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 فرهاد بیات و دکتر جناب آقای بدینوسیله از زحمات استاد عزیز،

همکار گرامی سرکار خانوم سپیده نجفی نیا برای  همچنین از

 .ایمنمتکمیل و به سرانجام رساندن این پروژه قدردانی و تشکر می 

 

کسانی که کار نمی کنند  همچنین این پروژه را تقدیم می کنم به >>
 << !واز کار کردن دیگران ناراحت می شوند

 جرجی جرداق                                                                
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 مقدمه ای در مورد پروژه و کاربرد آن

 تاریخچه

 میالدی: 1942سال 

ارائه شد. ایزاک آسیموف اولین بار توسط ایزاک آسیموف در یک داستان کوتاه (robotics)   رباتیک کلمه 

 . ( نویسنده کتابهای توصیفی درباره علوم و داستانهای علمی تخیلی است1920-1992)

 میالدی: 1950دهه 

تکنولوژی کامپیوتر پیشرفت کرد و صنعت کنترل متحول شد. سؤالتی مطرح شدند. مثالً : آیا کامپیوتر  

 یک ربات غیر متحرک است ؟

 میالدی: 1954سال 

 .شروع شد ات ها با ارائه اولین ربات آدم نما توسط جرج دوولعصر رب 

که در کارخانه ها، آزمایشگاهها، انبارها،  رباتهایی رباتها، رباتهای صنعتی هستند، یعنی %90 امروزه،

 در سالهای قبل، اکثر رباتهای صنعتی در نیروگاهها، بیمارستانها، و بخشهای مشابه به کارگرفته می شوند.

های خودروسازی به کارگرفته می شدند، ولی امروزه تنها حدود نیمی از رباتهای موجود در دنیا در  کارخانه

کارخانه های خودروسازی به کار گرفته می شوند. مصارف رباتها در همه ابعاد زندگی انسان به سرعت در 

ل امروزه برای بررسی . برای مثارناک را به جای انسان انجام دهندحال گسترش است تا کارهای سخت و خط

 .وضعیت داخلی رآکتورها از ربات استفاده می شود تا تشعشعات رادیواکتیو به انسانها صدمه نزند
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 :میالدی 1956سال 

، یک مالقات تاریخی عد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتادپس از توسعه فعالیت های تکنولوژی که ب        

 Joseph ) ، و ژوزف اف . انگلبرگررین صاحب ناممخترع و کارآف   ( George C . Devol )بین جورج سی.دوول

F . Engelberger )  در مورد داستان  . در این مالقات آنها به بحثصورت گرفت ،که یک مهندس با سابقه بود

رکتهای یافتند و با تأسیس ش. ایشان سپس به موفقیتهای اساسی در تولید رباتها دست آسیموف پرداختند

       Universal  Automation برگرفته از     Unimate به تولید ربات مشغول شدند. انگلبرگر شرکت ،تجاری

ام برای انج . نخستین رباتهای این شرکت در کارخانه جنرال موتورزبرای تولید ربات پایه گذاری کردرا 

  .اند نامیده رباتیک پدر  . انگلبرگر راار در خودروسازی به کار گرفته شدکارهای دشو

 : میالدی 1960دهه 

 : . انجمن صنایع رباتیک این تعریف را برای ربات صنعتی ارائه کردرباتهای صنعتی زیادی ساخته شدند    

 ،باره است که برای جابجایی قطعات، مواد صنعتی یک وسیلة چند کاره و با قابلیت برنامه ریزی چند ربات

 . برنامه ریزی شده، برای انجام کارهای متنوع استفاده می شودابزارها یا وسایل خاص بوسیلة حرکات 

  :یدمیال 1962سال  

 . را در خط مونتاژ خود به کار گرفت Unimate   شرکت خودروسازی جنرال موتورز نخستین ربات    

  :یدمیال 1967سال  

نخستین ربات چهارپا را    (General Electeric) از شرکت جنرال الکتریک (Ralph Moser) رالف موزر   

 . اختراع کرد

 :میالدی 1983سال 

یک ربات شش پا ارائه کرد که می توانست از موانع عبور کند و بارهای سنگینی را  Odetics   شرکت    

 .نیز با خود حمل کند

 

 . 
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 : میالدی 1985سال 

     (Ohio  State Uneversity) اهایونخستین رباتی که به تنهایی توانایی راه رفتن داشت در دانشگاه ایالتی    

 . ساخته شد

 : میالدی 1996سال 

نخستین ربات انسان نما را ارائه کرد که با دو دست و دو پا طوری طراحی   (Honda) شرکت ژاپنی هندا    

 5شده بود که می توانست راه برود، از پله باال برود، روی صندلی بنشیند و بلند شود و بارهایی به وزن 

 . کیلوگرم را حمل کند

رباتها روز به روز هوشمندتر می شوند تا هرچه بیشتر در کارهای سخت و پر خطر به یاری انسانها بیایند و 

در مسابقات ربوکاپ ژاپن رباتی  2005ساخت ربات با سرعت زیادی رو به رشد است به طوری که در سال 

 .ک انسان ارائه گردیدبا قابلیت های فوق العاده یک انسان و نمایی شبیه ی

ازی ،هوا امروزه ربات ها و علم رباتیک جایگاه ویژه ای در صنعت های روز دنیا بخصوص ماشین س

یت ان بر کسی پوشیده نیست. ربات ها به دالیل مختلف مورد استفاده قرار می اهم وفضا،پزشکی،...دارد و

نداشتن خطرات جانی! انجام دادن  ناپذیری،گیرند که ازجمله آن ها می توان به باالتر بودن دقت،خستگی 

ربات هایی نیز که در محل های خاص که  وظایف بسیار ساده و تکراری که برای انسان خسته کننده است.

