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 چکیده

و ربات هاي امدادگر ساخته شده توسط این تیم ) پلی تکنیک تهران(دانشگاه صنعتی امیرکبیر  این مقاله تیم رباتیک پاسارگاددر 
المللی ربوکاپ آزاد ایران ،در چهارمین دوره مسابقات بین ASAME2و  ASAME1 ، تیم پاسارگاد با دو ربات. گرددمعرفی می

مناطق  يبرا ASAME2و  یمناطق زرد و نارنج يبرا ASAME1مه خودکار بوده ، یصورت نن دو ربات به یا. شرکت می نماید
- یحرارت، صدا م ،دیاکسید کربن  شامل  تشخیص مصدوم سنسورهايمذکور مجهز به  ربات هاي .اندشده یو قرمز طراح ینارج

به گونه اي  ASAME2ساختار مکانیکی ربات . را دارا می باشدزر اسکنر یه نقشه توسط لیت تهی، قابل ASAME1ربات . باشند
در ادامه جزییات الکترونیکی ، مکانیکی و الگوریتم هاي به . طراحی شده است که قابلیت عبور سریع از موانع مرحله قرمز را دارا باشد

  .کار رفته در ربات هاي مذکور بیان شده است

  مقدمه -1

                                                           
   مکانیک، سرپرست تیم یمهندسدانشجوي          1
  عضو گروه الکترونیکمهندس الکترونیک،          2
  دانشجوي مهندسی مکانیک، عضو گروه طراحی مکانیکی  ،3،4،5،6  
  دانشجوي کارشناسی ارشد الکترونیک، عضو گروه الکترونیک     8،7

  دانشجوي کارشناسی علوم کامپیوتر، عضو گروه مخابرات     10،9
  عضو گروه برنامه نویسی, دانشجوي کارشناسی کامپیوتر        11
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  )در حال تست( ASAME1: ١ريتصو

 ينه ربات هایق در زمیباشند منجر به تحق یانسان خطرناك م يکه برا ییط هایربات در محاز روز افزون به کاربرد ین
ک یمکان یدانشکده مهندس یر نظر انجمن علمیم پاسارگاد زیکشور، ت ییایط جغرافیبا توجه به شرا. امدادگر شده است

ن یا. شروع کرد 1385خود را از سال  یعلمت ینه ، فعالین زمیقات در ایاز به تحقیر با احساس نیرکبیام یدانشگاه صنعت
و ساخته است با توجه به  یرا با توجه به مقررات مسابقات طراح ASAME2و   ASAME1 يهام دو ربات با نامیت

  .باشند یرا دارا م یط واقعیط ها با شرایت کار در محیرات اندك قابلییط ربات ها، با تغیشرا

 ینیش بیرقابل پیمتنوع و غ يط هایدار است که جهت عملکرد در مح یافته از نوع شنیبهبود  یربات ASAME1 یکیاز نظر مکان
با  یبه عنوان ربات... و یو مخابرات یکیالکترون ي، رطوبت باال، اغتشاش هایکیالکتر ير شوك هایط نادر نظیو شرا یکیاز لحاظ مکان

چرخ و بر  8 ير، دارایمتغ يایمکعب شکل با زوا یزمیله، مکانیم 4زم یبا مکان یربات ASAME1. شده است یکنترل از راه دور طراح
بوده و  یابیص مصدوم و مکان یتشخ ين مجهز به سنسورهایهمچن. باشد یمانند خود، م یتسمه شن يحرکت بر رو ییاساس توانا

  .ط را بر عهده داردیه نقشه به صورت خودکار از محیت تهیمسئول

ASAME2 است که  یخط يبازو 4 يان ربات داریا. است یطیار متنوع و مشکل محیباال در عبور از موانع بس ییبا توانا یز رباتین
. و ساخته شده اند یکه به صورت خود قفل طراح یدرحال. را به طور کامل دارد یت چرخش نسبت به بدنه اصلیبه طور جداگانه قابل

