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Abstract
In this paper, a transparent bilateral controller is developed for the control of telesurgery systems that
have physical interactions with soft tissue. In this control method, the parameters of a viscoelastic
model of the soft tissue are estimated during its interaction with the slave robot using an on-line
identification method. These estimated parameters are used inanimpedance control of the master
robot which is in contact with the surgeon. Also, the slave robot tracks the master robot position using
a tracking controller. Accordingly, it is shown that the transparency of the teleoperation system is
obtained by estimating and realizing the dynamic parameters of the tissue for the master robot and
providing the position tracking performance for the slave robot. The stability, and the position and
force tracking performances are proved using the Lyapunov theorem. Moreover, the effectiveness of
the proposed transparent bilateral controller is investigated by simulations performed on a piece of
beef (as the soft tissue) using a two DOF robot with nonlinear dynamics. The proposed control strategy
can be used in telesurgery, telesonography and telerehabilitation systems in which the robot interacts
with soft tissues.
Key words: transparent bilateral control, telesurgery robotic system, parameters identification, soft tissue
interaction, haptic feedback
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چکیده
در این پژوهش به منظور کنترل سیستمهای جراحی رباتیک ِمعملیات از راه دور ،یک روش کنترل امپدانس دوجانبهی تطبیقی
غیرخطی به همراه شناسایی بالدرنگ پارامترهای مدل بافت نرم ارائه شدهاست .از یک مدل ویسکوالستیک خطی با یک جرم
(اینرسی) اضافه در مدلسازی دینامیکی بافت که ِدر تعامل با ربات است ،استفاده شدهاست .یکی از اهداف این کنترلر یا
کنترلگر دوجانبهی تطبیقی ،تنظیم امپدانس معملگر نهایی ربات راهبر بر اساس پارامترهای امپدانسی بافت نرم ،که بالدرنگ در
سمت ربات پیرو شناسایی میشود ،است .هدف دیگر ،تعقیب مسیر ربات راهبر توسط ربات پیرو است .اثبات پایداری سیستم
معملیات از راه دور به همراه اثبات معملکردهای تعقیب مسیر و تعقیب نیرو ،با درنظر گرفتن کنترلر دوجانبه و استفاده از تئوری
لیاپانوف انجام شدهاست .روش کنترلی مطرحشده میتواند سیستمهای معملیات از راه دور (مانند سیستمهای جراحی ،
توانبخشی و یا سونوگرافی از راه دور) که با بافت نرم در تعامل هستند ،را به صورت دوجانبه کنترل نماید .با استفاده از شبیه-
سازی بر روی یک ربات دو درجهی آزادی با دینامیک غیرخطی ،معملکرد کنترلر ارائهشده در تعقیب نیرو ،تعقیب موقعیت و نیز
شناسایی پارامترهای بافت نرم بررسی شدهاست.
کلیدواژگان :کنترل دوجانبهی تطبیقی شفاف ،جراحی رباتیک از راه دور ،مدلسازی ویسکواالستیک بافت ،شناسایی بالدرنگ بافت نرم،
بازتاب امپدانس بافت
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در سیستمهای رباتیکی عملیا

 -1مقدمه

از راه دور (تلهرباتیک) ،که

در سالهای اخیر با مطرح شدن کاربردهای جدیدی از تعامل

ربا ها بط ر پی سته در تماس با محیط اطراف خ د هستند،

فیزیکی مستقیم بین انسلان و ربلا  ،پهوهشلگران بله سلمت

روش کنترلی از اهمیت بسیار باویی برخ ردار است .در

ایجاد یک ارتباط مسالمتآمیز بین انسان و ربلا

سل پ پیلدا

کردهاند .بسیاری از این کاربردهای جدید معط ف به مهندسی

سمت راهبر که ربا

با دست جراح یا کاربر در ارتباط است،

شبیهسازی نیروهایی که محیط در سمت دیگر به ربا

پیرو

پزشکی میش د ،به عن ان مثال ربا هلای جلراح کله از پلر-

وارد میکند در زیر دست جراح (تعقیبنیرو) مهم است .چ ن

اهمیتترین ربا های پزشکی هستند ،از یک طرف بلا کلاربر

در این ص ر

کاربر میت اند احساس ومسهی واقعیتری از

(جراح) و از طرف دیگر با بافت نلر بلدن انسلان در ارتبلاط

بافت نر و نیروهای واردشده به ربا

هستند .در ربا هلای جلراح ،مسلللهی ایجلاد یلک رابطلهی
مسالمتآمیز و راحت برای جراح در کنار دقلت بلاو و ایجلاد
حس ومسه در ط ل جراحی از اهمیت باویی برخ ردار است.
سیستمهای جراحی رباتیک که به آنها سیستمهلای جراحلی از
راه دور نیلز گفتلله مللیشل د ،شللک ( ،)5شللام پللن قسللمت
اصلیِربا

راهبر ،5ربا

پیرو ،6محیط کاری ،کاربر یا جراح و

کنترلر دوجانبه یا کانال ارتباطی میباشند .بلدین صل ر
جراح در یک کنس ل یلا محفهله ،ربلا

کله

راهبلر را در دسلت

گرفتلله و بللا ایللن فللرک کلله ابللزار واقعلی را در دسللت دارد،
حرکا

م رد نیاز را انجا میدهد .ربا

پیرو در کنلار تتلت

بیمار قرار دارد و دست را

جراح را روی ابزار واقعی جراحی

اعمال میکند .این دو ربا

از طریق کانال ارتباطی با یکدیگر

در ارتباط هستند و جراح حرکا

ربا

پیرو بر روی بافت را

از طریق یک نمایشگر مشاهده میکند.

