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سری  درجه آزادی شش بازوی ربات و کالیبراسیون دست به چشم له ی سینماتیک معکوسأحل مس

 با استفاده از شبکه های عصبی

 

 

 ، همایون مهدوی نسب، عباس چتراییآرمین غالمی 

 ، ایراننجف آباد،  اسالمی آزاد،دانشگاه  واحد نجف آباد ،دانشکده ی مهندسی برق

 

 

  خالصه

 

امروزه در بسیاری از صنایع، از قبیل صنایع نظامی، خودرو سازی و حتی مونتاژ برد های  ربات های صنعتی، 

طراحی کنترلر این ربات ها  الکترونیکی کاربرد فراوان دارند و امروزه جزء جدایی ناپذیری از صنعت به حساب می آیند.

راحی این کنترلر ها، به دست آوردن یکی از مسائل مهم در ط  همیشه یکی از بزرگترین مشکالت طراحان بوده است.

سینماتیک معکوس ربات ها می باشد. همچنین برای ارتباط داشتن بازو با محیط اطراف، طراحی بینایی مناسب نیز یکی از 

حل این دو مساله، به صورت همزمان به نیاز های اساسی طراحی این کنترلر ها به حساب می آید. لذا در این تحقیق، 

های عصبی مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته و با شناسایی تصویر هدف و ارائه داده های آموزشی مناسب  وسیله ی شبکه

با استفاده از این روش، می توان  دهند. انجام شده است. نتایج ارائه شده دقت مناسب الگوریتم پیشنهادی را نشان می

 از روش های معمول به دلیل پیچیدگی ساختار، ،لکالیبراسیون دست به چشم و سینماتیک معکوس بازوهایی که در عم

 را به سادگی به دست آورد. نیستند قابل محاسبه

 

 ، بینایی ماشینمصنوعی شبکه های عصبی ،کالیبراسیون دست به چشم، سینماتیک معکوس واژه های کلیدی:

 

 مقدمه .1

ای تحلیلی کامل، روش های عددی و مساله ی سینماتیک معکوس با استفاده از روش های مختلفی از قبیل روش ه 

 .]1[مورد بررسی قرار گرفته استروش های نیمه تحلیلی 

در روش تحلیلی کامل تمام متغیر های مفصل را با توجه به داده های پیکر بندی داده شده بدست می آورند که برای  

فاده از روشهای محاسباتی تکرار شونده مثال می توان به روش هندسی اشاره نمود. در روش دوم متغیر های مفصلی با است

 بدست می آیند و در روش سوم برخی از متغیر ها به صورت تحلیلی و برخی به صورت عددی به دست خواهد آمد.

و همچنین پیچیدگی های محاسباتی و کمبود های  ه دلیل طراحی  بازوهای پیچیده ترمحققان در سال های اخیر ب

، ژنتیک و ازدحام ذرات و منطق فازی و ]2[ زنبور عسل مصنوعی از جمله الگوریتم های این روش ها، به روش های هوش

 روی آورده اند. ]4[ و حتی ترکیب این روش ها ]3[همچنین شبکه های عصبی مصنوعی

سال گذشته به خود جذب کرده است.  33مساله ی کالیبراسیون دست به چشم نیز، بسیاری از پژوهشگران را بیش از  

این روش نیازمند کالیبراسیون از فریم دوربین  کهموضوع به طور سنتی با استفاده از روش مثلث بندی بررسی می شد این 

. لذا این روش بسیار وقت گیر و زمان بر است. همچنین استبه فریم ضبط شده و یا فریم پایه ربات و مثلث بندی استریو 

 ین می باشد و عملکرد آن به شدت نسبت به این پارامترها حساس است.این روش شامل پارامتر های درونی و بیرونی دورب
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از جمله روش های دیگر حل این مساله می توان به الگوریتم های هوش مصنوعی، به عنوان مثال الگوریتم ازدحام  

ی پیشنهاد وسیله ی شبکه های عصبی، می توان راه حلاشاره نمود. به  ]7 - 6[ و همچنین شبکه های عصبی ]5[ ذرات 

 با دقت قابل قبولی حل شود. به این پارامتر ها، این مساله کرد که بدون نیاز

 RBF، شبکه ی عصبی  ]8[ از شبکه های مختلف از قبیل شبکه ی پرسپترون چند الیه روش شبکه های عصبی،در  

شبکه های عصبی چهار ، ]13[ LRNNs، شبکه های عصبی ]12 – 11[ شبکه های عصبی با معماری مدوالر ،]13 - 9[

