
 

 
 

 D2M2 جراح قلب موازی برای ربات ینیرو -موقعیتکنترل کننده 

 

کنترل کننده  موازی نیرو و موقعیت حل می گردد.  در این مقاله، مشکل جبران حرکات قلب در سه راستا با استفاده از طراحی -چکیده

برهم کنش  انجام می شود. مدل ،1به صورت ضمنی زنیرو نی کنترل و ر خاصیت پسیو بودن معادالت الگرانژ استوار استکننده موقعیت ب کنترل

در اثبات پایداری کنترل کننده از قانون لیاپانف  در نظر گرفته شده است. چسبندگی-ارتجاعیصورت  بافت قلب و ابزار نهائی ربات، به

 باشد.  ی کنترل کننده میینشان دهنده کارا صورت گرفته و D2M2استفاده می شود. شبیه سازی ها بر روی ربات 

 کنترل نیروی ضمنی نیرو،-پایداری لیاپانف، کنترل موقعیت - واژه کلید

 

 

  مقدمه: -1

 ت فیزیولوژیك اعضای بیمار حرکا، در طول عمل جراحی

می تواند  ،عمدتا به علت تنفس و ضربان قلب می باشدکه 

در واقع دقت جراحی به باعث اختالل در کار جراح گردد و 

توانایی جراح برای جبران این حرکات بستگی دارد و جبران 

این حرکات با پیچیدگی بسیاری روبروست زیرا که تنفس، 

بجایی های بسیار و حرکت های قلب نیز شتاب زیادی را در جا

دو راهی که درطول سالیان از آن استفاده شده  ]1[بر دارد.

ی پسیو که یك  پایدار کنندهاست  شامل استفاده از دستگاه 

پایدار  باشد.می 2ریه-و دستگاه قلب دستگاه مكانیكی هست

قلب ی کوچكی از سطح هناحیکه حرکت  ،3غیر فعالی  کننده

کند و اجازه  را به وسیله ی کشش و یا فشار، محدود می

ی جراحی ال تپش را با پایدار ساختن ناحیهجراحی قلب در ح

مانند ، این روش یها قلب می دهد. با این حال محدودیت روی

 سازهای مبتنی بر مكش بر بافت قلب و یا پایدار صدمات

در همه  بتنی بر فشارپایدار سازی م محدودیت کاربردی

از معایب  و حرکات باقیمانده در هر دو روش،، های قلبقسمت

، یك راه دیگر جهت پایدار سازی ]2[.باشداین پایدارسازها می

در حالی که خودش  که استریه -قلباستفاده ازدستگاه 

به قلب  د،ن را به عهده دارآعملیات گردش خون و تصفیه ی 

و این در حالی است که استفاده از  دهدمیاجازه ی ایستادن 

ی را برای تر این ماشین، خطرات بیشتر و زمان بهبود طوالنی

ه منظور غلبه بر این مشكالت، ب .]3،4[بیمار به همراه دارد

، حرکات فیزیولوژیكی را 4های رباتیك که به طور اکتیو حل راه

 تناوبینها از خاصیت آ. که بیشتر ارائه شدندنند، ک جبران می

 نمایند. نها استفاده میآاین حرکات جهت پیش بینی و جبران 

جراحی های رباتیك، جراحی قلب در حال تپش به  در

بزرگ قلب، مسئله ای چالش بر  خاطر حرکات سریع و نسبتاً

چندین روش برای این مسئله پیشنهاد  اخیراً ]5،6[انگیز است.

با فرض متناوب  که بیشتر کنترل حرکت را ]5،7،8[شده است.

اند، به جز دو موردی که به  مد نظر قرار دادهبودن حرکات 

 ]9،11[ روی ربات در نظر گرفته شده است.منظور کنترل نی

که به عنوان اطالعات تكمیلی و  ،حس المسه یا فیدبك نیرو

بازخوردی طبیعی برای جراح در جراحی های سنتی و باز به 

ئله ای فراموش شده است. رود، در جراحی رباتیك مس کار می

برای حل این مشكل، تالش هایی در جهت گسترش تكنیك 

 هایی که به جراح نیروی المسه یا نیروی مطلوب وارد بر بافت

در این مقاله نیز به  ،]11[را تحویل بدهد، انجام شده است.