پیرو داشته باشد.

 -1-1روشهای کنترل سیستمهای معملیات از راه دور
گ ئرتز در سال  ،5511نتستینبار یک تلهاپرات ر راهبر-پیرو
مکانیکی را ارائه داد ،که در آن ربا های راهبر و پیرو به
کمک یک سر و مکانیز الکتریکی از یکدیگر جدا شدهب دند
[ .]2ورنس در سال  ]6[ 5556مفه

کنترلر چهارکاناله را

مطرح کرد ،به این معنا که سرعت و نیروی هر یک از
ربا های راهبر و پیرو برای طراحی کنترلر سمت مقاب نیز
استفاده میش ند .ی ک ک هیجی و ی شیکاوا در سال ]1[ 5551
پاسخ ایدهآل و ک پلینگ ایدهآل حس ومسه را ،که

مفه

معادل با شفافیت ایدهآل هستند ،تعریف کردند.
بیشتر کنترلرهای دوجانبهای ،که تاکن ن ارائه شدهاند ،در
ح زهی کنترل سیستمهای خطی و برای ربا هایی با یک
درجهی آزادی کاربرد دارند .به تازگی کارهایی در زمینهی
کنترل دوجانبهی غیرخطی به منه ر استفاده در سیستمهای
چند درجهی آزادی با دینامیک غیرخطی انجا شدهاست .لی
و ت کّلی [ ]1 ,1در سالهای  6055و  6056به معرفی چند
نم نه از این کنترلرهای دوجانبهی تطبیقی غیرخطی پرداختند.
به ط ر کلی در این کنترلرهای غیرخطی تعمیمیافته ،کنترل
م قعیت تطبیقی ربا های بازویی ،که ت سط اسالتین []1

شک ( -)5نمایش شبکهای سیستم عملیا

برای غلبه بر عد قطعیت پارامتریک ربا

از راه دور دوجانبه []5

ص ر

ارائه شد ،به

دوجانبه است .همچنین در زمینهی کنترل امپدانس،

با این کار عالوه بر ایجاد یک وضعیت مطل ب و ارگ ن میلک

چ و پارک در سال  ]9[ 6001روش کنترل دوجانبهی

پیچیده از راه

از راه دور دوجانبهی

برای قرارگیری جراح ،امکان انجا یک عملیا

امپدانس را برای یک سیستم عملیا

خطی (یک درجهی آزادی) ارائه نم دند .اب

دور فراهم میگردد.
Master Robot
Slave Robot

1
2

و اُکام را نیز

در سال  ]5[ 6001به ارائهی یک روش کنترل ادمیتانس دو-
جانبه برای یک سیستم عملیا

از راه دور پرداختند.
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شریفی ،کنترل دوجانبهی شفاف با شناسایی پارامترهای مدل ویسک اوستیک بافت در یک سیستم جراحی رباتیک از راه دور

 -1-2روشهای شناسایی بافت در تعامل با ربات

ارائه شدهاست .در این روش ،پارامترهای امپدانسی ربا

کارآیی سامانههای کنترلی دوجانبه در ربا های جراحی از

راهبر بر اساس شناسایی بالدرنگ پارامترهای کلیترین مدل

جمله پایداری آنها بط ر طبیعی تحت تاثیر دینامیک بافت

ویسک اوتیک(خطی) بافت نر که مدل کل ین-بُلتزمن است،

پیرو است .در زمینهی

تنهیم میش ند .عالوه بر این ،جملهی اینرسی نیز به مدل

نرمی است که در تعام

با ربا

نیز

کل ین-بُلتزمن بافت اضافه شدهاست تا اینرسی بافت قرار-

پهوهشهای مهمی انجا شدهاست .اکثریت قریب به اتفاپ

گرفته در گیرهی ابزار نیز به جراح منتق ش د .در این روش با

شناسایی دینامیک بافت نر در تعام
این پهوهشها به دلی

مستقیم با ربا

پیچیدگی مدلسازی بافت نر  ،به

استفاده از شناسایی پارامترهای مدل ویسک اوتیک بافت نر

بررسی بافت برای رباتی با یک درجهی آزادی خطی و تنها

در سمت ربا

در یک راستا میپردازند .باربه 5و همکاران در سال 6001

استفاده از کنترل امپدانس ربا

[ ، ]50به کمک اطالعا
انتهایی یک ربا

سنس ر نیروی مستقر در عملگر

و با درنهر گرفتن مدل ویسک اوستیک

پیرو و شبیهسازی آنها در زیر دست جراح با
راهبر ،حس ومسهی ایدهآلی

برای جراح ایجاد میگردد .از طرف دیگر ،ربا
مسیر ربا

راهبر را تعقیب میکند .در نهایت اثبا

کل ین-ویت م ازی برای بافت نر به شناسایی بالدرنگ

که نیروی ربا

پارامترهای این مدل پرداختند .الگ ریتم شناسایی آنها به روش

جراح (اعمالشده به ربا

پیرو نیز
میش د

پیرو (اعمالشده به بافت) به نیروی دست
راهبر) همگرا میش د ،که در

بازگشتیِحداق مربعا  )RLS( 6ب د .مُریرا 6و همکاران []55

سیستمهای عملیا

در سال  ،6056با درنهر گرفتن مدلهای ویسک اوستیک

مجم ع عملکردهای تعقیب مسیر و تعقیب نیرو به شفافیت

خطی متتلف برای بافت نر (گ شت گاو) و با استفاده از

کام

سیستم منجر میش ند ،که مطل بترین شرایط در

آزمایش استاندارد افت تنش ،به کمک روش شناسایی حداق

سیستمهای عملیا

مربعا

آفالین 1و بهرهگیری از اطالعا

سنس ر نیروی

متتصا

از راه دور به آن تعقیب نیرو میگ یند.

