

̇

[
[

حال با مشتقگيری از معادله ( )9خواهيم داشت:
̇
̇
()1
که با جایگذاری در معادله ( )7به معادله زیر میرسيم.
()61

̇

̈

̇ (

̇

که در آن:
̇
̇

̇

در نتيجه با جابجاییهای مقدماتی معادله ( )62به فرم زیر
قابل بازنویسی است.
̌
̌
̌
̇
̇
()69
که در آن:
()68
̇

 -1-1-9تولید مسیرهای حرکت زمانی مرجع
اندیس نمایانگر مسيرهای زمانی ربات مرجع است .با
استفاده از ( )61متغيرهای دیگر ربات مرجع نيز استخراج
میشود.]8[ ،
̇

̇ √
̇

()61

̇ ̈
̇

̇ ̈
{

̇

 -1-1-9قانون کنترلی
برای استخراج قانون کنترلی ابتدا معادالت خطا را بهصورت
( )67تعریف میکنيم.
()67
با استفاده از تبدیل ( )63به عبارت ( )61میرسيم.

̇

()62

{

̇

در دو طرف معادله ( )61و همچنين
با ضرب
جایگذاری معادله ( )5در آن خواهيم داشت:
()66

این است که ربات متحرک با شروع از یك شرایط اوليه
مشخص ابتدا خود را به مسير مطلوب مساله برساند و سپس
با رعایت زمانبندی آن مسير را تعقيب کند .در این مساله
هدف تعقيب مسير مرجع حرکت زمانی توسط ربات است.
فرض میکنيم توابع زمانی مسير مرجع در فضای کارتزین
که باید توسط ربات تعقيب شود بهصورت ( )65بيان
میگردد.
()65

] [

)̇

37

̇

̌
̌
̌

 -9طراحی کنترلکنندههای سینماتیکی
در این بخش از مقاله به طراحی کنترلکنندههای
سينماتيكی میپردازیم .ابتدا طراحی کنترلکننده پسگام
مورد بررسی قرار میگيرد .سپس کنترلکننده مد لغزشی
طراحی میشود و در نهایت کنترل کننده خطیساز پسخور
مورد بحث قرار میگيرد.
 -1-9طراحی کنترلکننده پسگام
یكی از مسائل کنترل خودکار در کنترل رباتهای چرخ دار
تعقيب مسيرهای زمانی است .در این مسائل هدف کنترلی

̂
()63

[

]
̂

̇̂

()61

̂
̂

̂̇ {
̂
̂̇

در رابطه ( ،)61متغيرهای ̂  ̂ ،و ̂ به ترتيب عناصر
بردار ̂ هستند .برای طراحی کنترلکننده پسگام برای
مرحله اول تابع کاندیدایی لياپانوفی را به فرم ( )21پيشنهاد
میکنيم.
) ̂

()21

̂ (

با مشتقگيری از رابطه ( )21و جایگذاری رابطه ( )61در آن
به عبارت ( )26میرسيم.
()26

̂

̂

̂

̂

̇

که با تعيين مقادیر بهصورت رابطه ( )22به رابطه ()29
میرسيم.
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̂
̂

()22

̂
̂

̂

()29

{
̇

̂

حال برای تحقق هدف کنترلی مسئله و وارد کردن سرعت
خطی ربات ،معادالت تابع لياپانوف دیگری پيشنهاد
میکنيم.
()28
̂
̂

()25

̂

با مشتقگيری از رابطه ( )28و جایگذاری ̂ با استفاده از
رابطه ( )25در آن و همچنين سادهسازی ،به عبارت ()21
دست مییابيم.
()21

̂
) ̂

̇

̂

̂

̇ (

با مقداردهی ̇ بهصورت ( )27به رابطه ( )23میرسيم که
رابطهای منفی معين است.
̇
̂
̂
()27
̂

()23

̇

̂

در این مرحله با مشتقگيری از رابطه ( )25و قرار دادن آن
رابطه در عبارت ( )27و همچنين با استفاده از روابط ()22
سرعت خطی ربات را به صورت عبارت ( )21استخراج
میکنيم.
̂