ن قرار گرفته بر یدورب يبازو. وعه سنسور ها در نظر گرفته شده استن و مجمیحرکت دورب يز برایبازو شکل ن یزمیآن مکان يبر رو
  .دهد یپوشش م را متر باالتر از سطح ربات یلیم 600باشد که تا ارتفاع  یم يدرجه آزاد 5 ين ربات دارایا يرو

آنها در هر لحظه ن هرکدام از یچ بیت سویشده است که قابل یطراح يبه گونه ا ASAME2و  ASAME1 يستم کنترل رباتهایس
  .باشد یممکن م

 يان نمونه هاین میدر نظر گرفته شده که در ا یمتنوع يط آن سنسورهاین شراییص مصدوم و تعیتشخ يهر دو ربات برا يبر رو
  .ه گشته استیص حرکت مصدوم و سنسور صدا تعبیتشخ ين و سنسورهای، دوربد کربنیاکس يدسنسور دما، گاز 

 

  

  

  

  

  

  

    

  



  

  

  

  

  

  

 

 

  

 ASAME2: ٢تصوير



  )قهیدق 10(ان عملکرد یم جهت آغاز و پایت يروند آماده ساز - 2
ستم اپراتورو ربات ها به ی، س یم در مسابقات قبلیربات ها و تجربه ت ياماده ساز يبا توجه به زمان محدود برا

خاموش کلی می باشند به نحوي که / کدام از ربات ها داراي کلید روشن هر .شده است يصورت مجزا اماده ساز
 دستهانه همراه، یشامل را اپراتورسیستم .ربات پس از روشن شدن آماده دریافت دستور از اپراتور می باشد

ع در یک مجموعه جهت نصب سریکه به صورت  یآنتن ارتباط و ASAME2ربات  يبازوماکت ، کنترل ربات
  .باشند یارتباط ربات ها به صورت مجزا قابل کنترل م ي، که پس از اجرا کردن برنامه و برقرارآمده اند

  
  
  مخابرات - 3

 2.4GHZدر فرکانس  W-LAN802-11BLG یاز شبکه ارتباط و میس یب ی به صورتارتباط سیستم

ربات که به صورت  يتوسط پردازشگر مرکز ياطالعات در ربات پس از جمع آور کلیه. استفاده شده است

و از  انجام شدهه یپردازش اول سپس گردد یم يجمع آور) hub-switch(سویچ -هاب کیق یجداگانه از طر

در صورت قطع شدن ارتباط  .گردد یارسال مبه سیستم اپراتور )  Access point (اکسس پوینت قیطر

  ارتباط مجدداً برقرار گرددیکه ده تا زمانیخودکار گرد حالتربات به صورت هوشمند وارد  ،میسیب

 

  با اپراتور یکیگراف يکنترل ربات و رابط ها - 4
خودکار ربات براساس برنامه هوشمند  حالتدر . باشد یقابل کنترل م یخودکار و دست حالتدر دو  ها ربات

در جاد اشکال ید و در صورت هرگونه اینما یکرده و منتقل م ياطالعات را به صورت خودکار جمع آور ،خود

ی اپراتور با استفاده از در کنترل دست.دهد یجاد شده را به اپراتور گزارش میا يستم کنترل خودکار نوع خطایس

ها که توسط اپراتور انتخاب  ربات ي هر کدام ازخود را برا يتواند فرمانها ید و ماکت بازو می، صفحه کلدسته

را مشاهده  تحت کنترل افت شده از رباتیاطالعات در شگرها،یجها و نماید و با استفاده گیارسال نما شده است،

ربات را در هر لحظه  ين نصب شده بر رویدورب 5ن از یدورب 3ر یتواند تصاو یق سه پنجره میاز طر. دینما

تواند  ین میاپراتور همچن .دیش انتخاب نماینما يرا برا يگرین دیر دوربیاز تصوید و در صورت نیمشاهده نما

، زاویه بازو ربات با )قطب نما(جهت ربات نسبت به شمال ، هایشارژر باتر، دمادي اکسید کربن، زان یاطالعات م