از راه دور است .این کنترلر دوجانبه در

کارتزین یا دکارتی عملگرهای نهایی ربا های

ربا  ،به شناسایی پارامترهای مدلهای خطی بافت نر

راهبر و پیرو که نقاط ارتباطی آنها با محیط اطراف هستند،

پرداختند .آنها نتیجه گرفتند که بیشترین تطابق پاسخ مدل با

طراحی و بیان شدهاست .با ت جه به تطبیقی ب دن کنترلر،

نیروی واقعی در مدل کل ین-بلتزمن ،که کلیترین

بدون نیاز به اطالع دقیق از مقادیر واقعی پارامترهای ربا ها

مدل ویسک اوستیک خطی است ،رخ میدهد .در زمینهی

آنها را تتمین زده و به اهداف م رد نهر دست

دیگری نیز با

مییابد(.استفاده از ویرگ ل در جای مناسب به درک درست از

اطالعا

شناسایی بافت در تعام با یک ربا  ،مطالعا

جمله کمک میکند)

درنهر گرفتن مدلهای پیچیدهتر و غیرخطی برای بافت انجا
شدهاست .از آن جمله میت ان به پهوهش اوکام را 1و
همکاران [ ]56در سال  6001و کُبایاشی 1و همکاران [ ]56در

 -2کنترل دوجانبهی تطبیقی شفاف با شناسایی

سال  6005اشاره کرد ،که همگی مرب ط به حرکت یک

پارامترهای مدل ویسکواالستیک بافت

درجهی آزادی ِفروکردن سُرنگ در جگر (کبد) است.

 -2-1مدلسازی ویسکواالستیک بافت نرم و شناسایی

بر این اساس در مقالهی حاضر ،برای اولین بار یک روش
کنترل دوجانبه برای سیستمهای جراحی رباتیک از راه دور
1

Barbe
Recursive Least Squares
3
Moreira
4
Off-line
5
Okamura
6
Kobayashi
2

پارامترهای آن
ابتدا نح هی مدلسازی بافت نر و شناسایی پارامترهای آن را
بیان میکنیم .بر این اساس کلیترین مدل ویسک اوتیک خطی
برای بافت نر که مدل کل ین-بُلتزمن است ،انتتاب میش د.
در پهوهش مُریرا 1و همکاران [ ]55در سال  6056نشان داده-
Moreira

7
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شد که این مدل نسبت به دیگر مدلهای ویسک اوستیک،

در رابطهی باو T ،بیانگر گا زمانی گسستهسازی است .حال

بیشترین تطابق را با رفتار بافت نر واقعی دارد .عالوه بر این،

با بسط رابطهی ( )6بر حسب ت انهای متتلف  zو با ت جه

از آنجا که در جراحی ممکن است قسمتی از بافت در گیرهی

به اینکه  z  iبه معنای انتقال گا زمانی به اندازه  iدر بعد

سر ابزار قرار گرفته باشد و یا نیاز به گرفتن بافتهای حجیم

زمان است (مقدار در  iTلحهه قب ) ،رابطهی ( )6با مرتب-

باشد ،جملهی اینرسی نیز به این مدل بافت اضافه شدهاست تا

سازی و جداسازی پارامترهای ثابت و متغیر به شک زیر بیان

اینرسی بافت در گیرهی ابزار نیز به جراح منتق ش د .بنابراین

میش د:

زیر بیان میش د:

مدل بافت نر به ص ر



()6

f e  me xe  be xe  ke (xe  x0 )   f e

() 5

f e k   2 f e k 1  f e k 2 



A xk   B xk 1  C xk  2  D  E f e k 2  f e k 

که مقادیر ثابت  D ، C ، B ، Aو  Eبه ص ر
در رابطهی باو f e ،نیروی اعمالشده ت سط عملگر نهایی
ربا

میش ند:

,


پیرو به بافت نر است و  x eم قعیت نقطهی ارتباطی

بافت و ربا

()1

پیرو است که با م قعیت عملگر نهایی ربا

گیرهی ربا

بافت نر را مشتص میکند x 0 .مشتص کنندهی مبدأ

فنریت  keبافت نر در فضا است و پارامتر  نیز یکی از
پارامترهای مدل کل ین-بلتزمن است که ضریب مشتق نیرو را
مشتص میکند.

م قعیت ربا

fe

و  ، xeکه از سنس رهای نیرو و

پیرو که در تعام مستقیم با بافت است بدست

میآیند ،ابتدا باید معادلهی دیفرانسیلی مدل ( )5گسستهسازی
ش د .دلی

 2


2
2
A   me    be    ke  , B  2  ke  me  
T
T




T 




حال رابطهی ( )6را در شک رگرس ر استاندارد میت ان به
ص ر

زیر بیان کرد:
yk   Tk  k 

()1
که داریم:
T

برای شناسایی پارامترهای مدل ویسک اوستیک مطرحشده
با استفاده از مقادیر

2

2

  2 2

2
2
C   me    be    ke  , D  4ke x0 , E    
T
T




T 



پیرو (  ) x sبرابر است me .اینرسی قسمتی از بافت که در
قرار دارد be ،ضریب میرایی بافت و  keفنریت