̂

̂

̂

()21
̂

̂

̂

̇

در طراحی کنترلکننده مد لغزشی ،از مبانی کنترل
ورودی-خروجی استفاده شده است .در طراحی این
کنترلکننده ،مبنا صفر کردن فاصله ربات ،از ربات مرجع
روی محور طولها و محور عرضها است ،کيماسی و
همكاران [ .]22از اینرو ،نمیتوان تضمينی جهت صفر
کردن خطای زاویه ربات از زاویه ربات مرجع ارائه نمود .در
عوض با استفاده از سطح لغزش پيشنهادی میتوان از مزیت
کنترلکننده مد لغزشی استفاده کرد و سامانه حلقه بسته را
نسبت به نامعينیهای موجود در سامانه مقاوم کرد.
در طراحی این کنترلکننده ،برای وارد کردن هر دو
سيگنال کنترلی به معادالت ،نقطه از ربات را به سمت
نقطه از ربات مرجع هدایت میکنيم.
 -1-1-9قانون کنترلی
با توجه به شكل  1مجموعه روابط ( )99قابل برداشت است.
به ترتيب طول و عرض
و
که در ( ،)99متغيرهای
نقطه روی دستگاه مختصات مرجع میباشند.
برای استفاده از روش مد لغزشی ،سطح لغزشی بهصورت
( )98در نظر میگيریم.
[
]
()98
∫

̇

()95

̂

با توجه به رابطه ( )23میتوان به عبارت ( )91رسيد.

{

()99

̂
̂

()91

 -1-9طراحی کنترلکننده مد لغزشی

̂
̂ {

حال با توجه به ميل کردن ̂ و ̂ طبق رابطه ()22

سرعت زاویهای ربات به سرعت زاویهای ربات مرجع ميل
میکند که در حالت کلی صفر نيست .بنابراین ،با توجه به
رابطه ( )25رابطه ( )96دریافت میشود.
̂
()96
با استفاده از رابطه ( )91( ،)63و ( )96به عبارت ( )92که
هدف نهایی کنترلی است ،میرسيم.
()92

{
∫

که در ( ،)95و ضرایب ثابت مثبت هستند.
در این مرحله عبارت ( )91را بهعنوان تابع لياپانوف در نظر
میگيریم.
()91

با مشتقگيری از معادله ( )91به عبارت ( )97میرسيم.
̇
̇
()97
برای ارضای شرط مد لغزشی باید شرط ( )93ارضا شود.
̇
| |
()93
()91

]

[

مقادیر مثبت هستند.
و
که در (،)91
با استفاده از روابط ( )97و ( )93به رابطه ( )81دست
مییابيم که شرط نهایی طراحی است.
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]

()81

̇

جهتگيری همراه با اختالف فاز

[

برای تحقق شرط ( )81مشتق تابع لياپانوف را برابر با (،)86
با برقراری شرط ( )82در نظر میگيریم.
()86

]

[

()82

]

[

]

با استفاده از عبارت ( )86و همچنين وارد کردن عبارت
( )99و ( )95به آن ،عبارت ( )89استخراج میشود.
̇

{

̇

با استفاده از سادهسازیهای مقدماتی عبارت (،)89
سيگنالهای کنترلی به صورت ( )88قابل استخراج است.
]

̇
̇

{

̇
)

()88
)
}⁄

̇
̇

)

(

ربات و ربات مرجع خواهد شد و تعقيب مسير حرکت
زمانی صورت نخواهد گرفت .در نتيجه کنترلکننده مد
لغزشی پيشنهادی برای مسيرهای مرجعی پاسخ مناسب
دارد که سرعت خطی ربات مرجع در آن غيرمنفی
باشد.
 -9-9طراحی کنترلکننده خطیساز پسخور
در طراحی کنترلکننده خطیساز پسخور ابتدا معادالت
خطا تشكيل میشود ،سپس با استفاده از تبدیلهایی،
کنترلکننده در این فضا صورت میگيرد ،الفتی صابر [.]29

̇
̇

خطی منفی است .در این مسائل کنترلکننده نقاط

از

سامانه بهصورت سادهتری توصيف میشود که طراحی

(

)

