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چکیده:
اين مقاله به بررسي مسير بهينه برای يک ربات غير هولونوميک با استفاده از روشهای ) Improved Harmony Search (IHSو Asexual Reproduction

) Optimization (AROپرداخته است .برنامهريزی حرکت رباتها در حضور موانع با استفاده از روش ميدان پتانسيل موردتوجه قرارگرفته است .با تعميم اين موضوع به
يک مسئله دستگاههای چند عامله ،مسير حرکت بهينه همراه با موانع برای چند ربات که در ساختار رهبر-پيرو آرايش بندی منظم دارند ،به دست آمد .همچنين اين
تحقيق ،روشي بر اساس روش ميدان پتانسيل جهت کنترل آرايش بندی رباتها ارائه ميدهد .نتايج شبيهسازی بر روی رباتهای  ،e-Puckعملکرد مناسبِ روش کنترل
پيشنهادی در برنامهريزی حرکت و آرايش بندی رباتها را نشان ميدهد .روشهای ارائهشده باهم مقايسه شدند و عملکرد بهتر و سرعت و دقت باالترِ روش مبتني بر ARO
نسبت به روش مبتني بر  ،IHSقابليت مناسب  AROبرای استفاده در کاربردهای بالدرنگ را نشان ميدهد.
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مهندسي پيداکرده است و اين به خاطر نياز به کنترل آرايش و حرکت گروه ِ
سيستمهای چند عامله بهصورت های زميني ،مانند رباتهای سيار ،هوايي مانند
هواپيماها ،بالگردها و يا بهصورت دريايي مانند زيردرياييها است]. [۱عملکرد
گروهي رباتها نسبت به عملکرد فردی دارای مزيتهای بيشتری است که ميتوان
به موارد زير اشاره کرد] )۱( :[۲انجام کارهايي که انجام آن برای يک عامل سخت
يا غيرممکن باشد )۲( .افزايش کارايي و بهبود عملکرد سيستم )۳( .کاهش هزينهها،
نيازی نيست تا با صرف هزينه کالن امکان پردازش سنگيني برای يک عامل فراهم
کنيم .بلکه ميشود چندين عامل باقدرت پردازشي کمتر همان کار را حتي سريعتر
انجام دهند )۴( .اين سيستم بهراحتي موازی ميشود و پردازش موازی را آسان
ميکند؛ و نهايت ( )۵تحملپذيری در برابر خطا.
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امروزه سيستمهای چند عامله ،استفادههای زيادی در صنعت دارند.
بهطور مثال بعضي از مسائل موجود در عمليات اکتشاف و نقشهبرداری ،جستجو و
نجات ،مطالعات جوی و غيره را ميتوان بهصورت سيستمهای چند عامله مدلسازی
و شبيهسازی کرد .در اين راه محققان همواره با مشکالت و محدوديتهايي روبرو
بودهاند .اين مشکالت شامل مواردی چون :آرايش رباتها ،جابهجايي يا حرکت
گروهي آنها ،حفظ آرايش مطلوب ،عبور از موانع ،حفظ پايداری با از دست دادن
يک عامل و افزايش قدرت تشخيص عاملها است.
در آرايش بندی رباتها ممکن است يک يا چند رهبر در گروه موجود
باشد درحاليکه ديگر رباتها ،آنها را پيروی ميکنند .در سيستمهای چند عامله
هر عامل خود دارای تواناييهای حسي و محاسباتي است و بهطورکلي اطالعات
سراسر برای هر ربات در دسترس نيست بنابراين از کنترلکننده متمرکز استفاده
نميشود .طراحي کنترلکننده برای هر ربات بايد بر اساس اطالعات محلي انجام
پذيرد]. [۳در پيشينه اين موضوع ،فنهای کنترلي مختلفي برای آرايش بندی