گسستهسازی آن است که برخالف اطالعا

زیر بیان

()1

 f e k   ,


k  2

k    xk  , xk 1 , xk 2 , 1, fe 

k    A , B , C , D , E 

T

yk   f e k   2 f e k 1  f e k 2

()1

سپس با استفاده از روش بازگشتیِحداق مربعا

6

(،)RLS

م قعیت ربا  ،سیگنال شتاب آن بط ر معم ل در دسترس

میت ان بردار پارامترهای ثابت  k را در هر گا زمانی

نیست .با گسستهسازی ،میت ان دینامیک بافت را برحسب

تتمین زد و در نهایت آن را شناسایی کرد .روند تتمین و به-

م قعیت آن بیان کرد و از این طریق به شناسایی پارامترهای

روزرسانی در روش شناسایی  RLSبه ص ر

بافت اقدا نم د .بر این اساس با استفاده از یک تبدی
دوخطی 5میت ان این گسستهسازی را به شک زیر بیان کرد:

() 6

در رابطهی باو،

1
  2 2  1  z 1 2

 2   1 z 
f e   me   
 be   
 ke  x
1 
1 
T
1 z 
 T   1 z 
   


()5

1
 2   1 z 
 ke x 0     
f
1  e
 T   1 z 

Bilinear



()9

1

L k 

زیر است:



k   k 1  Lk  yk    k 1
T
k 

با استفاده از رابطهی زیر بدست میآید:
Pk 1 k 

  Tk  Pk 1 k 

Lk  

Recursive Least Squares

2
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P k 

را ماتریس بهرهی تطبیق گ یند و عبار

همچنین   hگشتاور نیروهای خارجی اعمالشده ت سط

است از:

Pk 1 k  Tk  Pk 1 
1


Pk  
P 
  k 1   Tk  Pk 1 k  

()50

50

راهبر در فضای مفاص و

دست انسان به عملگر نهایی ربا

  eگشتاور نیروهای خارجی اعمالشده ت سط محیط به

عملگر نهایی ربا

پیرو است .برای کنترل امپدانس عملگر

مقدار اولیهی ماتریس بهرهی تطبیق  Pو ضریب وزن (یا

نهایی ربا ها در فضای کارتزین ،بر اساس تل ری کنترل در

ضریب فرام شی)  0    1باید ت سط کاربر تنهیم ش ند.

فضای عملکردی [ ،]51میت ان معادلهی دینامیکی ربا ها را

حال با استفاده از تتمین حاص در هر گا زمانی
(و در نتیجه ، Ck  ، B k  ، A k 

D k 

 k 

و  ) Ek و با استفاده از

رابطهی ( ،)1تتمین پارامترهای اولیهی مدل ویسک اوتیک
بافت به ص ر

است:



()55







2

1T 
T 
mˆ e    Ak   Bk   Ck  , bˆe    Ak   Ck  ,
4 2 
4

Dk 
1
kˆe  Ak   Bk   Ck  , xˆ 0 
,
4
Ak   Bk   Ck 





T 
 

ˆ    Ek 
2

وج د عالمت



در باوی هر پارامتر ،ماتریس و یا بردار در

این مقاله ،نشاندهندهی مقدار تتمینی آنها است.
در ادامه ،به بیان دینامیک سیستم جراحی رباتیک از راه
دور و ساختار کنترلر دوجانبهی م رد نهر میپردازیم .معادلهی
دینامیکی ربا های بازوییِِراهبر و پیرو در متتصا
به ص ر

مفاص

زیر بیان میش ند:
M q,m (qm ) qm  Cq,m (qm , qm ) qm

()56

 Gq,m (qm )  Fq,m (qm )   h   motor ,m
M q,s (q s ) q s  Cq,s (q s , q s ) q s

()56

 Gq,s (q s )  Fq,s (q s )   e   motor ,s

در روابط باو ،زیرن یسهای  mو  sبهترتیب معرف
ربا

راهبر و پیرو هستند .در ادامه از زیرن یس  iنیز استفاده

میش د ،که اگر  i  mباشد ،منه ر ربا
 i  sباشد ،منه ر ربا
بردار زاویههای مفاص
ربا

پیرو است.

راهبر است و هرگاه
T

qi   q1i , q2i ,..., qni 

ربا  M q,i (qi ) ،ماتریس اینرسی

در متتصا

گریز از مرکز و ک ری لیس و

) Gq,i (qi

هستند Fq,i (qi ) .جملهی گشتاور نیروهای اصطکاکی در
فضای مفاص

و   motor ,iگشتاور اعمالی م ت رها هستند.

کارتزین به ص ر

()51

M x,m (xm ) xm  Cx,m (xm , xm ) xm
 Gx,m (xm )  Fx,m (xm )  f h  f motor ,m

()51

M x,s (xs ) xs  Cx,s (xs , xs ) xs
 Gx,s (xs )  Fx,s (xs )   fe  f motor ,s

در روابط ف پ،
عملگر نهایی ربا

T

xi   x1i , x2i ,..., xni 

بردار م قعیت

در فضای کارتزین M x,i (xi ) ،ماتریس

اینرسی Cx,i (xi , xi ) xi ،جملهی نیروهای غیرخطیGx,i (xi ) ،

جملهی نیروی گرانش Fx,i (xi ) ،جملهی نیروهای اصطکاکی
در فضای کارتزین و  f motor ,iبیانگر گشتاور اعمالی م ت رها
است ،که بر فضای کارتزین تص یر شدهاست .همچنین f h

نیروی خارجی اعمالشده ت سط دست کاربر (پزشک) به
عملگر نهایی ربا
عملگر نهایی ربا

راهبر و  feنیروی اعمالشده ت سط
پیرو به محیط (بافت نر ) است ،که همگی

در متتصا ِِکارتزین بیان شدهاند .تبدی های سینماتیکی بین
متتصا

مفاص و کارتزین به ص ر

زیر هستند:
) xi  i (qi
xi  J i (qi ) qi

()51
که

xi  J i (qi ) qi  J i (qi ) qi
J i (qi )  d i (qi ) dqi

ماتریس ژاک بی ربا

روابط بین ماتریسها و بردارهای معادو

است.