و همچنین توپولوژی های مختلف این شبکه ها استفاده شده است. در بعضی از این مقاالت بازوهای با افست  ]14[  گانه

 .]15[ نیز مورد بررسی قرار گرفته اند

در تحقیقاتی که سینماتیک معکوس به تنهایی بررسی می شد، به دلیل ضعف های موجود در طراحی و خطاهای 

اسباتی و هماهنگ نبودن دوربین با بازو، خطا مقدار قابل توجهی داشت. لذا در این تحقیق، سعی بر این است که با مح

باال به طور همزمان بررسی شوند و  براسیون دست به چشم، هر دو مساله یترکیب سینماتیک معکوس بازوی ربات با کالی

 مقدار خطا کمینه شود.

 

 مدل سیستم. 2

 ،ARM6AX18با نام  ،شده در این پژوهش، یک بازوی ربات سری شش درجه آزادی )با احتساب گریپر(مدل استفاده 

. سیستم محرکه ی این بازو متشکل از هفت عدد (1)شکل  میلیمتری می باشد 3ساخته شده از ورقه های پلکسی گلس 

ر عهده دارند. این موتور ها قابلیت چرخش سروو موتور داینامیکسل می باشد که وظیفه ی جا به جایی لینک های ربات را ب

به وسیله ی ارتباط سریال از طریق  1323تا  3درجه را دارا می باشند و برای حرکت در این زوایا مقادیر  333تا  3بین 

دا حدو بازو درجه می باشد. وزن 3.3کامپیوتر یا کنترل کننده به موتور ارسال می شود. لذا دقت هر یک از موتور ها حدود 

 تا شانه محور سانتیمتر، فاصله 12.1 شانه محور تا پایه سانتیمتر، فاصله 44.8 افقى دسترس قابل فاصله گرم، حداکثر 1683

 حالت بازو در دسترسى . طول(2)شکل  سانتیمتر می باشد 16.8مچ  محور تا آرنج محور سانتیمتر و فاصله 23.2آرنج  محور

 نمودن بلند توانایى سانتیمتر 13طول  در بازو این است. همچنین سانتیمتر 61 ىعمود حالت در و سانتیمتر 44.8افقى 

دارد.  را گرم 433 تا اسمى بار داشتن نگه توانایى گیریپر .باشد مى دارا را بار گرم 225 سانتیمتر 33طول  در و بار گرم 733

 کند. بلند را بار گرم 243 می تواند تنهایى به بازو این مچ

 

 لینک هر های موتور حرکت ی دودهمح -1شکل 
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 ربات بازوی دسترسی ی محدوده -2شکل 

 سینماتیک مستقیم ربات. 3

به طور کلی به مطالعه ی موقعیت و جهت گیری مجری نهایی بازو، با معلوم بودن مقادیر و متغیر های مفصلی، 

 سینماتیک مستقیم گفته می شود.

. مقادیر یا (3)شکل  با مفاصل به هم متصل می شوند، تشکیل شده است بازوهای سری از مجموعه ای از لینک ها که 

متغیر های مفصلی با توجه به نوع مفصل، به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. این مفصل ها، به مفصل های ساده، 

وند. مفصل پیچیده، مانند مفصل گوی و ساچمه تقسیم بندی می ش صل هایمانند مفصل های دورانی یا کشویی، و مف

 های ساده دارای یک درجه آزادی هستند، در حالی که درجه آزادی مفصل های پیچیده بیشتر از یک می باشد.

 

 
 دورانی و کشویی صل هایمف از متشکل سری بازوی یک شماتیک  -3شکل 
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 محاسبه ی سینماتیک مستقیم ربات. 4

به همراه یک گریپر می باشد. همچنین با این تعداد مفصل از لحاظ یک بازوی پنج درجه آزادی  ARM6AX18َبازوی 

چرخش شانه، حرکت جلو به عقب شانه، حرکت آرنج، حرکت  اشد. این مفصل هاعملکرد بسیار به بازوی انسان شبیه می ب

 هده می کنید.نمای گرافیکی این بازو را مشا (4)باال و پایین مچ، چرخش مچ و حرکت گریپر را مهیا می کند. در شکل 

 

 ARM6AX18  آزادی درجه پنج ربات بازوی گرافیکی نمای -4شکل 

ن چارچوب های پایه هارتنبرگ و یافت-می باشند. با استفاده از الگوریتم دناویت وع دورانیتمامی مفاصل این بازو از ن   