رباتها ارائهشده است که ميتوان بهروشهايي مانند رهبر-پيرو] ،[۴ساختار
مجازی][۵و فنهای مبتني بر رفتار][۶اشاره کرد.
در ساختار رهبر-پيرو ،رهبر مسير مطلوب را ميداند که ميتواند بهکل
سيستم کمک کند و ديگر عاملها بر اساس اطالعاتي که از محيط و رهبر ميگيرند،
از رهبر پيروی ميکنند] .[۴در اين روش رهبر از رباتهای پيرو ،هيچ فيدبکي
دريافت نميکند که ممکن است منجر به ناپايداری سيستم شود] .[۷روشهای
مختلفي مانند روشهای مبتني بر سيستمهای غيرخطي و تئوری لياپانوف]،[۸
سيستمهای فازی][۹شبکه عصبي][۱۰ميدان پتانسيل][۳برای پيادهسازی آرايش
بندی ارائهشده است .برنامهريزی حرکت ،يا به عبارتي يافتن مسيری برای ربات است
که به هدف برسد ،بدون آنکه با موانع موجود در محيط برخورد کند]. [۱۱روشهای
گوناگوني برای برنامهريزی حرکت رباتها ارائهشده که ميتوان بهروشهای فازی،
الگوريتم ژنتيک ،الگوريتم کلوني مورچگان ،ميدان پتانسيل ،شبکههای عصبي اشاره
کرد][۱۲
روش ميدان پتانسيل برای تعقيب هدف متحرک استفاده ميشود].[۱۳
مهمترين مشکل روش ميدان پتانسيل امکان گير افتادن در مينيممهای محلي در
زمان حضور موانع و حرکت نکردن به سمت هدف است .عالوه بر مشکل ذکرشده،
ميدان پتانسيل محدوديتهای ديگری نيز دارد که عبارتاند از -۱ :نيافتن مسير در
حضور موانع نزديک به هم -۲ .نوسان در نزديکي موانع -۳ .نوسان در مسيرهای
باريک -۴ .عدم رسيدن به هدف در صورت وجود مانع در نزديکي هدف].[۱۴
روشهای مختلفي برای غلبه بر اين مشکالت و مشکل مينيممهای محلي ارائهشده
است که يکي از روشهای غلبه بر اين مشکل استفاده از روشهای بهينهسازی
ابتکاری و فرا ابتکاری است .الگوريتم جستجوی هارموني يک روش فرا ابتکاری
بهينهسازی هست که از فرآيند ساخت يک قطعه موسيقي عالي الهام گرفتهشده
است .هارموني در موسيقي مشابه به بردار راهحلهای بهينهسازی است و نوازندگان
بداهه مشابه به طرحهای جستجوی محلي و سراسر در فنهای بهينهسازی هستند.
الگوريتم جستجوی هارموني بهبوديافته يا (Improved Harmony Search) IHS
سرعت و دقت همگرايي را درروش جستجوی هارموني بهبود ميبخشد].[۱۵
روش بهينهسازی توليدمثل غيرجنسي يا  ،AROيک روش بهينهسازی
فردی و بدون نياز به مدلسازی است ARO .توانايي عالي يافتن نقطه مينيمم
سراسر يک تابع هزينه با چند نقطه مينيمم محلي را در زمان مناسبي را دارد .اين
روش با استفاده از خاصيت تطبيقيِ انکشافي و انقباضي ،ويژگيهای هر دو روش
فردی و جمعيتي را دارا است و برخالف روشهای ديگر بهينهسازی نيازی به تنظيم
متغيرهای مختلف ندارد و دارای سرعت همگرايي بااليي است .درنتيجه ARO
روشي مناسب ،برای کاربردهای بالدرنگ هست] [۱۶