دینامیکی ،بر

اساس تل ری کنترل در فضای عملکردی [ ]51و با فرک
غیرتکین ب دن ماتریس ژاک بی عبار اند از:
M x ,i  J T M q ,i J 1 ,

در فضای مفاص  Cq,i (qi , qi ) qi ،جملهی نیروهای
جملهی نیروی گرانش

زیر بیان کرد:

1

()51



1

 M q ,i J J J ,
T

C

T

q ,i

Cx ,i  J

T

Gx ,i  J Gq ,i , Fx ,i  J Fq ,i ,
f motor ,i  J T motor ,i , f h  J T h , f e  J T e
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ماتریسهای معرفی شده دارای خ اص زیر هستند [:]1
خاصیت :5

M q,i

ویسک اوستیک بافت نر است و پارامترهای آن تتمینی از
پارامترهای مدل واقعی بافت هستند:

و  M x,iمتقارن و مثبت معین هستند.

خاصیت   M q ,i  2Cq ,i  :6و   M x,i  2Cx,,i پادمتقارن هستند.
خاصیت  :6سمت چپ معادو ( )56(/)56و ( )51(/)51بر
حسب پارامترهای ثابت ربا

()60

خطی قابلیت

در رابطهی باو x mod ،م قعیت پاسخ مدل مرجع در

پارامتریزه شدن (اگر معادل فارسی برای این واژه ذکر ش د به

متتصا

کارتزین است و  x̂0تتمین م قعیت مبدأ فنریت

درک بهتری میرسیم)دارند:

 kˆeبافت نر در فضا میباشد .ربا

()59
()55

به ص ر

f h  mˆ e x mod  bˆe x mod  kˆe (x mod  xˆ 0 )  ˆ f h

)M q,i (q) φ1  Cq ,i (q, q) φ2  Gq ,i (q
 Fq,i (q)  Y1,i (φ1 , φ2 , q, q) θ1,i

)M x,i (x) Φ1  Cx,i (x, x) Φ2  Gx,i (x
 Fx,i (x)  Y2,i (φ1 , φ2 , x, x) θ2,i

دینامیک ربا

در فضای مفاص

است و  Y1,iماتریس

رگرس ر در همین فضاست ،که درایههای آن شام

روابط

معل می میباشند .همچنین  θ2,iبردار پارامترهای ثابت و
نامعل

م ج د در دینامیک ربا

در فضای کارتزین و Y2,i

ماتریس رگرس ر در این فضا است Φ1 ، φ 2 ، φ 1 .و  Φ 2نیز
میت انند هر بردار دلت اه و معل می باشند.
سیستم عملیا

کنترلر تطبیقی ،مسیر ربا

راهبر را تعقیب میکند .با ت جه به

رابطهی ( ،)60اگر ربا

راهبر به هدف نهایی  ،یعنی رسیدن

به دینامیک مدل مرجع خ د ،برسد ،احساس میش د که
نیروی کاربر (که بر روی ربا

در روابط باو θ1,i ،بردار پارامترهای ثابت م ج د در

از راه دور دوجانبهی راهبر و پیرو که در

این مقاله ارائه میش د ،به ص ر

دیاگرا بل کی در شک ()6

بیان میباشد x m .م قعیت ربا

راهبر است ،که از طریق

پیرو نیز با استفاده از یک

راهبر اعمال میش د) در حال

حرکت دادن یک سیستم ویسک اوستیک با پارامترهایی است
که از تتمین و شناسایی پارامترهای اصلی بدست آمدهاند.

 -2-2قوانین کنترل رباتهای راهبر و پیرو
در این کنترلر از سطح لغزش سهبعدی که عالوه بر خطای
سرعت و م قعیت ،از انتگرال خطای م قعیت نیز بهره میبرد
[ ،]51-51استفاده شدهاست:
Sm  xm  k1,m xm  k2,m  xm dt
t

()65

0

که در آن xm  xm  xmod ،بردار خطای م قعیت ربا
نسبت به پاسخ مدل مرجع ( )60در متتصا

راهبر

کارتزین است.

پیرو منتق

میش د.

دو پارامتر ثابت  k1,mو  k2,mمقادیری مثبت هستند و به نح ی

همچنینپارامترهای مدل ویسک اوستیک بافت نر

، bˆe ،

انتتاب میش ند که سطح لغزش خطا (  ) xmرا بط ر مطل بی

پیرو با استفاده از شناسایی

به صفر برساند .یک متغیر کمکی (سرعت مرجع) را نیز به

کانال ارتباطی به سمت ربا
 x̂ 0 ، kˆeو ̂ ) که در سمت ربا

( mˆ e

تتمین زده شدهاند ،از طریق کانال ارتباطی به سمت ربا
راهبر منتق میش ند.

ص ر

زیر تعریف میکنیم:
xr ,m  xmod  k1,m xm  k2,m  xm dt
t

()66

0

به نح ی که  Sm  xm  xr ,mباشد.
هدف کنترلی ربا
شک ( -)6دیاگرا بل کی سیستم عملیا

از راه دور دوجانبه

پیرو نیز تعقیب مسیر ربا

بنابراین تراژکت ری (معادل فارسی) مطل ب ربا

راهبر است.
پیرو عبار

است از:
در این کنترلر دوجانبه ،ربا

راهبر تحت کنترل تطبیقی

امپدانس قرار میگیرد ،که مدل مرجع امپدانسی آن مشابه مدل

()66

x s desired  xm
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و

m

xs  x s  x

م قعیت ربا

بردار خطای م قعیت ربا
راهبر در متتصا

در شک ( ،)6مفاهیم و ارتباطا

پیرو نسبت به

کارتزین یا دکارتی است.
این سامانه نشان داده شدهاند.