 ، جدول آن به صورت زیر بدست می آید :(4مانند شکل )
 

    Joint 

     

     

     
0     

     

     
 

 ARM6AX18پارامتر های دناویت هارتنبرگ بازوی  – 1جدول 
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 به صورت زیر محاسبه می شوند : تا  لذا ماتریس های انتقال    

 

 

                 

 
 

                       
 

 

از حاصل ضرب شش ماتریس باال به دست می آید. با محاسبه ی این ماتریس موقعیت و جهت  ماتریس تبدیل    

 گیری ربات در هر نقطه مشخص می شود.
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(9) 

(13) 

(11) 

(12) 

(13) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 تهیه ی نمونه های اولیه. 5

ه ذکر است که معموال برای دسترسی مفصل اولیه ربات می باشد. الزم ب 4نمونه های اولیه شامل لیستی از زاویه های 

 ARM6AX18با شش درجه آزادی نیاز داریم. ولی بازوی ربات  ، به بازوییبه هر نقطه از فضا با جهت گیری های دلخواه

تنها دارای پنج درجه آزادی می باشد. لذا تنها در صفحه دارای جهت گیری های مختلف است. نکته دیگر این است که این 

بازو به دلیل استفاده از سروو موتور و در نتیجه مقادیر گسسته زوایای موتور هایش، توانایی رفتن به همه ی جهت گیری 

های قابل محاسبه را نیز ندارد. لذا در این پژوهش تنها موقعیت ربات مورد بررسی قرار می گیرد. به دلیل اینکه زاویه ی 

ت ندارد، لذا داده های اولیه شامل زاویه ی مفصل پنجم نمی شود. داده های مفصل پنجم هیچ نقشی در موقعیت نوک ربا

       اولیه در یک مختصات کروی به چهار قسمت تقسیم شدند.

 , ,  

 , ,  

 , ,  

 , ,  

برای جمع آوری این داده ها، ابتدا با نرم افزار متلب یک ماتریس با مقادیر تصادفی صحیح با توزیع یکنواخت ایجاد شد، 

م ربات اعمال به صورتی که این مقادیر در محدوده ی کار موتور ها باشند. سپس این داده ها به برنامه ی سینماتیک مستقی

ای این داده ها محاسبه شد. سپس با تبدیل این مختصات دکارتی به مختصات کروی و ربات به از شد و موقعیت های گریپر

 .(5)شکل  اعمال شرایط فوق، مقادیر خارج از محدوده حذف و داده ها به چهار قسمت تقسیم شدند
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 ربات میمستق کینماتیس به هیاول یها داده اعمال از بعد که ،ربات نوک مختصات از متشکل هیناح چهار -5  شکل

 است آمده بدست

 جهت شناسایی هدف پردازش تصویر. 6

برای سیستم بینایی از دو عدد وبکم و دو عدد پایه استفاده شده است. این دو دوربین طوری استقرار یافته اند که 

مانع دید محدوده ی نمونه برداری ربات را به طور کامل پوشش دهند و تا حد امکان هیچ مانعی حتی بدنه ی ربات، 

 دوربین ها نشود. 
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هدف، پیدا کردن مختصات دو بعدی مرکز یک توپ نارنجی در تصویر های این دو دوربین می باشد. الگوریتم های    

پردازش تصویر بسیار زیادی برای این کار وجود دارد، ولی به دلیل اینکه این کار صرفا به منظور تهیه ی داده های مورد 

ه ی عصبی مورد نظر می باشد و پشت صحنه ی این تصاویر تا حد امکان ساده انتخاب شده است، و نیاز برای آموزش شبک

همچنین برای باال بردن سرعت پردازش و تهیه ی داده ها، از الگوریتم های ساده، اما دقیق پردازش تصویر استفاده می 

 متلب استفاده شده است. شود. به منظور پیاده سازی این الگوریتم از جعبه ابزار پردازش تصویر

 الگوریتم پردازش تصویر به شرح زیر می باشد : 

 وارد کردن تصویر به محیط نرم افزار (1

 تبدیل تصویر به تصویر سیاه و سفید (2

 رمز تصویر، از تصویر سیاه سفیدماتریس مقادیر قکم کردن  (3

  3.18با سطح خاکستری تصویر باینری کردن  (4

صورت می باشد که تمامی اشیائی که این کار به این  نحوه ی انجام حذف نویز های موجود در تصویر : (5

 پیکسل هستند را حذف می کنیم. 333دارای مساحت کمتر از 

 نواحی مختلف موجود در تصویر نشانه گزاری  (6

 ت نواحی مختلفمختصات و مشخصابه دست آوردن  (7

پر بازو جلوی توپ بیاید. مساله ی مهم در اینجا این است که ممکن است در موقعیت های خاصی گری (8

ناحیه می شود. لذا برای عملکرد درست برنامه در این مرحله می  1در این وضعیت تعداد نواحی تصویر بیشتر از 

 توانیم میانگین مختصات نواحی را به عنوان مختصات مرکز توپ بدست آوریم.