عبارت دیگر ،مطلوب مسئله ،طی مسير مرجع با سرعت

جهتگيریهای غيریكسان که منجر به عدم همگرایی نقاط

[

[

باشد .یا به

ربات و ربات مرجع را روی هم منطبق میکند اما با
̇

()89

31

(

پس از طراحی کنترلکننده در فضای جدید ،با استفاده از

(
{

روابط بازگشتی باید سيگنالهای کنترلی را محاسبه کنيم.
بنابراین ،برگشتپذیری این روابط اهميت ویژهای دارد و

با مقداردهی ( )88در معادالت شرط ( )93ارضا میشود.
بنابراین ،معادله ( )85برقرار میگردد.
{

()85

با حصول ( )85میتوان دریافت که نقطه

از ربات به نقطه

از ربات مرجع همگرا شده است.
با توجه به ( )88کراندار بودن سيگنالهای کنترل قابل
برداشت است .همچنين با قرار دادن ( )88در ( )9میتوان
کراندار بودن ̇ و در نتيجه کراندار بودن

گاها باعث ایجاد محدودیتهایی در فضاهای عملكردی
کنترلکننده میشود.
 -1-9-9قانون کنترلی
برای استخراج قانون کنترلی ،ابتدا معادله خطای تشكيل
شده ( )67را با استفاده از تبدیل ( )81به صورت ()87
بازنویسی میکنيم.
̃

()81

را دریافت.

در طراحی این کنترلکننده از مدل ( )9استفاده شده
است و با توجه به این که کنترلکننده تضمينی برای
همگرایی جهتگيری ربات به جهتگيری ربات مرجع ارائه
نمیدهد در واقع جهت تعقيب مسير به صورت پيشفرض از
مدل سامانه برداشت میشود که همواره جهتی است که
ربات با سرعت خطی مثبت مسير را تعقيب میکند .این
فرض زمانی با مشكل مواجه خواهد شد که مسيری مرجع
برای ربات تعيين شود و مطلوب مسئله تعقيب مسير با

[

]
̃

()87

̃
̃

̃

̇̃
̇̃ {
̇̃

که در رابطه ( ،)87متغيرهای ̃  ̃ ،و ̃ به ترتيب عناصر
بردار ̃ هستند.
برای سادهسازی بيشتر مسئله ،از قاعده زنجيرهای
استفاده میکنيم .با استفاده از تبدیل ( ،)83معادالت
بهصورت ( )81بازنویسی میشوند.
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̃
̃
̃

()83

̃
̃
̇

{
̇ {

()81
̇

گشتاورهای چرخهای چپ و راست ربات است .به عبارتی
طبق معادله ( )69ورودیهای سامانه گشتاورهای چرخهای
چپ و راست و خروجیهای سامانه سرعتهای چرخهای
چپ و راست ربات است.
برای استخراج قانون کنترلی ابتدا معادالت خطای سامانه
( )69را تشكيل میدهيم.

حال برای طراحی کنترلکننده از سامانه انتقال یافته
استفاده میکنيم و تابع لياپانوف ( )51را پيشنهاد میکنيم.

()51
که در آن،

()51

سينماتيكی است .سطح لغزشی تناسبی-انتگرالی به فرم زیر

با مشتقگيری از رابطه ( )51و جایگذاری ( )81در آن و
سادهسازیهای مقدماتی به رابطه ( )56میرسيم.

در نظر میگيریم.

()56

(

به صورت ( )52در معادله ( )56به

)⁄

()59

{

(

| |

̇

با استفاده از لم بارباالت میتوان عبارت ( )58را دریافت
کرد.
()58

{

با توجه به عبارت ( )58و همچنين ( )81میتوان عبارت

به صفر ميل کند ،خطای سامانه

است .در صورتی که

کنترلکننده سينماتيكی تامين میشود.
عبارت ( )53را به عنوان تابع لياپانوف در نظر میگيریم.
()53
با مشتقگيری از ( )53به عبارت ( )51میرسيم.
̇

()51

{

در نتيجه ( )55بردار انتقالیافته خطای سامانه به صفر ميل
میکند ،اما با نگاهی به تبدیل ( )83به روشنی میتوان
| | که
دریافت که این کنترلکننده تنها در بازه
یك به یك است ،خطای سامانه را به صفر
عبارت
ميل می دهد و تنها در این بازه معتبر است .به عبارتی این
کنترلکننده دارای محدودیت حوزه جذب است.