که بردارهای ، v2,m ، v1,m
زیر هم اره قاب
نامعل

برای کنترل ربا

پیرو نیز مشابه ربا

( ))66به ص ر

زیر ارائه میگردد:

()61

S s  x s  k1,s x s  k2, s  x s dt

()61

xr ,s  xm  k1,s xs  k2,s  xs dt

t

ربا ها در آنها حض ر ندارند:

t

0

کارتزین برای ربا های راهبر و پیرو به ص ر

زیر تعریف

میکنیم:

()61



()66



v1, m  J m 1 x r , m  m S m  J m J m 1x r , m



()66

v2, m  J m 1 x r , m



v1, s  J s 1 x r , s  s S s  J s J s 1xr , s
v2, s  J s 1 x r , s

0

به نح ی که  . Ss  xs  xr ,sحال ق انین کنترلی را در فضای

()61

v2,s

در روابط ف پ به ص ر

محاسبه هستند و پارامترهای دینامیکی

سطح لغزش و متغیر کمکی (سرعت مرجع) م رد استفاده
راهبر (روابط ( )65و

v1,s

و

56

بنابراین گشتاور م ت رها را میت ان بر اساس س مین خاصیت
دینامیک ربا

(بیانشده در بتش  ،)5-6به ص ر

ن شت:
 motor ,m  Y1,m θˆ 1,m  J mT f h

()61

 Y1,s θˆ 1,s  J sT f e

()61
f motor ,m  Mˆ x,m (x m )  xr ,m  m Sm 

 Cˆ x,m (xm , xm ) xr ,m  Gˆ x,m (xm )  Fˆx,m (xm )  f h

f motor ,s  Mˆ x,s (x s )  xr ,s  s S s 
 Cˆ x,s (x s , x s ) xr ,s  Gˆ x,s (x s )  Fˆx,s (x s )  f e

زیر

 motor ,s

با جایگذاری روابط ( )61و ( )61در روابط ( )51و ( )51و
با اضافه و کمکردن جمالتی و بر اساس خاصیت س
دینامیک ربا  ،معادلهی دینامیکی مداربستهی ربا های
راهبر و پیرو به ص ر

زیر بدست میآیند:

که  mو  sمقادیر مثبتی میباشند.گشتاور م ت رها در فضای

()61

M x,m Sm  m M x,m Sm  Cx,mSm  J m T Y1,m θ1,m

مفاص اعمال میش د و با استفاده از روابط ( )61و ( )61و

()61

M x,s S s  s M x,s S s  Cx,s S s  J s T Y1,s θ1,s

رابطه (  motor  J T fmotor :)51گشتاور م ت رها بدست میآید
که با استفاده از تبدیال

بین متتصا

کارتزین (روابط ( ،))51به ص ر
()69
()65

مفاص و متتصا

زیر ساده میش د:

 motor ,m  Mˆ q ,m J m 1  xr ,m  m S m 





 Cˆq ,m  Mˆ q ,m J m 1 J m J m 1 x r ,m  Gˆ q ,m  Fˆq ,m  J mT f h

 motor ,s  Mˆ q ,s J s 1  xr ,s  s S s 





 Cˆq , s  Mˆ q , s J s 1 J s J s 1 xr ,s  Gˆ q ,s  Fˆq ,s  J sT f e

در روابط ف پ میت ان تمامی جمال  ،ماتریسها و بردارهای
نامعل

را از سمت چپ به ص ر

زیر فاکت رگیری کرد:

()60

 motor ,m  Mˆ q,m v1,m  Cˆq,m v2,m  Gˆ q,m  Fˆq,m  J mT f h

()65

 motor , s  Mˆ q, s v1,s  Cˆq, s v2, s  Gˆ q, s  Fˆq, s  J sT f e

در روابط باو

θ1,i  θˆ 1,i  θ1,i

است.

 -2-3اثبات پایداری لیاپانوف و ارائهی قوانین تطبیق
برای اثبا
تعقیب،

پایداری سیستم ،تابع لیاپان ف بر حسب خطای
Sm

و  ، Sو خطای تتمین
s

پارامترهاθ1,m ،

و

1, s

،θ

تعریف میش د:
()69


1  S M x,m S m  S M x,s S s


T

1
T

1
2 
 θ1,m  m θ1,m  θ1, s  s θ1, s 
T
s

T
m

V

در ادامه ،با مشتقگیری زمانی از تابع لیاپان ف ،رابطهی (،)69
و جایگذاری دینامیک نهایی خطای ربا های راهبر و پیرو،
روابط ( )61و ( ،)61در آن و نیز بر اساس دومین خاصیت
دینامیک ربا

(مطرحشده در بتش  )5-6داریم:

© Copyright 2016 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،5شماره  ،5بهار 5651

56

م ج د در سیستم جراحی رباتیک از راه دور ارائه شده

شک (-)6مفاهیم و ارتباطا

V  m STm M x,m S m  s STs M x,s S s  S mT J m T Y1,m θ1,m

()65

 θˆ 1,mT  m1 θ1,m  S sT J s T Y1,s θ1,s  θˆ 1,sT  s 1 θ1,s

حال با این روابط ،میت ان ق انین تطبیق را برای ربا های
راهبر و پیرو در متتصا

مفاص به ص ر

زیر بیان کرد:

م قعیت پاسخ مدل مرجع خ د همگرا میگردد

( x m  x mod

) .بنابراین با ترکیب همگرایی پاسخ هر دو ربا  ،میت ان
گفت که م قعیت عملگر نهایی ربا