 D2M2نیرو و موقعیت  برای ربات جراح  کننده طراحی کنترل

 3قسمت  شود.میمقاله معرفی  2 قسمت که درپردازیم، می

چسبندگی را معرفی نموده و -مقاله، مدل برهم کنش ارتجاعی

روابط مربوط به طراحی کنترل کننده را  4در ادامه در قسمت 

و نتیجه گیری در  5ها در بیان می نمائیم. نتایج شبیه سازی

  بیان خواهد شد.انتها 

3و اعظم قاسمی 2شوره دلی ی، مهدی علیار1ستاره رضاخانی
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  D2M2 بازوی رباتیکیمعرفی  -2

(، یك بازوی رباتیكی 1شكل )نشان داده شده در  D2M2ربات 

 5که دارای  جراحی استهای  طراحی شده برای آزمایش

رکت با حباشد که  های مستقیم می ادی با تحریكدرجه آز

سازد. این  پهنای باند باال و اصطكاک کم را میسر می

سازد که حرکات با  مشخصات، ابزار نهایی ربات را قادر می

دنبال کند و همچنین ممكن است بتواند  قلب رافرکانس باالی 

  5انتقالی مفصل اول ربات، جبران حرکت خوبی را انجام دهد.

ابزار نهایی ربات  .هستند 6مفصل بعدی ، مفاصل گردشی 4و 

جهت اندازه گیری  ATI mini40مجهز به سنسور نیروی 

 باشد. نیروی اعمالی ربات به محیط می

 

 D2M2ربات-1شكل

توسط  ،ربات که در تماس با محیط است ]15[مدل دینامیكی 

 شود: رابطه زیر داده می

TD(q)q C(q,q)q G(q) J fe     

 که در آن:

nRبردار گشتاورهای مفاصل : 

n nD(q) R ماتریس اینرسی ربات : 

C(q,q)  n nR : نیروهای کریولیس و گریز از مرکزماتریس 

J 6 nR  :ماتریس ژاکوبین ربات 

nfe Rنیروی اندازه گیری شده در ابزار نهایی : 

nR qوq وq : به ترتیب بردارهای موقعیت، سرعت و

 شتاب مفاصل هستند.

توان مدل دینامیكی ربات در فضای کار را به صورت زیر در  می

 نظر گرفت:

x x xD (q)x C (q,q)x G (q) F fe     

 که در آن:

 
T 1 1

x x xC (q,q) (J(q) ) [C (q,q) D (q)J(q,q)] J   

T 1

xG (q) (J(q) ) G(q) 

است به نحوی که 
xD (q) ،

xC ( q , q و  (
xG ( q به ترتیب  (

های اینرسی، نیروهای گریز از مرکز و کریولیس و  ماتریس

 مختصات فضای کار رباتxو بردار گرانش در فضای کار

 باشند. می

F   فرمان داده شده به ربات و بیانگر نیروی اعمالیJ(q,q) 

 زمانی ماتریس ژاکوبین در فضای کار است. قبیانگر مشت

باشند که  می ]15 [معادالت دینامیكی ربات دارای خواص زیر

 گیرند. در طراحی کنترل کننده، مورد استفاده قرار می

ه ر، همواD(q)معین بودن: ماتریس اینرسی  مثبتت یخاص. 1

متقارن و مثبت معین است و این از این حقیقت ناشی است 

که انرژی جنبشی همواره غیرمنفی وقتی صفر است که سرعت 

 باشند.تمامی مفاصل صفر 

D(q). خاصیت پادتقارنی )2 2C(q,q) همواره اثبات :)

، ماتریس اینرسی رباتی D(q)که اگر ماتریس  ]16[گردد  می

تعریف شود، آنگاه  D(q)بر حسب اعضای  C(q,q)باشد و 

N(q,q)ماتریس  D(q) 2C(q,q)  .پادمتقارن است 

معادالت  سینماتیك ربات فوق، با دستگاه گذاری به روش 

-و دینامیك آن بر اساس روش اویلر ]15[هارتنبرگ-دناویت

 ها استفاده گردید.آمده و در شبیه سازی تالگرانژ ، بدس

 ابزار و بافتمدل برهم کنش  -3

T 1 1

xD (q) (J ) D(q)I (q) 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  



 

 
 

برهم کنش با بافت نرم قلب  در ربات،از آنجا که ابزارنهایی   

مدلی ت و بافت نرم، ابا توجه به برهم کنش ابزار ربباشد،  می

 –شود مدل برهم کنش ارتجاعی  که در این مقاله استفاده می

 به این صورت:،، است 7توی–کلوین چسبندگی 

e r rfe k x x    

که 
rx رابطه بیانگر حرکت برهم کنش بافت قلب تپندهدر این

xh  و ابزار نهایی رباتx :است 

 

 نیروی ربات -طراحی کنترل کننده موقعیت -4

در این قسمت به طراحی کنترل کننده پیشنهادی برای ربات   

حرکات سه  ،پردازیم. هدف آن است که ابزار نهایی ربات می

را جبران و نیروی مطلوب به بافت اعمال  ]14[بعدی قلب 

نیرو به  -بلوک دیاگرام کلی کنترل کننده موقعیت .گردد.