|

در این قسمت از مقاله به طراحی کنترلکننده دیناميكی
برای ربات چرخدار میپردازیم .هدف کنترلی در این قسمت
توليد سرعتهای مورد نياز کنترل سينماتيكی با استفاده از

̇

|

با استفاده از روابط ( )51و ( )11به رابطه ( )16دست
مییابيم که شرط نهایی طراحی است.
()16

]

̇

[

برای تحقق شرط ( )16مشتق تابع لياپانوف را برابر با (،)12
با برقراری شرط ( )19در نظر میگيریم.
()12
()19

 -4طراحی کنترلکننده دینامیکی

̇

برای ارضای شرط مد لغزشی باید شرط ( )11ارضا شود.
()11

( )55را برداشت کرد.
()55

[

یك ماتریس بهره مثبت معين

نيز به صفر ميل میکند و در نتيجه سرعتهای مورد نياز

⁄

| |

∫

()57
که در آن] ،

)

و
با مقداردهی
عبارت ( )59میرسيم.
()52

̇

بردار سرعت توليد شده توسط کنترل

]

̇

[
[

]

[

]

( از سمت چپ در دو
در نتيجه با ضرب عبارت )
طرف معادله به معادله ( )18میرسيم.
()18

]

[

̇

16
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با جایگذاری معادالت ( )69و ( )57در معادله ( )51و اعمال

ازای خطای اندازهگيری در پارامترهای دیناميكی سامانه

جابجاییهای مقدماتی خواهيم داشت:

شبيهسازی شده است .نامعينیهای پارامتری مذکور برای

()15

̇

̌

̌

̌
̇

]

[

دیاگرام حلقه بسته کنترلی ربات چرخدار با جزئيات در

تمام شبيهسازیهای همراه با نامعينی به صورت معادالت
( )11اعمال شده است.
̅
̅

()11

̅
̅
̅

شكل  1بيان شده است.

که در این معادالت ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ،پارامترهایی هستند که
در کنترلکننده استفاده شدهاند و نسبت به پارامترهای
سامانه دارای خطا میباشند.
شکل ( :)1دیاگرام حلقه بسته کنترلی ربات چرخدار
 -5نتایج شبیهسازی

دیناميكی و سينماتيكی از قوام کافی ،اثرات منفی روی
عملكرد سامانه حلقه بسته در پی خواهند داشت.

برای بررسی عملكرد کنترلکنندههای پيشنهاد شده ،از
شبيهسازی رایانهای در نرمافزار متلب استفاده شده است.
اندازه پارامترهای مدل در جدول  1نمایش داده شده است.

مقدار

در صورت مقاوم نبودن کنترلکننده دیناميكی
سرعتهای مورد نياز کنترلکننده سينماتيكی تامين
نخواهد شد و در صورت مقاوم نبودن کنترلکننده
سينماتيكی سامانه حلقه بسته عملكرد مطلوبی نخواهد

جدول ( :)1پارامترهای سامانه.
پارامتر

این خطاها در صورت عدم بهرهمندی کنترلکنندههای

واحد

داشت.
باید توجه داشت که کنترلکننده مقاوم دیناميكی

1/121,1/1515,1/121

میتواند اثر عدم قطعيتهای مذکور را کاهش دهد اما تاثير

1/1

آن بهطور کامل حذف نمیگردد .در نتيجه قوام

1/1125
برای هر یك از کنترلکنندههای طراحی شده ،دو مسير
مرجع و شرایط اوليه در نظر گرفته شده است .این دو مسير
مرجع و شرایط اوليه به صورتی انتخاب شدهاند که یكی از
آنها احراز کننده عملكرد کنترلکننده در ناحيههای معتبر
خود باشد و دیگری نقاط ضعف و قوت کنترلکنندهها را
نسبت به هم به نمایش گذارد.