      انسان توانایی حضور در آن را به دالیلی از جمله:                                                                               

باال یا کم بودن دما،و شرایط نامساعد محیطی دیگر مانند نبودن جو و هوا در  زیاد یا کم بودن فشار هوا،

اهمیت این علم در جامعه علمی  %100رار می گیرد که باعث افزایش فضا و کرات دیگر مورد استفاده ق

 جهان می گردد.

برای انجام دادن کار های ساده ای باید الگوریتم ها ربات ها مشکالت خاص خود را نیز دارند مطمئنا حتی 

فقط در صورت اماده بودن که همه این ها  و برنامه ریزی ها و محاسبات نسبتا پیچیده ای صورت گیرد،

برای اینکه ربات ها وظایف محول شده را تاحد  سازه مکانیکی ربات و نبودن مشکل  در سازه آن است.
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هتر ازا نسان انجام دهند الزم است الگوریتم های ابداع شده قبلی تکامل یابند ممکن شبیه انسان و یا حتی ب

 مراحل انجام وظایف توسط ربات ظهور یابند.ویا الگوریتم های جدیدی برای بهینه تر کردن 

از این ربات برای اولین بار در بندر های تجاری آمریکا برای  از جمله این ربات ها ربات کاوشگر می باشد.

وظیفه آن پیدا کردن کاالی مورد نظر در  .ازمایشی مورد استفاده قرار گرفت هجایی کانتینر ها ،به شکلجاب

الگوریتم های مختلفی برای مسیریابی  محیط انبار بوسیله دوربین و با جابه جا کردن به محل جدید بود.

 اشاره کرد.و میدان های پتانسیل   A*آن ابداع شده است که می توان به الگوریتم 

بعد از آن ورژن های مختلفی از آن نیز  پیدا شد و [1] 1969برای اولین بار نیلسون در سال   A*  الگوریتم 

در  1985در سال  Khatib [2]یا میدان های پتانسیل توسط دکتر   APFهمچنین الگوریتم  عرضه شد.

مربوط به بازوی ربات ماهر را  یمسیر یاب ابی ربات ها،این روش عالوه برمسیر ی مقاله معروفش معرفی شد.

 نیز انجام می داد.

بین باید دور ،)یعنی در محیط ژه با توجه به شرایط صنعتی کاربرد داردالگوریتم معرفی شده در این پرو

در اکثر این محیط ها دوربین های امنیتی وجود دارد که برای افزایش  هرچند ساده وجود داشته باشد(

و پردازش  ما بااستفاده از این دوربین ها  قسمت های مختلف را زیر نظر دارد. ط انبارها وتمام نقا امنیت،

ه خود تا ت از محل اولی، تا ربایمتصویر ساده ای شرایط را برای استفاده از الگوریتم تابع پتانسیل فراهم کن

 وانع طی کند.( کوتاهترین مسیر را بدون برخورد با ممحل هدف )که محل قرار گیری کاال باشد

مسیریابی ربات در نرم افزار متلب شبیه سازی شد وسپس تصمیم به ساخت ربات مورد دراین پروژه ابتدا  

مراحل به دلیل نبودن موتور های  )بقیهمراحل ساخت ربات تکمیل شد  درصد 90 تا که نظر گرفته شد،

(لغو شد! وامکانات الزم ژایروسکوپو در دسترس نبودن ماژول  اینکدر دار
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 ای بر پردازش تصویرمقدمه 

 

 مفاهیم اولیه ی پردازش تصویر

 ( pixelمفهوم پیکسل )

تصاویر از نقاط مربع شکل بسیار کوچکی تشکیل شده اند که هرکدام دارای رنگ خاصی باشد و با     

 توجه کنید اگر این تصویر را چندین  قرارگیری در کنار هم یک تصویر را تشکیل می دهند. برای مثال به 

  :ا به وضوح خواهید دیداین مربع ها ر( الف1شکل ) کنید، مانندجه برابر بزرگ کنید و به گوشه ای از آن تو

 ب( 1 شکل)

 
 )الف(     )ب( 

 ، )ب( نمای بزرگ شده تصویرتصویر نمای اصلی)الف(  :1شکل 

 

این نقاط مربع شکل کوچکترین عنصر تشکیل دهنده ی یک تصویر دیجیتال می باشند که پیکسل نام 

 دارند
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 ندازه ی تصاویرا

ی آن تصویر می باشد و برای بیان اندازه ی یک تصویر از  تعداد پیکسل های یک تصویر, بیانگر اندازه   

 100پیکسل در طول و  200ضرب طول در عرض استفاده می شود. برای مثال اگر یک تصویر دارای 

پیکسل در آن تصویر می باشد. می توان بااستفاده از  20000پیکسل در عرض باشد این به معنی وجود 

یک ماتریس تصاویر را پردازش کرد. در این روش هر آرایه ی ماتریس همین پیکسل ها و تبدیل آن ها به 

 برابر با یک پیکسل در تصویر مورد نظر خواهد بود.

 

 شناسایی رنگ یک پیکسل

روش های متعددی برای شناساندن رنگ یک پیکسل به نرم افزار وجود دارد که یکی از ساده ترین و    

 اشد.می ب RGBپرکاربرد ترین آن ها مدل رنگ 

RGB  مخفف کلمات قرمز، آبی و سبز می باشد. این سه رنگ اصلی برای تشکیل تمامی رنگ های موجود

اده می شود. این مکعب رنگی از مکعب رنگ استف RGBبرای نمایش یک سیستم  در دنیا  کافی می باشد.

 .نشان داده شده است (2)شکل  در



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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