و همچنین شکل گرافیکی کل ربات در هر لحظه را از طریق برنامه مشاهده  طیمح یگنال صوتیزان سیمبدنه، 

که با دقت باال و فقط را ف شده یش تعریحرکات از پ يکسری ين به کاربر امکان اجراین برنامه همچنیا. نماید



 ن آمدن از پلهییپاب، ین آمدن از شییپا، بیباال رفتن از ش، باال رفتن از پلهشود مانند  یبا نظرات اپراتور اجرا م

  .را می دهد

  

  یابی و مکان تولید نقشه- 5

براي موقعیت یابی و کشیدن نقشه از یک الگوریتم ساده با استفاده از ورودي انکدرها، شتاب سنج ها، قطب 

  .و لیزر اسکنر استفاده گردیده است user range finderنماها همراه 

  ) Hokuyo UGB-04LX-F01) laser range scannerلیزر اسکنر  -5- 1

درجه و با /. 36درجه با دقت  240براي ایجاد نقشه از این سنسور استفاده گردیده است، زاویه دید این سنسور 

  .می باشد 1mmمتر با دقت  6تا ./. 2بار در ثانیه می باشد و طول شعاع دید از  100سرعت اسکن 

 

 

 

 

  :قطب نما  - 5- 2 

که هر شمال با  مختلف استفاده شده است شمال فرضی 3قطب نما به صورت همزمان با  3از  رباتن در ای

  .جهت تصحیح خطا و باال بردن دقت انجام می گیرد دراین کار . درجه اختالف دارد 45شمال دیگر 

  :لتراسونیکا - 5- 3

  ده شده استاپراتور محدود است براي تشخیص مانع استفادر سمت چپ و راست ربات که دید 

  

  زراسکنريل ٣شکل

 Hokuyo UGB-04LX-F01  



  :سنسور دما  -5- 4

  .که یک سنسور دمایی غیر تماسی می باشد استفاده گردیده است TPA81 سنسور عدد 3از 

  سنسور دي اکسیدکربن -5-5

  .دارد 50/000ppmتا گاز را  يریت اندازه گیمورد استفاده قابل سنسور

  :میکروفن  -6-5 

بوده و از همین میکروفن ها براي دریافت صدا استفاده می  دوربینهاي به کار رفته در این ربات مجهز میرکوفن

  .شود

  کیستم الکترونیس یکل اگرامیبلوك د - 5- 7

  

  

  

  

  

   MCUبلوك دیاگرام 

  

  

  

  

  

چپ ۱موتور   

۱موتورهاي دوربين   

موتور راست ۲ موتور  

۲موتورهاي دوربين   AVR 

 موتورهاي ليزر اسکنر

Access point 

Cameras 

MCU 

SCU PC 

Motor  Control    

Sensor   Control     Unit 



   SCU بلوك دیاگرام

  

  

  

  

  

  بلوك دیاگرام دوربین ها

  

  

 

 

  ربات یکیعملکرد مجموعه مکان -6
  .ن دوره مسابقات شرکت خواهد کردیدار در ا یم پاسارگارگاد با دو ربات از نوع شنیت

متنوع و سخت مسابقات همواره  يرهایکردن مس یچرخ دار در ط يسه با نمونه هایدار در مقا یشن ياز آن رو که نمونه ها
ن یها، بهتر یشن يبر رو یحرکت يوه یباال انتخاب ش یحرکت يت هایبا قابل یربات یطراح ين رو برایموفق تر عمل کرده اند، از ا

ان یموانع متنوع را دارند و از م يعبور و حرکت بر رو ییتوانا یمانند به راحت یشن يرهایا زنجیبا تسمه  ییربات ها. دینما یانتخاب م
نمونه . باشد یقابل عبور م یدار در همان ابعاد به راحت یشن ییونه هانم يچرخ دار را دارد، برا يک نمونه یتوقف  ییکه توانا یموانع