کنترلکنندههای سينماتيكی برای دستیابی به عملكرد
مطلوب سامانه حلقه بسته ضروری است.
در این مقاله تالش شده با استفاده از عبارات مقاومساز
(

) در کنترلکنندههای سينماتيكی و دیناميكی

اثر نامعينیهای پارامتری یادشده را کاهش دهيم و عملكرد
مناسب کنترلی را در حضور نامعينیهای محدود پارامتری
ایجاد کنيم.
الزم به ذکر است ،برای جلوگيری از پدیده زیگزاگی که

پيادهسازی عملی کنترلکنندهها همواره با نامعينیهایی

عالوه بر تاثير منفی کنترلی و مصرف باالی انرژی ،باعث

همراه است .بخش عمدهای از این نامعينیها مربوط به خطا

فرسایش محرکها نيز میشود ،در تمام شبيهسازیها ،به

در محاسبه پارامترهای مدل دیناميكی سامانه میباشد .از

جای استفاده از تابع

به

این رو برای شبيهسازی هرچه دقيقتر سامانه حلقه بسته و

کار گرفته شده است که در آن:

عبارت

همچنين بررسی قوام کنترلکنندههای پيشنهادی ،تمام
کنترلکنندهها در دو حالت پارامترهای دقيق و همچنين به

,
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 -1-6مسیر مرجع سهموی
در این سناریو مسير سهمی ( )13بهعنوان مسير مرجع در
نظر گرفته شده است و ربات باید از شرایط اوليه ( )11خود
را به مسير برساند و مسير را تعقيب کند.
الزم به ذکر است در این سناریو مطلوب است ربات با
سرعت خطی مثبت مسير مرجع را تعقيب کند.
⁄

()13

{

⁄
[

] ⁄

()11
پارامترهای کنترلی مورد استفاده در سناریوی مسير مرجع
سهموی برای تمامی کنترلکنندههای سينماتيكی و
دیناميكی مطابق جدول  1میباشد.

شکل ( :)9مسير ربات در شرایط ایدهآل و نامعينی
پارامتری.

جدول ( :)1پارامترهای کنترلکننده برای تعقيب مسير
سهموی.
پارامتر

مقدار
1/2,1/15,1/8
2, 2
1/6,1/6
62,2
1/16,1/65
6, 6
2, 2

شکل ( :)4خطاهای تعقيب در شرایط ایدهآل و نامعينی
پارامتری.

 -1-1-6کنترلکننده پسگام
در شكل  9مسير ربات در دو حالت ایدهآل و همچنين
حضور نامعينیهای پارامتری برای کنترلکننده پسگام
نمایش داده شده است .در شكل  4نيز خطای متغيرهای
حالت ربات نشان داده شده که نمایشدهنده همگرایی
خطای متغيرهای حالت به صفر است .نكته قابل توجه در
این شكل دیناميك همگرایی خطای زاویه ربات است که
مطابق انتظاری که از طراحی کنترلکننده داشتيم میباشد.
خطای این متغير حالت به صورت بسيار مشابه تابع نمایی به
صفر همگرا میشود .در شكل  5نيز گشتاورهای چرخهای
راست و چپ ربات به نمایش گذاشته شده است که در
محدوده منطقی گشتاوری قرار دارند.

شکل ( :)5سيگنالهای کنترل در شرایط ایدهآل و نامعينی
پارامتری.

19

ردیابی مسير زمانی ربات چرخدار با استفاده از روشهای غيرخطی پسگام و مد لغزشی (گرایش :ساخت و توليد)

 -1-1-6کنترلکننده مد لغزشی
برای قابل قياس بودن عملكرد کنترلکنندهها ،کنترلکننده
مد لغزشی نيز برای تعقيب مسير حرکت زمانی ( )13از
شرایط اوليه ( )11شبيهسازی شده است .شكل  6مسير طی
شده توسط ربات را نمایش میدهد .شكل  7خطای
متغيرهای حالت را نمایش داده است .در شكل  8نيز
سيگنالهای کنترل توليد شده توسط کنترلکننده مد
لغزشی ارائه شده است .سيگنالهای کنترل توليد شده در
محدوده قابل دستیابی برای محرکها قرار میگيرند.
و
کنترلکننده مد لغزشی بر مبنای صفر کردن
طراحی شده است و تضمينی جهت همگرایی جهتگيری
ربات با جهتگيری ربات مرجع ارائه نمیدهد.

شکل ( :)8سيگنالهای کنترل در شرایط ایده آل و نامعينی
پارامتری.

