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 چکیده

آن را با هدف انجام  توانیافزار هوشمند است که م نرم کی ای یکیدستگاه الکترومکان کی Robotربات / 

 کرد. یزیربرنامه یخاص فیوظا

 فی. ربات طشودیانجام م کیربات یهامواقع خطرناک توسط دستگاه یو در بعض یسخت، تکرار یکارها

 یچک برا یاهل جمهور سندهیکارل چاپک نو 9211. در سال شودیمختلف را شامل م لیاز وسا یاگسترده

کلمه در  نیو ا رد( از کلمه ربات استفاده کR.U.Rروسوم ) یسازکارخانه ربات شنامهیبار در نما نینخست

را در داستان کوتاه  کیکلمه ربات 1942در سال  یلیو تخ یعلم سندهینو موف،یآس زاکیجهان شناخته شد. آ

توسط جورج  Unimate یربات صنعت نینخست 1950( استفاده کرد. در دهه Runaboutخودرو سبک )

در  یمدرن شکل گرفت. و یهاگونه اساس ربات نی( ساخته شد و به اGeorge C. Devol. دوول )یس

خود  یست و در طول زندگداشته ا ییهایهمکار زیبه نام جرج دوول ن کیشرکت ربات نینخست یگذارهیپا

( Joseph Engelbergerاختراع را به نام خود به ثبت برساند. جوزف اف. انگلبرگر ) 40 ازیتوانست حق امت

 یمتعدد یصنعت یهارا کسب کند و ربات کیربات کتشر نیتوانست حق ثبت اختراع اول 1960در اواخر دهه 

 .شناسندیم کیاو را به عنوان پدر ربات لیدل نیبرساند که به هم دیرا به مرحله تول

 کنترل از راه دور، آردوینو ، ربات چهارچرخ.، ربات :کلیدی هایواژه
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 مقدمه -1

. دیو مشهور گرد متداول در فرانسه یالدیم 1920 در سال شینما کی درآمدن صحنه بعد از به ربات کلمه

 اربابان به نسبتی دیشد ی، وابستگانسان هیشب یمصنوع بود، موجودات« پکاک کارل» اثر که شینما نیدر ا

 داشتند. نام ربات ،شینما در آن انسان هیشبیمصنوع موجودات نی. ادادندیم از خود نشان شیخو

 عنوان به توانیم باشند،یم مورداستفاده عیصنا مختلف یهادر شاخه را که ییهاحاضر ربات حال در

 متفاوت یهاها قادرند در محلربات نیکرد. ا فیتعر «یزیرو برنامه تیهدا، خودکار، قابلمدرن یهانیماش»

 دهند. انجام شدهنوشته شیاز پ برنامه کیرا تحت یدیتول گوناگون فیطور خودکار، وظا به دیخطوط تول

 صورت به تواندیم ربات کی همانطور که، ردیبگ دیدر خط تولرا اپراتور  یجا ،ربات کی است ممکن یگاه

 یاانهیرا شکلو به یجمع صورت به چند ربات وجود دارد که زین احتمال نیبپردازد، ا کار به مستقل ایمنفرد 

 شوند. کار گرفته به دیدر خط تول

 ست؟یچ ربات -1-1

-ربات وجود داشته فیها بحث در مورد تعردر دانشگاه کیو فعاالن ربات کینظران رباتصاحب نیب شهیهم

 تعریف یشود و در مواردیم هیارا یصنعت یفی، تعرشرکت از ربات یک دیبر اساس تولاوقات  یاست، گاه

 .استشده فیربات توص ینسبت به تکنولوژ

 شرفتهیو پ دیجد یبر تکنولوژ هیاست که با تک یساخت ربات در حد یفناور یهمه در زمان کنون نیا با

معتبر  فیجا چند تعرنیدر ا از ربات کرد. یافتنیو دست ینیع فیتوان تعر یم ینگر ندهیآ یو با کم یکنون