کرده و سپس به سمت هدف حرکت ميکند .در اين الگوريتمها مطلوب ،يافتن
مسيری بهينه بين نقطه شروع اوليه و هدف در مرحله طراحي و سپس هدايت ربات
در آن مسير در مرحله اجرا است .اينگونه روشهای طرح مسير سرتاسری تا هدف
تنها جهت تعيين مسير بهصورت غير لحظهای مناسباند و برای پرهيز از مانع
بهصورت بالدرنگ که يکي از موضوعات مهم در محيطهای پويا است ،کافي به نظر
نميرسند .اگر يک مانع متحرک ظاهر شود مسير ميبايست تغيير کند ،يعني دوباره
محاسبه شود که ممکن است زمان زيادی نسبت به حرکت مانع بگيرد؛ بنابراين
رفتار ربات بهاندازه کافي واکنشي نيست .دنبال کردن مسيری از پيش محاسبهشده
راهي مؤثر برای رساندن ربات به موقعيت هدف است اگر دو شرط برقرار باشند:
فرضيات بهکاررفته هنگام محاسبهی مسير هنوز در زمان اجرا معتبر باشند (برای
مثال محيط بهطور صحيح مدل شده باشد و بعدازآن تغيير نکرده باشد)؛ ربات قادر
باشد بهطور قابلاطميناني موقعيت خود را نسبت به مسير به دست آورد .در اين
روشها محققين تالش کردهاند با طراحي دقيق مکانيک و حسگرهای ربات يا
مهندسي محيط و يا هردوی اينها بر بعضي از مشکالت ناوبری ربات غلبه کنند.
مهندسي دقيق ربات و محيط هزينهها را افزايش ميدهد ،خودمختاری ربات را
کاهش ميدهد و نميتواند برای تمامي محيطها به کار رود.
هر الگوريتم برای کنترل يک سامانه نيازمند دانش يا مدلي از آن سامانه
تحت کنترل است .در مورد ربات اين سامانه از خود ربات بهعالوه محيطي که در آن
فعاليت ميکند تشکيلشده است .گرچه مدلي از خود ربات بهطورمعمول ميتواند
به دست آيد ،در مورد محيطهای ساختنيافته دنيای واقعي متأسفانه شرايط متفاوت
است .همانطور که اشاره شد اين محيطها با حضور فراگير عدم قطعيتها توصيف
ميشوند .چالش اصلي رباتيک خودمختار امروز ساخت الگوريتمهای قدرتمند
طراحي مسير است که عليرغم عدم قطعيتها وظايف پيچيده را بهطور
قابلاطميناني انجام دهند .يک استراتژی معمول برای کنار آمدن با اين مقدار وسيع
عدم قطعيت ،رها کردن ايدهی مدل کردن کامل محيط در مرحلهی طراحي است و
اينکه به ربات اين قابليت داده شود که اين مدل را خودش و بهصورت برخط بسازد.
دستهی دوم الگوريتمهای ناوبری برخالف دستهی اول محيط را
ناشناخته فرض کرده و واحد تصميمگيری ربات را بهگونهای طراحي ميکنند که
بتواند در زمان حقيقي رفتار صحيح را تشخيص داده و ربات را به سمت هدف
موردنظر هدايت کند .به علت تفاوت مهمي که در دو نگرش فوق در مورد هدايت
يک ربات وجود دارد ،الگوريتمهايي که برای اجرای اين دو نگرش پيادهسازی مي-
شوند با دو نام مختلف شناختهشده و در مقاالت به آنها اشاره ميشود .در مورد
دسته اول اصطالح مسيريابي و در مورد دسته دوم اصطالح ناوبری استفاده ميشود.
درروش ناوبری مبتني بر رفتار ،رفتارهای پيچيده با ترکيب برخي اجزای رفتاری
قابلحل و سادهتر مانند رفتارهای جستجوی هدف و دوری از موانع به دست ميآيد.
در الگوريتمهای مبتني بر رفتار مسير بهصورت محلي و نه سرتاسری طرح ميشود.
روش طرح مسير محلي نيازمند هيچ مرحله پيش محاسبه سنگيني پيش از شروع
جستجوی مسير نيست .روشهای طرح مسير محلي اطالعات کنوني حسگر را
بهصورت بالدرنگ به دست ميآورند تا ربات را از موانع محلي دور نگاهدارند .به دليل