 -9-1-6کنترلکننده خطیساز پسخور
نتایج شبيهسازی کنترلکننده خطیساز پسخور نيز به
منظور مقایسهپذیر بودن با سایر کنترلکنندهها ،با مسير
مرجع ( )13از شرایط اوليه ( )11ارائه شده است .شكل 3
مسير طی شده توسط ربات را نمایش میدهد که در آن
نحوه همگرایی ربات به ربات مرجع نمایان است .شكل 11
خطای متغيرهای حالت را نمایش داده است ،که در آن
مشخص است که خطاها پس از یك حالت گذرا به صفر
همگرا میشوند .در شكل  11نيز سيگنالهای کنترل
شکل ( :)6مسير ربات در شرایط ایده آل و نامعينی

توليدشده توسط کنترلکننده ارائه شده است .سيگنالهای
کنترل توليدشده در محدوده سيگنال کنترلهای مجاز قرار
میگيرند.

شکل ( :)7خطاهای تعقيب در شرایط ایدهآل و نامعينی

شکل ( :)3مسير ربات در شرایط ایدهآل و نامعينی

پارامتری

پارامتری.

پارامتری.
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⁄
⁄

()71

()76

] ⁄

{
[

الزم به ذکر است در این سناریو مطلوب است ربات با
سرعت خطی منفی مسير مرجع را تعقيب کند .در نتيجه
زاویه اوليه ربات مرجع  ⁄خواهد بود .این امر ممكن
است بسته به شرایط ،در برخی ماموریتها مورد استفاده
قرار بگيرد .عالوه بر آن ،این مسئله برای کنترلکنندههای
طراحی شده مسئلهای چالشی میباشد.
شکل ( :)11خطاهای تعقيب در شرایط ایدهآل و نامعينی
پارامتری.

پارامترهای کنترلی مورد استفاده در سناریوی مسير
مرجع دایرهای برای تمامی کنترلکنندههای سينماتيكی و
دیناميكی مطابق جدول  9میباشد.
جدول ( :)9پارامترهای کنترلکننده برای تعقيب مسير
دایروی.
مقدار
پارامتر
1/65,1/19,6/1
2, 2
1/6,1/6
62,2
1/16,1/22
6, 6
2, 2

شکل ( :)11سيگنالهای کنترل در حالت ایدهآل و نامعينی
پارامتری.
همانطور که مالحظه میشود ،هر سه کنترلکننده در
همگرا کردن خطای تعقيب به صفر موفق عمل کردند و
نسبت به عدم قطعيت پارامتری نيز مقاوم هستند .باید توجه
داشت که مسئله شبيهسازی شده مسئلهای بود که در
محدوده عملكردی هر سه کنترلکننده قرار داشت و پاسخ
مشاهده شده مطابق انتظار بوده است.
 -1-6مسیر مرجع دایروی
برای بررسی دقيقتر قدرت کنترلکنندههای پيشنهادی و
مقایسه آنها به بررسی مسئله تعقيب برای مسير و شرایط
اوليهای متفاوت میپردازیم .در این سناریو مسير دایرهای
( )71به عنوان مسير مرجع در نظر گرفته شده است و ربات
باید از شرایط اوليه ( )76خود را به مسير برساند و مسير را
تعقيب کند.

 -1-1-6کنترلکننده پسگام
نتایج این شبيهسازی نيز در دو حالت ایدهآل و همچنين در
حضور عدم قطعيتهای پارامتری ارائه شده است که عدم
قطعيتهای مذکور به صورت معادالت ( )11به سامانه حلقه
بسته اعمال شده است .در شكل  11مشخص است که ربات
از خارج از مسير وارد مسير دایرهای شده است و مسير
مرجع را تعقيب میکند .در شكل  19خطای متغيرهای
حالت نمایش داده شده است .خطای تمام متغيرهای حالت
سامانه توسط کنترلکننده پسگام جبران و به صفر همگرا
شده است .در شكل  14سيگنالهای کنترل توليدشده
توسط کنترلکننده نمایش داده شده است .سيگنالهای
کنترل توليد شده برای ربات منطقی هستند .در این
شبيهسازی مشاهده میشود که علیرغم سرعت خطی منفی
و همچنين اختالف زاویه اوليه قابل توجه ،کنترلکننده در
حالت ایدهآل و همچنين در حضور عدم قطعيتهای