 

 تصویر پردازش الگوریتم 4 تا1 مراحل -6شکل  
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 الگوریتم پردازش تصویر 8تا  5مراحل  -7شکل 

 تهیه ی داده های ورودی شبکه ی عصبی. 7

تا این مرحله، لیستی از زوایای موتور های ربات، که همان خروجی های شبکه ی عصبی می باشند، تهیه کرده ایم. این 

ات بین دو نقطه نزدیک به هم زوایا به چهار ناحیه تقسیم بندی شدند. این تقسیم بندی بیشتر به دلیل ضعف حرکت رب

انجام شد. در این مرحله، هدف اعمال این زوایا به موتور های بازوی ربات و تهیه ی دو لیست، متشکل از مختصات مرکز 

 توپ در تصویر هر یک از دوربین ها می باشد. به این منظور، ابتدا باید محل قرار گیری دوربین ها مشخص شود.

متر از چارچوب مرجع بازو قرار گرفتند. فاصله ی عمودی فریم دوربین ها با فریم  1.5ی حدودا ، با فاصله دوربین ها  

سانتی متر می باشد. بر خالف روش مثلث بندی، که باید زاویه دید دوربین ها با هم موازی باشند، زاویه  33مرجع بازو، 

 دید دوربین ها در امتداد بازو می باشد.

به  یر ذکر شده،و مقاد ه استست که چینش دوربین ها با فواصل و زوایای دقیق انجام نشداین نکته قابل توجه ا   

و  ودبر خالف روش مثلث بندی، که چینش دوربین ها طبق اصول و قوائد خاص انجام می ش کامال تقریبی می باشد. صورت

د، در روش شبکه وخطاهای بزرگ می شکوچکترین اختالفی بین مقدار تئوری آنها با مقادیر عملی، باعث به وجود آمدن 

چینش دوربین ها می تواند کامال به صورت تصادفی باشد و حتی نیازی به تراز کردن دوربین ها نمی باشد. تنها  ،عصبی

مساله ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که، دوربین ها باید به نحوی قرار بگیرند که کل ناحیه ی نمونه گیری در 

 ه ی دید آنها باشند.محدود

بعد از آماده سازی سیستم بینایی، لیست زوایای موتور ها، یکی یکی به ربات اعمال شد و پس از حرکت ربات به مقصد 

. مشکل ابتدایی در استخراج این (8شکل ) مورد نظر و تهیه ی تصویر، مختصات دو بعدی توپ از دو تصویر استخراج شد
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در مختصات هایی که گریپر جلوی دوربین قرار می گرفت، با  لوی دید دوربین بود. لذاگریپر ،جمختصات، قرار گرفتن 

 چرخش مناسب گریپر، توپ در دید مستقیم دوربین قرار می گرفت. با این روش، این مشکل تا حد مطلوبی رفع گردید.

 

 و دوم اول نیدورب ریتصو در توپ مرکز مختصات نییتع -8 شکل

 یآموزش شبکه ی عصب. 8

توپولوژی  موزش شبکه ی عصبی تهیه گردید. قدم بعدی، انتخابدر مرحله ی قبل، کلیه ی داده های مورد نیاز برای آ

 .می باشد  و تابع فعالیت هر الیهی مخفی، تعداد نرون ها مناسب شبکه، شامل تعداد الیه ها

تابع فعالیت هر الیه،  هر الیه و همچنین شامل تعداد الیه های مخفی، تعداد نرون های ،با تست توپولوژی های مختلف

به عنوان شبکه ی منتخب برای این سیستم در نظر گرفته شد. این شبکه با چهار  (9شبکه ی نشان داده شده در شکل )

و الیه ی خروجی با تابع فعالیت خطی می باشد.  Tansigورودی و چهار خروجی، شامل دو الیه ی مخفی، با تابع فعالیت 

 می باشند. عدد 4عدد و الیه ی خروجی  25مخفی ون های هر کدام از الیه های تعداد نر

 