آنکه الگوريتمهای محلي هيچگاه قسمتهای مختلف مسير را از پيش محاسبه نمي-
کنند[۱۸ ].
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 -۲روشهای حل مسئلهی ناوبری ربات
سه نگرش کلي برای هدايت ربات وجود دارد :الگوريتمهای سلسله
مراتبي ۱يا طرح مسير سرتاسری ،۲الگوريتمهای واکنشي ۳يا مبتني بر رفتار ۴يا طرح
مسير محلي ۵و الگوريتمهای ترکيبي .]۳[ ۶الگوريتمهای اوليهی ناوبری ربات در
محيطهايي کامالً شناختهشده ،که ربات اطالعات کاملي در مورد موانع و شکل
هندسي آنها در دست داشت ،توسعه يافتند .لذا در اين حالت ،ربات در زمان
غيرحقيقي تصميمهای الزم را جهت رسيدن به هدف و برخورد نکردن با موانع اتخاذ
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بااينحال الگوريتمهای طرح مسير محلي يافتن مسير بهينه را تضمين نميکند.
ممکن است موقعيتهايي پيش بيايد (کمينههای محلي) که الگوريتمهای طرح
مسير محلي دريافتن موقعيت هدف شکست بخورد .اگر تعداد موانع بهطور محسوسي
کم باشد ،ممکن است ثابت شود که اين روشها بهترين راهحل را ارائه ميدهند .هر
دو روش طرح مسير سرتاسری و محلي ميتوانند برای وظايف متعددی مناسب
باشند و مزايا و معايب خاص خود را دارا هستند؛ اما بهمنظور تعيين مسير در
محيطهای پويا هيچکدام راهحلي کارآمد ارائه نميدهند .دسته سوم الگوريتمهای
ناوبری ربات ،ترکيبي از روشهای طرح مسير سرتاسری و مبتني بر رفتار ميباشند.
در اين روشها از ماژول طرح مسير سرتاسری برای رسيدن به هدف و از ماژول
مبتني بر رفتار برای پاسخ به وقايع محيط ،مانند دوری از موانع ،بهره گرفته ميشود.
 -۳روش میدان پتانسیل
در اين روش تابع پتانسيل فضای آزاد بهصورت جمع پتانسيلهای جاذب
که ربات را به سمت موقعيت هدف ميرانند و پتانسيلهای دافع که آن را از موانع
دور ميکنند ،تعريف ميشود؛ و در هر تکرار نيرويي مصنوعي که توسط تابع پتانسيل
در موقعيت فعلي القا ميشود بهعنوان جهت مناسب حرکت در نظر گرفته ميشود.
از مزيتهای روش پتانسيل ،قابليت تعميم آن در فضاهای با ابعاد باالتر است ،اما
امکان افتادن در مينيممهای محلي و مشکالت تعريف درست موانع از نواقص آن
است .امروزه از اين روش در ترکيب روشهای ديگر استفاده ميشود [.]۱۶
رويکرد باال به پايين در ماژول تصميمگيری مشخصه مهم معماری سلسله مراتبي
است که در آن محدوديتهای سطح باال به فرمانها سطح پايين شکسته ميشوند.
اين معماری ميتواند اهداف و محدوديتهای چندگانه را در يک محيط پيچيده
جمع کند [ .]۱۱بااينوجود ،در اين روش ناوبری ربات ،مدل دقيق محيط برای
طرح مسير سرتاسری کارآمد نياز است .برای دنبال کردن مسير طراحيشده بايستي
ربات نقشهای از محيط تهيه کند و موقعيت خود را نسبت به محيط بداند .به دست
آوردن نقشه از محيط و مکانيابي ربات مستلزم داشتن اطالعات کامل و دقيق از
محيط است که هميشه در دسترس نيست يا به دست آوردن آن مشکل است.
بهعالوه برای انجام محاسبات الزم ،قابليتهای پردازش و حافظه قابلتوجهي
موردنياز است .همچنين ،رويکرد باال به پايين در تصميمگيری تأخير ايجاد ميکند
و اگر يکي از ماژولها بهدرستي کار نکند تمام سيستم مختل ميشود .بنابراين ،اين
رويکردها در حضور عدم قطعيت در دنيای پويای واقعي مناسب نيستند[۲۰ ].