ردیابی مسير زمانی ربات چرخدار با استفاده از روشهای غيرخطی پسگام و مد لغزشی (گرایش :ساخت و توليد)

پارامتری قادر به هدایت ربات به سمت مسير مرجع بوده
است و خطاهای تعقيب را به صفر همگرا کرده است.
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 -1-1-6کنترلکننده مد لغزشی
برای بررسی بيشتر عملكرد کنترلکننده مد لغزشی و
همچنين

مقایسهپذیر

شبيهسازیها،

بودن

عملكرد

کنترلکننده مد لغزشی در مسير دایرهای ( )71با شرایط
اوليه ( )76شبيهسازی شده است.
در شكل  15مسير ربات و همچنين نحوه جبران خطا و
ورود ربات به مسير مرجع مشخص است .اما همانطور که از
شكل مشخص است ،ربات نتوانسته ربات مرجع را به شكل
صحيح تعقيب کند .با توجه به دایرهای بودن مسير ،این مهم
شکل ( :)11مسير ربات در شرایط ایدهآل و نامعينی
پارامتری

فقط از انتهای مسير قابل برداشت است .برای درک بهتر
ناموفق بودن ربات در تعقيب ربات مرجع میتوان به
شكل  16اشاره کرد که در آن خطای متغيرهای حالت
گزارش شده است .همانطور که از شكل قابل برداشت است،
خطاهای تعقيب به صفر همگرا نشدهاند و کنترلکننده قادر
به همگرا کردن نقاط

از ربات و ربات مرجع نبوده است.

در شكل  17نيز سيگنالهای کنترل توليدشده توسط
کنترلکننده مد لغزشی نمایش داده شده است که در آن
سيگنالهای کنترل توليدشده ،در محدوده منطقی
محرکهای ربات قرار دارند.
باید توجه داشت کنترلکننده مد لغزشی پيشنهادی
ضمانتی در مورد همگرایی نقاط
شکل ( :)19مسير ربات در شرایط ایدهآل و نامعينی
پارامتری

از ربات و ربات مرجع

نمیدهد و تنها تضمين میکند نقاط
مرجع همگرا شوند .همگرایی نقاط

از ربات و ربات
مطابق معادله ()99

تنها زمانی صورت میگيرد که خطای جهتگيری بين ربات
و ربات مرجع به صفر همگرا شود .با توجه به شكل  16واضح
است ،این مهم محقق نشده است.
برای درک بهتر سناریوی اتفاق افتاده در شبيهسازی ارائه
شده ،به بررسی خطای نقطه

میپردازیم .همانطور که در

شكل قابل مالحظه است ،خطای نقطه

در هر دو محور به

صفر همگرا شده است .به عبارت دیگر کنترلکننده تضمين
خود را برآورده کرده است اما با سرعت خطی مثبت .به همين
دليل ربات با اختالف زاویهای نزدیك به

ربات مرجع

را دنبال کرده است و این امر منجر به عدم تعقيب صحيح
شکل ( :)14سيگنالهای کنترل در شرایط ایدهآل و
نامعينی پارامتری.

ربات مرجع توسط ربات شده است.
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شکل ( :)15مسير ربات در شرایط ایدهآل و نامعينی
پارامتری.



شکل ( :)18خطاهای تعقيب نقطه

در شرایط ایدهآل و

نامعينی پارامتری.
 -9-1-6کنترلکننده خطیساز پسخور
برای بررسی بيشتر عملكرد کنترلکننده خطیساز پسخور،
عملكرد این کنترلکننده نيز در مسير دایرهای ( )71با
شرایط اوليه ( )76شبيهسازی شده است .باید توجه داشت
اختالف زاویه اوليه ربات از ربات مرجع خارج از بازه
| | است و این کنترلکننده قادر نخواهد بود
تضمينهای پایداری خود را برآورده کند.
در شكل  13مسير ربات و همچنين نحوه جبران خطا و

شکل ( :)16خطاهای تعقيب در شرایط ایدهآل و نامعينی
پارامتری.

شکل ( :)17سيگنالهای کنترل در شرایط ایدهآل و
نامعينی پارامتری.