 ذکر شده است:
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فرهنگ و بستر  دهد.یبه انسان انجام م هیهوشمند شب یاست که اعمال ینیماش ،مردم تصورشان از ربات شتریب

است که  یکه قادر به انجام اعمال یکارخود لهیوس ایدستگاه  کی"کنند:  یم فیگونه تعر نیربات را به ا کی

 "است. یهوش بشر هیاست که شب یتیمجهز به قابل ایشود و یها نسبت داده ممعموال به انسان

 یابرجسته اتیاست که همانند انسان خصوص یخلق ربات ،یی، هدف نهادیحال حاضر و با شروع هزاره جد در

 فیگونه تعر نیا توانیربات هوشمند را م کی بگذارد. شیهوش و ارتباط از خود به نما ،در رفتار، حرکت

 کرد:

متفاوت را، تحت  فیاز وظا یعیوس فیاست که ط یاخودکار چند منظوره نیماش، شمندربات هو کی"

 ".همانند انسان آن را انجام دهد ،نداشته باشد یممکن است به آن شناخت کاف یکه حت یطیشرا

با سابقه در صنعت  یکه شرکت Industrial Association Robotic ای IAR کایآمر یصنعت موسسه

 فیگونه ربات را تعرنی( است، اManipulators) ای یصنعت یهاربات یبازوها دیباشد و در تولیم کیربات

 کند:یم

 ایها ابزار ،حرکت دادن مواد، قطعات یاست که برا ریپذبرنامه یافهیجابجا کننده چند وظ کیربات،  کی"

 است.شده یطراح ،مختلف نیتحقق فرام یبرا رییشده قابل تغیزیربا استفاده از حرکات برنامه ،خاص لیوسا

 :ریز اتیهوشمند است، با خصوص یکیالکترومکان نیماش کیتر یتر و کلعام یدر معنا ربات

 کرد. یزیتوان آن را مکرراً برنامه ر یم -1

 چند کاره است. -2

 دارد. Multi Taskingقابلیت چند کاربری یا  -3

 را دارد. طیهماهنگ کردن خود با مح ییاست و توانا طیمح یکارآمد و مناسب برا -4
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و با سرعت باال و بدون اشتباه  یرا بدون خستگ یمستمر و تکرار یاست که کار ینیخالصه ربات ماش و

 .کم( انجام دهد ی)منظور با خطا

 تاریخچه ربات -2-1

( هیروس یجهان یها)روبات R.U.R شنامهینما سندهینو (Karel Capek) کارل کاپک ربات توسط کلمه

 .باشدیکارگر م ی( به معنrobotnic)ایی یسلواککلمه، کلمه چک نیا شهیابداع شد. ر 1921در سال 

قدرت را  نیشتریاو، ب یبعد از انسان بدون دارا بودن نقاط ضعف معمول ن،ینمونه ماش یو نامهشینما در

 سازندگان خود استفاده شد. هیمبارزه عل یبرا نیماش نیا شینما انیداشت و در پا

 .مینامیبوده که ما امروزه ربات م یزیچ هیساخته بودند که نمونه اول یمجسمه متحرک انیونانیاز آن  شیپ البته

داستان کوتاه ارائه شد.  کیدر  (1992-1920) موفیآس زاکیبار توسط ا نی( اولrobatics) کیباتر کلمه

 موفیآس زاکیاست. ا یلیتخ یعلم یهادرباره علوم و داستان یفیتوص یهاکتاب سندهینو موفیآس زاکیا

Runaround کرد. فیرا تعر کیگانه رباتسه نیرا منتشر کرد و در آن قوان 

 است:کرده فیتعر ریرا به صورت ز کیگانه رباتسه نیقوان موفیآس زاکیا

انسان را به مخاطره  کی یزندگ ،یتحرکیبه واسطه ب ایبرساند  بیانسان آس یبه هست دیربات نبا کیـ 1

 .اندازدیب

که با قانون  یاطاعت کند؛ جز در موارد شود،یکه توسط انسان به او داده م یاز دستورات دیربات با کیـ 2

 در تضاد هستند. کمی

 و سوم در تضاد نباشد از خود محافظت کند. کمی نیبا قوان کهییتا جا دیربات با کیـ 3
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 هیشب یکیزیکه از لحاظ ف درست کنند دو پارا یهااز ربات یشکل گرفتند میدانشمندان تصم 1950سال  در

 هیشب ها و پاها به صورت متقارن وکه دست دو پا هستند و ها متشکل از دو بازوباتگونه ر نیا انسان باشند.