پیرو یا همان م قعیت

بافت نر به م قعیت پاسخ مدل مرجع (مدلی تتمینی از
بافت) همگرا میش د (  .) x  x  xحال با مقایسهی
e

mod

s

()10

θˆ 1,m  m Y1,mT J m 1STm

مدل بافت ،رابطهی ( ،)5و مدل مرجع ،رابطهی ( ،)60و با

()15

θˆ 1,s  s Y1,sT J s 1STs

ت جه به روابط ( )1( - )1در الگ ریتم شناسایی ،بالدرنگ

که در آن  i ،یک ماتریس متقارن مثبت معین و ثابت است
(  i  sیا  .) i  mحال بر اساس قان ن تطبیق بیانشده ،مشتق
زمانی تابع لیاپان ف (رابطهی ( ))65به شک زیر ن شته می-
ش د:

میت ان گفت که همگرایی

y k 

به صفر معادل با همگرایی

نیروی  f eبه نیروی  f hاست .بر این اساس ،به کمک کنترلر
دوجانبهی ارائهشده به حالت ایدهآل و شفاف رسیدهایم که
مطل بترین شرایط را در تعقیب مسیر (  ) x  xو تعقیب
m

نیرو (

fe  f h

s

)نشان میدهد.

V  m STm M x ,m S m  s STs M x ,s S s  0

()16

با ت جه به مثبت معین ب دن ماتریس اینرسی ربا ها

 -6شبیهسازی بافت نرم ،رباتها و کنترلر دوجانبه

(  M x,mو  ،) M x,sمیت ان گفت هم اره  V  0در رابطهی

و بحث پیرامون نتایج

( )69مثبت معین ب ده و  V  0در رابطهی ( )16منفی معین

در این بتش ،کنترلر دوجانبهی تطبیقی ارائهشده با انجا

با گذشت

شبیهسازیهایی م رد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد .در این

زمان به صفر می خ اهد کرد و با ت جه به ( ،)16همگرایی

شبیهسازیها ربا های راهبر و پیرو با دو درجهی آزادی

میش د .بر اساس دینامیک

(دورانی و خطی) درنهر گرفته شدهاند ،به نح ی که عملگر

است .بنابراین بر اساس معیار پایداری لیاپان ف،
به سمت صفر اثبا

 Smو Ss

سطح لغزش برای ربا
xm

و

xs

نیز به ص ر

V

راهبر و پیرو (روابط ( )65و (،))61
نمایی به سمت صفر می میکند.

بنابراین م قعیت ربا ها به پاسخ مدلهای مطل ب امپدانسی
خ اهد کرد .در نتیجه میت ان گفت که م قعیت

خ د می

عملگر نهایی ربا

پیرو به م قعیت عملگر نهایی ربا

(  ) x  xو م قعیت عملگر نهایی ربا
m

s

نهایی آنها بت اند در متتصا

لتت کارتزین دوبعدی x  z

روی یک خط راست در تعام با دست جراح و یا بافت نر
قرار بگیرد .بافت نر شبیهسازی شده ،قسمتی از گ شت

گاو5

است که پارامترهای مدل ویسک اوستیک کل ین-بُلتزمن،

راهبر

راهبر نیز به

Beef

1
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رابطهی ( ،)5آن در پهوهش مُریرا 5و همکاران [ ]55در سال

گرفتهاست ،بدست میآید .سپس با داشتن نیروی اعمالی به

تجربی بدست آمده و در جدول

بافت و م قعیت نقطهی تعام بافت و نیز با استفاده از روش

( )5گزارش شدهاست .به دلی حرکت در راستای یک خط

شناسایی ارائهشده ،میت ان پارامترهای مدل بافت را تتمین

یکبعدی است و پارامترهای

راهبر قرار داد .با استفاده از

 6056با استفاده از آزمایشا
راست ،مدل بافت به ص ر

مقادیر اسکالر هستند .جملهی اینرسی نیز به

مدل به ص ر

این مدل بافت اضافه شدهاست ،تا اینرسی بافت در گیرهی
ابزار نیز به جراح منتق

ش د .بر این اساس اینرسی این

قسمت از بافت نیز برابر با  0/6 kgدرنهر گرفته شدهاست.

زد و آن را در مدل مرجع ربا

این پارامترهای تتمینی  ،در گا زمانی بعدی نیز این روند
تکرار میگردد.
شایان ذکر است که حرکت اعمالشده به بافت باید آنقدر
غنی باشد و دینامیک بافت را تحریک کند تا بت ان به هدف
شناسایی دست یافت .بط ر معم ل غنیب دن سیگنالهای

جدول ( -)5پارامترهای مدل ویسک اوستیک کل ین-بُلتزمن برای

وروردی در جراحی اتفاپ میافتد ،زیرا حرکا

قسمتی از گ شت گاو []55

دست جراح به ص ر

مقدار واقعی

پارامتر مورد نظر

0.2 kg

me

190 N. s m

be

0.04 N m

ke

0.001 m
1s

x0

و نیروهای

ترکیبی از چند فرکانس متتلف است

و نه تنها یک فرکانس .بر این اساس ،نیروی اعمالی دست
جراح  f hدر جها

 sin(t) + 0.37 sin(3t) + 0.23sin(10t) 
fh x  fh z  4 
 N
 + 0.062sin(17t) + 0.0008sin(31t) 

()16



x

و  zبه ص ر

زیر مطرح میش د:

بر اساس الگ ریتم شناسایی ارائهشده ،تتمین پارامترهای

در روند شبیهسازی ،ابتدا نیروی اعمالی دست جراح به

مدل ویسک اوستیک در شک ( )1نشان داده شدهاست.