شکل  ۱مسیر حرکت رباتها و مکان موانع

رباتها از يک مکان اوليه شروع به حرکت ميکنند و رباتهای پيرو در ابتدا خود را
به فاصله و زاويه مطلوب ميرساند و سپس آرايش بندی را در طول مسير حفظ مي
کنند .همانطور که در شکل  ۱نشان دادهشده است در هنگام نزديک بودن رباتهای
پيرو به موانع ممکن است که آرايش بندی بهصورت کامل حفظ نشود .در آرايش
بندی ،رباتهای رهبر و پيرو بايد با يک زاويه يکسان نسبت سطح افق حرکت کنند.
همچنين توابع هزينه برای پيادهسازی ،آرايش بندی و ناوبری توسط هر دو روشِ
 AROو  IHSبهينهشده است .عملکرد دو روش در شبيهسازیها در نرمافزارهای
 MATLABو  Webotsبر روی رباتهای  e-Puckباهم مقايسه شدهاند .نتايج
بهدستآمده نشان ميدهد که روش  AROعملکردی بهتری از روش  IHSدارد و
روشي مناسبتری برای کاربردهای کنترل بالدرنگ است .برای مثال در شکل ۲
خطای فاصله آرايش بندی برای يکي از رباتهای پيرو نشان دادهشده است.
همانطور که در شکل مشخص است درروش مبتني بر  AROخطای فاصله ،کمتر
است.

 -۴نتایج شبیهسازی
در اين مقاله مسئله بهينهسازی مسير چند عامله با در نظر گرفتن
ساختار رهبر -پيرو برای رباتهای با ديناميک دو انتگرال گير در نظر گرفتهشده
است .فرض بر اين است که رباتهای پيرو ،سرعت ربات رهبر را نميدانند .روش
ميدان پتانسيل برای ناوبری رباتها با در نظر گرفتن موانع و همچنين
محدوديتهای غير هولونوميک استفادهشده است .محدوديتهايي مانند بيشترين
سرعت خطي و زاويهای نيز در نظر گرفتهشده است .سپس مسئله ناوبری رباتها
برای يک سيستم چند عامله در ساختار رهبر-پيرو تعميم دادهشده است.
در اين تحقيق ،ربات رهبر بهعنوان يک هدف متحرک که ربات پيرو آن را در فاصله
مشخصي با استفاده از روش ميدان پتانسيلي تعقيب ميکند ،شکل  ۱مسير رباتها
مکان موانع در شبيهسازی با  MATLABرا نشان ميدهد.
شکل  ۲خطای فاصله آرایش بندی پیرو ۱

همچنين روش پيشنهادی نوسانات ربات بخصوص در هنگام عبور از نزديکي موانع
و مسيرهای باريک را بهخوبي کاسته است .مشکل عدم رسيدن به هدف در صورت
وجود مانع در نزديکي هدف حلشده است.

]،S. Jagannathan ،T. Dierks .[10واپايشگر شبکه عصبي برای آرايش بندی
رباتهای متحرک با استفاده از فيدبکي  ،"RISEمجله IEEE Trans. Sys. Man.
 ،Cyberجلد .۲۰۰۹ ،۳۹

 -۵نتیجهگیری

] ، J.A.P. Kjellander، S. Larsson.[11مسيريابي برای اسکن ليزری با استفاده
از ربات صنعتي» ،مجله ، Robotics and Autonomous Systemsجلد  ،۵۶ص
.۲۰۰۸ ،۶۱۵-۶۲۴

وجود شش گزينه زاويه چرخش برای خروجي هر قانون بهجای يک مقدار،
به الگوريتم تصميمگيری قابليت وفق پذيری با تغييرات محيطي را ميدهد.
همانطور که نتايج آزمايشهای شبيهسازیشده نشان دادند ،قوانين با خروجيهای
ثابت انعطافپذير نبوده و در تمام شرايط مخصوصاً محيطهای پيچيده پاسخگو
نميباشند .حتي اگر فرض شود يادگيری يک خروجي بهينه پاسخگو است ،طراحي
يک محيط آموزش مناسب هميشه امکانپذير نيست مخصوصاً در مورد محيطهای
ناشناخته .الگوريتم پيشنهادی يک پايگاه قانون پويا توليد ميکند که خروجي
انتخابشده برای هر قانون ممکن است در بازههای زماني تغيير کند .اين امر موجب
انعطافپذيری و قابليت سازگاری با شرايط مختلف محيطي و انواع متنوع موانع
ميشود؛ بنابراين ،الگوريتم پيشنهادی عملکردی کارآمد در محيطهای ساده تا
پيچيده رادار است .در طراحي الگوريتم پيشنهادی رويکرد ،ايجاد مصالحه ميان
سادگي و قابليت پيادهسازی آسان الگوريتم و از طرف ديگر دقت قابلقبول بوده
است.
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