در ابتدا  ستیبایم هاآن یکار نیانجام چن یبرا اند.چپ ربات قرار گرفته بدن انسان در سمت راست و

 نکهیتا ا ،اندافتهیسال تکامل  هاونیلیم یها طکه انسان دها معتقد بودنآن شناختند. یبدن خود را م یآناتوم

، دیانسان سوال کن هیشب یهااگر از مردم راجع به روبات از کارها را انجام دهند. یامروزه قادرند انواع مختلف

 .افتندیم یآهن سیپل لمیف ادیوهله به  نیها در اولآن

 علم رباتیک -3-1

 شده است: لیتشک یاز سه شاخه اصل کیربات علم

 ) شامل مغز ربات( کیالکترون -

 ربات( یکیزی)شامل بدنه ف کیمکان -

 ربات( یریگ مینرم افزار )شامل قوه تفکر و تصم -

 کیانسان را متخصصان مکان یکیزیمربوط به ظاهر ف ییهابخش م،یکن هیانسان تشب کیربات را به  کی اگر

 و سازندیو م یطراح کیالکترون دهیچیپ یتوسط مدارا کیربات را متخصصان الکترون مغز، سازندیم

-تیکنند تا در موقع یم یسازهیربات شب یبرا یوتریکامپ یبرنامه ها لهیافزار قوه تفکر را به وسکارشناسان نرم

 مناسب را انجام دهد. تی، فعالخاص یها

علم  کیهاست. روباتو کاربرد روبات یساخت و اصول کل ،یمرتبط با طراح یعلم مطالعه فن آور ک،یروبات

 باشد.یم یعموم یبا کاربردها ،یزیرقابل برنامه یهانیماش یآورو فن



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 بندیجمع -5

پردازیم. در ابتدا با تعریف، تاریخچه و مسال کلی مربوط ای کوتاه از پروژه میی خالصهدر این فصل به ارائه

استفاده در ربات و نحوه ساخته شدن ربات با نحوه ها آشنا شدیم. در ادامه با شناخت قطعات مورد به ربات

 نویسی و کنترل پروژه نیز آشنا شدیم.کد

ابتدا مشکل میکروفن های دیگر مشکالت فراوانی به وجود آمد. در طول انجام پروژه همانند تمام پروژه

منظور حافظه داخلی کم خارجی و عدم توانایی آردوینو به منظور پردازش صدا دامان مارا گرفت. آردوینو به 

های پیشرفته تشخیص صدا را نداشت و موجب تغییر یافتن راه و سرعت محدود توانایی اجرای الگوریتم

تاپ تاپ جلب شد. میکروفن لپمان به سمت میکروفن لپپروژه شد. پس از به وجود آمدن این مشکل توجه

تر کرد. سرانجام بعد از مدت زمان شرفت پروژه را بازافزار قدرتمندی به نام متلب دستمان برای پیدر کنار نرم

درصد برای تشخیص  90نسبتا طوالنی به وسیله الگوریتم یادگیری ماشین متلب توانستیم به دقتی در حدود 

تر شدن تشخیص صوت، گوشی موبایل و تشخیص صوت حجمصدا برسیم. برای هوشمندتر شدن و کم

 پروژه اضافه شد. اسیستنت هم بهتوسط کتابخانه گوگل

دنده گشتاور کافی برای مشکل نیز زمانی بوجود آمد که متوجه شدیم موتور ها بدون گیربکس و چرخآخرین 

 حرکت دادن ربات را ندارند.
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