  :ن موانع عبارتند ازیاز ا ییها

 ق، برف نرمیعم ي، گل و الیشن يط هایمح: ار نرمیبس ين هایزم •
 .ان چرخ ها را دارندیر کردن میبا ابعاد خاص که امکان گ یموانع •
 شکاف دار و منقطع ير هایسنگ ها و مس •

نطور راندمان یو ساخت و هم یر طراحیشتر در مسیب ینه و سختیهز يباال را در ازا یحرکت يت هایابلن قیدار ا یشن ينمونه ها
  .نه دانستین گزیتوان آن را بهتر یکاربردها نم يست اما در همه ا یط انتخاب مناسبین شرایلذا در ا. ن تر دارندییپا

  

  

HUB 

1دوربین   

5دوربین   

 آلتراسوتيک

 قطب نما

 شتاب سنج

 ليزر اسکنر

AVR CO2 



                                                :٤شکل
Buhler Series 1.61.050.448 DC 

 ASAME1  شده یطراح يزم هایمکان -1-6

ن یدارد که با هم یدر سطح خارج XHاز نوع استاندارد  يل دندانه دارین ربات، هر چرخ پروفیا یحرکت شن زمیمکان يبرا
 4با ارتفاع متوسط  ییتسمه دندانه ها یسطح خارج يبر رو. شود یر میتسمه درگ یط داخلیجاد شده در محیل زائده دار ایپروف
  .مختلف را فراهم آورد يدندانه ها با موانع در مکان ها يریت درگیابلده شده تا قیچسبان يمتر یسانت 3متر در فواصل  یسانت

در نظر گرفته شده  1.61.050.446از نوع Buhlerک موتور از نوع یمحرك در هر سو توسط  يهر کدام از جفت چرخ ها
  یطراح 1:96.5با نسبت افت دور  ییباشند که با جعبه دنده ها یم میان مستقیو از نوع جر یولت 12 یین نمونه موتورهایا. است

باشد و  یوتون متر مین یلیم 46.3 يدیقه و حداکثر گشتاور تولیدور بر دق 2400ن نمونه، یسرعت موتور ا يحد باال. ساخته شده اند
 يها سازنده يدیتول ينمونه موتورها یشده همراه با بررس یربات طراح یکینامیو د یکینماتیس يل هایانتخاب آن بر اساس تحل

 مختلف بوده است

 ياز برایمورد ن یها با موانع مختلف دارد که توان حرکت یش سطح تماس شنیش را با هدف افزایدن بازوهایت خوابانیربات قابل
ب یترک 1:3م به نسبت یشده توسط ت یطراح يکه با جعبه دنده ا1.61.050.448 و مدل Buhler از نوع ين منظور را موتوریا

  .استن شده یشده تام

  

  

  

  

  

  

 ASAME2شده   یطراح يزم هایمکان - 2-6

ASAME2  است که به طور  یخط يبازو 4 ين ربات دارایباشد ا یار متنوع صعب العبور میباال در عبور از موانع بس ییبا توانا یربات

 يبر رو .و ساخته شده اند یکه به صورت خود قفل طراح یدرحال. را به طور کامل دارد یت چرخش نسبت به بدنه اصلیجداگانه قابل

را بر  يفه ناوبریموتور وظ 2که  يباشند  به گونه ا یموتور مجزا م يک دارایه شده است که هر یتعب یربکس حلزونیگ 6ن روبات یا

، مدل   co. MAXON motorمورد استفاده از شرکت يموتور ها. دهند یگر بازو ها را دوران میموتور د 4عهده دارند و 

   .شده است يداریخر148867

  

  

  

 MAXON motor -۴شکل



گرفته ن قرار یبازو دورب. ن و مجموعه سنسور ها در نظر گرفته شده استیحرکت دورب يز برایبازو شکل ن یزمیمکان ن رباتیا يبر رو 

ازآن  یماکت) درجه 5(اد آن یز ين ربات با توجه به درجات آزادیا  يبازو يبرا. باشد  یم يدرجه آزاد 5 ين ربات دارایا يبر رو