ورود ربات به مسير مرجع ترسيم شده است .در شكل 11
خطای متغيرهای حالت ارائه شده است .در این شكل
مشخص است که اگر چه ربات ربات مرجع را دنبال میکند
اختالف زاویه نسبت به ربات
اما این تعقيب با
مرجع صورت میپذیرد .در صورتی که اگر شرایط اوليه در
محدوده زاویهای مجاز این کنترلکننده قرار داشت ،خطای
تمامی متغيرهای حالت ربات از ربات مرجع به صفر همگرا
میشد .در شكل  11سيگنالهای کنترل توليدشده توسط
کنترلکننده خطیساز پسخورنمایش داده شده است.
همانطور که در نتایج قابل مالحظه است ،هر سه طراحی
ارائه شده ،مسير مرجع سهمی ( )13با شرایط اوليه ( )11را
به خوبی دنبال کردند .باید توجه داشت که این شبيهسازی
محدودیتهای کنترلکنندههای مد لغزشی و خطیساز
پسخور را رعایت کرده است .اما مسير دایرهای ( )71با
شرایط اوليه ( )76مسئلهای است که در محدوده عملكردی
کنترلکنندههای مد لغزشی و خطیساز پسخور نيست که
مطابق انتظار نتایج شبيهسازی هم برتری کنترلکننده
پسگام نسبت به دو کنترلکننده دیگر را تایيد میکند.

ردیابی مسير زمانی ربات چرخدار با استفاده از روشهای غيرخطی پسگام و مد لغزشی (گرایش :ساخت و توليد)

نتيجهگيری از نتایج شبيهسازی را میتوان به شكل
جدول  4جمعبندی نمود.

17

جدول ( :)4ناحيههای عملكردی کنترلکنندهها
کنترلکننده

محدوده عملكردی

پسگام

کل فضا

مد لغزشی
خطیساز پسخور

| |

 -6نتیجهگیری

شکل ( :)13مسير ربات در شرایط ایدهآل و نامعينی
پارامتری.

شکل ( :)11خطاهای تعقيب در شرایط ایدهآل و نامعينی
پارامتری.

شکل ( :)11سيگنالهای کنترل در حالت ایدهآل و نامعينی
پارامتری.

در این مقاله ابتدا مدل سينماتيكی ربات چرخدار با رانش
تفاضلی بيان شده است .سپس برای اولين بار کنترلکننده
پسگامی نوین ارائه شده است که به صورت سراسری
پایداری تمام متغيرهای حالت را تضمين میکند .پس از آن
کنترلکننده مد لغزشی ارائه شده است ،که همگرایی
نقطه ای از ربات را به نقطه متناظر آن در ربات مرجع و
همچنين کراندار بودن تمام متغيرهای حالت سامانه را
تضمين میکند ،اما به علت عدم ارائه تضمين همگرایی برای
زاویه ربات و ربات مرجع تنها برای مسيرهای مرجعی پاسخ
مناسب دارد که سرعت خطی آنها غيرمنفی
باشد .به عبارتی کنترلکننده مدلغزشی در انجام  51درصد
از ماموریتهای محوله ناتوان است .سپس کنترلکننده
خطیساز پسخور طراحی شده است .این کنترلکننده
پایداری تمام متغيرهای حالت سامانه را تضمين میکند اما
| | معتبر است .از این رو با محدودیت دامنه
برای
جذب همراه است .در واقع کنترلکننده خطیساز پسخور
پيشنهادی برای  51درصد از مسائل که مربوط است به
| | پاسخ مناسبی نخواهد داشت .برای بررسی
هرچه واقعیتر مسئله کنترلکنندهای با استفاده از روش مد
لغزشی در سطح دیناميكی برای توليد سرعتهای مورد نياز
کنترلکنندههای سينماتيكی توسط گشتاور چرخهای چپ
و راست طراحی شد .در ادامه برای بررسی صحت عملكرد
کنترلکنندههای ارائهشده و همچنين بررسی قوام
کنترلکنندهها ،شبيهسازیها در شرایط ایدهآل و همچنين
در حضور نامعينیهای پارامتری ارائه شده است .این
نامعينیهای پارامتری در معادالت دیناميكی سامانه اعمال
شدهاند .شبيهسازیها صحت عملكرد کنترلکنندههای ارائه
شده را تایيد میکند و همچنين برتری کنترلکننده پسگام
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