 :باشد صورت زیر می

 

 نیرو-موازی موقعیت بلوک دیاگرام کنترل کننده-2شكل

کنترل کننده نیروی ربات به صورت ضمنی و غیرمستقیم 

نیروی  ،feپذیرد، به نحوی که نیروی اعمالی ربات  صورت می

مطلوب 
dfخطای ردیابی نیرو را به این صورت نماید. را دنبال

 نمائیم:تعریف می

f de f fe   

 شود:و قانون کنترل نیرو، به صورت زیر در نظر گرفته می

                                                                            

             
f P f I fdx k e k e    

ل شده به موقعیت به قسمت کنترل و این اختالف نیروی تبدی

ی موقعیت ربات، جهت جبران حرکت بافت اعمال  کننده

  .گردد می

مسیر در طراحی کنترل کننده همواره فرض می گردد که 

( xh) ( که همان سیگنال حرکت قلبdxمطلوب ربات )

 باشد. باشد، همواره محدود می می

dx m,m 0   

 با در نظر گرفتن معادالت ربات در فضای کار به صورت زیر:

x x xD (q)x C (q,q)x G (q) F fe    

 به این صورت: سرعت و با تعریف  خطای ردیابی و خطای

 d

d

e x x

e x x

 

 
 

که در حقیقت 
dx مجموعx  مطلوب )موقعیت قلب( وجابجایی

 .باشدبر اثر اعمال نیرو می

 ورودی کنترل را مطابق زیر در نظر می گیریم :

x XF D (q) dRs C (q,q) Rs G K R fe        

 :مطابق زیر تعریف می گردند، dRsو Rsو Rکه در آن، 

d

d

R e e

Rs x e

dRs x e

  

  

  

 

های قطری بهره مثبت و ثابت ماتریس و  Kو در این روابط، 

نتیجه هستند. جایگذاری قانون کنترل  در مدل سیستم   

 دهد:می

x xD (q)r C (q,q)r Kr 0   

جهت  باشد.شود که سیستم ، هنوز غیرخطی میمشاهده می

 :]12[اثبات پایداری آن، تابع لیاپانف زیر را در نظر می گیریم

r hx x x  (7)  

(6)  

(7)  

(8)  

(9)  

(12)  

(11)  

(11)  

(13)  

(14)  

(15)  

(16)  

(17)  

(18)  



 

 
 

T

x

1
v(r) r D (q)r

2
 

  دهد:نتیجه می، vی ومحاسبه

T T

x x

T T

x x

T

1
v(r) r D (q)r r D (q)r

2

1
r Kr r (D (q) 2C (q,q))r

2

r Kr

 

   

 

 

یك تابع منفی  K،v(r) باتوجه به مثبت معین بودن ماتریس

پایداری ]14[با استفاده از قانون لیاپانف ومعین است و لذا 

گردد. و با مجانبی خطای فیلتر شده به سمت صفر اثبات می

نیز به  eو  e، خطاهای  توجه به مثبت بودن ماتریس 

    روند. صورت مجانبی سمت صفر می

 نتایج شبیه سازی -5

در این قسمت، به ارائه نتایج شبیه سازی جهت اثبات کارایی 

دیر زی در شبیه مقدا. پردازیم پیشنهادی میکنترل کننده 

 سازیها در نظر گرفته شده است:

 3 3 3 3

eK 300 I ,k 185, 2.5 I       

، جبران حرکات بافت قلب را در سه راستا 3تا  1شكل های  

گردد که با کنترل کننده مشاهده می دهند.نشان می

به خوبی قادر به جبران حرکات بافت قلب پیشنهادی، ربات 

  گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود  دیابی موقعیت بافت قلب مشاهده می، خطای ر6در شكل 

 8 و 7های شكل در سه راستا به سمت صفر رفته است.که 

 نیز، ردیابی نیروی مطلوب اعمالی بر بافت در سه راستا و

که به سمت صفر همگرا  دهندخطای این ردیابی رانشان می

مشاهده  9ی را نیز در شكل سیگنال کنترل اعمال .شده است.

  یم.می نمای

 

 

 

 

 

 

 zجبران حرکات قلب در راستای محور-5شكل

 xمحور   جبران حرکات قلب در راستای-3شكل

(19)  

(21)  

 درسه راستاردیابی نیروی اعمالی به بافت -7شكل

 yمحور   جبران حرکات قلب در راستای-4شكل

 خطای ردیابی موقعیت درسه راستا -6شكل



 

 
 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه-6

در این مقاله، برای حل مشكل حرکات قلب در جراحی    

ارائه گردید  نیروی موازی-ده موقعیترباتیك، یك کنترل کنن

و اثبات پایداری با استفاده از قانون لیاپانف بررسی شد. نتایج 

در جبران  حرکات شبیه سازی عملكرد مطلوب کنترل کننده 

را  سه بعدی قلب و اعمال نیروی مطلوب در این سه راستا

 نشان دادند.
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