ش سرعت کاوش ین کار سبب افزایا. بازو اعمال کند  ياز خود را به سرعت بر رویمورد ن يساخته خواهد شد ، تا اپراتور بتواند حالتها

  .خواهد شد  يدایبه مقدار ز

    

  ط مسابقهیشرا يبرا یم جهت آمادگیت ين هایتمر -7
ط یط مسابقه، و شرایم از شرایت ياعضا یکل یو آگاه ینوع اول با هدف آمادگ: م در نظر گرفته شدهیمجموعه ت ين برایدو نوع تمر

 ياست که برا یتخصص ين هایدوم شامل آموزش ها و تمر يدسته . است یو فن یطیاطالعات مح يجمع آور يو نحوه یطیمح
 يالزم برا ين هایتمر. ر هستندیک ربات درگیوتر و مکانیک، کامپیس مجموعه الکترونی، کنترل و سروير در راه اندازیدرگ ياعضا
   .ردیگ یم ين رده جایز در ایش از مسابقه بر هم نیربات پ يهم سوار کردن مجموعه بخش ها ير و رویم و تعمیتنظ

حادثه  يت هایو موقع یعیطب يط هایربات جهت عملکرد در مح يت هایقابل -8
  یعقوا يدهید

ن باورند که با یم بر ایت يقرار نگرفته اما اعضا یمورد تست و بررس یعیطب يط هایشده تا به حال در مح یطراح يهرچند ربات ها
دوار یز امیط ها نین محیتوان بر عملکرد مناسب آن در ا یم یمشابه و مسابقات يط هایانجام شده بر آن در مح يتوجه به تست ها

ز یت نین ماموریانجام ا يآن، آماده برا یاطیص مصدوم و مشخصات حیآن در تشخ يت هایربات را با توجه به سنسورها و قابل. بود
  . توان دانست یم

 یکیزات مکانیژه امکانات و تجهیبو. م قرار داشته استیمورد نظر ت یاست که در تمام مراحل طراح يمورد یعط واقین حال شرایبا ا
ASAME2 دار یر پایپله پله و نا هموار غ يب دار مختلف، مناطق گسسته یتکه تکه، سطوح ش يبا سنگ ها ییط هایکه عبور از مح
 ياز سو. باشد یم دارا،  اتیعملحال در  یط واقعیتحمل شرا تیقابل یکاف يهر دو ربات به اندازه  ينطور بدنه یهم.آورد یرا فراهم م

به محل حادثه حمل و  یتواند به سادگ یاجزا را داراست و م يو سر هم کردن دوباره  يت جداسازیقابل یبه راحت ASAME2گر ید
 . عملکرد گردد يز در محل آماده یده نیآموزش ند يتوسط افراد یحت
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نام دستگاه، 
وسیله یا 

  ماده

شرکت 
  سازنده

کشور 
  سازنده

  ربات   محل تأمین
  قیمت واحد  تعداد

  قیمت کل

  ریال  خارج  داخل

DC  موتور
  ¢    کایامر Maxon  ز کوچکیسا

ASAME2 
6  83000000  49760000  

فاصله سنج 
  ¢    ژاپن  Hokuyo   يزریل

ASAME1  
1  27000000  27000000  

  ASAME1,2  3  8000000  24000000    ¢  نیچ Acer  لپ تاپ 

  ASAME1,2  6 2000000  12000000    ¢  ژاپن  Panasonic  ن یدورب

  ASAME1,2  2  3000000  6000000    ¢  نیچ    سنسور دما

  ASAME2      5000000    ¢      هیمواد اول

ساخت 
          قطعات 

ASAME2  
    37000000  

DC  موتور
    ¢  آلمان Buhler  ز کوچکیسا

ASAME1 
3  1500000  4500000  

  ASAME1     5000000    ¢      هیمواد اول

ساخت 
          قطعات

ASAME1 
    20000000  
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