 یشنهادیپ یعصب ی شبکه یتوپولوژ -9شکل  

می شوند. سپس  ها و بایاس ها، مقدار دهی اولیهبه منظور آموزش این شبکه با داده های موجود، ابتدا مقادیر وزن 

پس از مشاهده می شود،  (13همانطور که در شکل ) شبکه حداقل شود.آموزش به نحوی انجام می شود که تابع کارایی 

 آموزش داده شد.  3.333335تکرار، شبکه ی عصبی با شاخص عملکرد  1333
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 شبکه آموزش طول در ییکارا تابع کاهش -13شکل  

بکه ی عصبی، آورده شده است. همانگونه که مشاهده می شود، خروجی ش (11)نمودار رگرسیون این آموزش در شکل 

 .می باشد که آموزش مناسب شبکه ی عصبی را نشان می دهد X=Yبسیار نزدیک به خط 

 

 

 یعصب ی شبکه آموزش ونیرگرس نمودار -11شکل  

به منظور بررسی بهتر عملکرد این شبکه، مقادیر زوایای بدست آمده از مرحله ی نمونه برداری از یک لینک ربات، با 

مشاهده می شود. این نمودار بیانگر این مطلب است که داده  (12)صبی برای آن لینک در شکل مقادیر خروجی شبکه ی ع

قابل ذکر است که  های آموزش شبکه ی عصبی به خوبی آموزش داده شده اند و خطای آموزش بسیار ناچیز می باشد.

 می باشند. ]-1 1[ دوده یمقادیر قابل مشاهده در این شکل، نرماالیز شده هستند، لذا کلیه ی مقادیر در مح
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 یعصب ی شبکه یخروج و یاصل یها داده ی سهیمقا -12شکل 

عدد از داده هایی که در آموزش  13در قدم بعدی، به منظور بررسی اعتبار سنجی و تست این شبکه ی عصبی، تعداد 

 (13)های یک لینک در شکل  داده برای نمونه، شبکه استفاده نشده بودند، به شبکه اعمال شدند و مانند قسمت قبل،

مقادیر بدست آمده در مرحله ی نمونه گیری و مقادیر قرمز رنگ،  ،نشان داده شده اند. قابل ذکر است که مقادیر آبی رنگ

 مقادیر خروجی شبکه ی عصبی می باشند. همانگونه که مشاهده می شود، این داده ها تقریبا بر هم منطبق می باشند.

 

 یعصب ی شبکه به شده اعمال تست یها داده -13  شکل

 نتیجه گیری. 9

همانگونه که می دانید، خطاهای موجود در یک سیستم بسیار وسیع می باشند. از جمله خطاهای موجود در سیستم 

مورد بحث، می توان به خطاهای اندازه گیری، خطای ساخت و مونتاژ قطعات، خطای مربوط به صلب نبودن لینک های 

شامل خطاهای ناشی از  ،وط به دقت موتور های استفاده شده در ربات، خطاهای مربوط به سیستم بیناییربات، خطای مرب
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نور پردازی، نوع دوربین های استفاده شده در یک سیستم، و خطاهای مربوط به دقت الگوریتم های مختلف استفاده شده 

عملکرد و نحوه ی پیشرفت این پروژه، بسیاری از خطاهای برای پردازش اطالعات و تصاویر را می توان نام برد. با توجه به 

فوق به مقدار چشم گیری کاهش خواهند یافت. همچنین این روش بر خالف روش های قبل، نیازی به شرط های مختلف 

چینش دوربین ها و تنظیم دقیق فواصل ندارد. با این حال، خطاهایی از قبیل دقت سروو موتور ها، نورپردازی سیستم و 

در خطای نهایی سیستم نقش دارند. لذا نورپردازی صحیح و استفاده از تجهیزات  ،همچنین کیفیت و دقت دوربین ها

 مناسب، دقت نهایی این روش را به مراتب باالتر خواهد برد.

یکی از مسائل اساسی در بدست آوردن سینماتیک معکوس بازو، که مانع از طراحی بسیاری از بازوهای مختلف می 

د، ناتوانی در به دست آوردن سینماتیک معکوس آن بازو و یا نبودن الگوریتم معینی که بتوان سینماتیک معکوس را با شو

با هر ساختار  ، می توان سینماتیک معکوس هر بازو،هر ساختاری به دست آورد، می باشد. با روش ارائه شده در این تحقیق

 و هر تعداد درجه ی آزادی را به دست آورد.
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