عن ان ورودی درنهر گرفته میش د .این نیرو برای شباهت

با ت جه به مقادیر واقعی پارامترهای مدل ویسک اوستیک

جراحی واقعی ،ترکیبی از ورودیهای

بافت نر م رد استفاده و مطرحشده در جدول ( )5و بر اساس

هارم نیک با فرکانسهای متتلف است .سپس مدل مرجع

شک ( ،)1همگرایی هریک از پارامترهای تتمینی به مقدار

راهبر بر اساس این نیرو و حدس اولیه از پارامترهای

واقعی مشاهده میش د .همچنین خطای ک شناسایی یا همان

راهبر م قعیت پاسخ این مدل را

(  ) yk در رابطهی ( ،)1در شک ( )1نشان

بیشتر به یک عم
ربا

بافت ح میش د و ربا

تعقیب میکند ،به نح ی که عملگر نهایی ربا

در م قعیت

پاسخ مدل در فضای کارتزین قرار گیرد .ربا
م قعیت ربا

پیرو نیز

راهبر در فضای کارتزین را تعقیب میکند .در

واقع چ ن بافت در تعام مستقیم با عملگر نهایی ربا

پیرو

خطای تابع

y k 

داده شدهاست که به سرعت به سمت صفر می میکند .شک
( )1و ( )1بهترتیب م قعیت
و ربا

x

و  zمدل مرجع و ربا

راهبر

پیرو را نشان میدهند .در این دو شک  ،مشتص

است که ربا

راهبر به خ بی مسیر مدل مرجع و ربا

پیرو

است ،م قعیت کن نی نقطهی تعام

بافت همان م قعیت

نیز به خ بی مسیر ربا

پیرو در متتصا

کارتزین است .حال با

عملکرد تعقیب مسیر در سیستم جراحی رباتیک از راه دور

شبیهسازی مدل بافت واقعی با پارامترهای واقعی خ د و

مطرحشده بط ر کام نتیجه شدهاست .خطای مطلق تعقیب

دانستن م قعیت نقطهی تعام بافت ،میت ان نیروی وارد شده

راهبر نسبت به م قعیت پاسخ مدل مرجع در

عملگر نهایی ربا

به بافت (  ) f eرا بدست آورد .این نیرو در آزمایشا
ب سیلهی سنس ر نیرویی که در عملگر نهایی ربا

تجربی
پیرو قرار

مسیر ربا
متتصا

راهبر را تعقیب کردهاند .بنابراین

کارتزین و نیز خطای مطلق تعقیب مسیر ربا

نسبت به م قعیت ربا

راهبر در متتصا

پیرو

کارتزین در شک

( )9نشان داده شدهاند .همانط ر که مشاهده میش د ،خطاهای
Moreira

1

تعقیب مسیر دارای مقادیر بسیار کم و قاب قب لی هستند.
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1200
e

600
400
200
0
-200
-400

0.15
0.14
0.13

)Z (m

parametersپارامترها
تخمین
Estimated

)0.04 N/m
پارامتر ( keمقدار
تخمین
Estimation
واقعیof :
k e (actual
value
)= 0.04 N/m

800

Reference
Model
امپدانسی
مدل
Master
راهبر
 Robotربات
Slave
Robot
ربات پیرو

0.16

موقعیت در جهت ( zمتر)

Estimation
واقعیof :
b (actual
value
)=190 N.s/m
)190 N.s/m
پارامتر ( beمقدار
تخمین

1000

0.17

0.12
0.11

-600
6

4

5

2

3

0

1

-800

6

4

5

3

2

0

1

0.1

)t (sec
(ثانیه)
زمان

)t (sec
(ثانیه)
زمان

شک ( -)1م قیت مدل مرجع و ربا های راهبر و پیرو در جهت z

6

Estimation
)of m (actual value = 0.2 kg
تخمین پارامتر ( mمقدار eواقعی)0.2kg :
e

5

Estimation of
 (actual
value
)=1 s
واقعی)1 s :
پارامتر ( αمقدار
تخمین

x 10

4

تخمین پارامترها

Master Robot
ربات راهبر

3
2
1

7

Slave Robot

ربات پیرو

6
5
4

0

6

4

5

2

3

3

-1
0

1

8

2

)t (sec

زمان (ثانیه)

خطای تعقیب موقعیت رباتهای
Position Tracking Errors
راهبر و پیرو(متر)
)of Master and Slave (m

Estimated parameters

Estimation
x 0 (actual
value
)= -0.001 m
واقعی)-0.001ofm :
پارامتر ( x0مقدار
تخمین

-5

1

شک ( -)1همگرایی تتمین پارامترهای مدل بافت به مقادیر واقعی
خ د با استفاده از الگ ریتم شناسایی

6

4

5

2

3

1

0

0

)t (sec
(ثانیه)
زمان

RLS

شک ( -)9خطای مطلق تعقیب مسیر ربا های راهبر و پیرو
15

0
-5
-10
-15

5

6

3

4

2

1

0

خطای شناسایی کل (نیوتن)

5

)Total Identification Error (N

10

بر اساس بحث انجا شده در انتهای بتش تحلی پایداری
(بتش  ،)6-6اشاره شد که اگر خطای ک شناسایی (  ) yk به
سمت صفر می کند و تعقیب مسیر نیز به خ بی انجا ش د،
تعقیب نیرو نیز به خ بی اتفاپ میافتد و  f eبه  f hهمگرا
میش د .این م ض ع به خ بی در شک ( )5مشه د است.

-20

)t (sec
(ثانیه)
زمان
6

شک ( -)1همگرایی خطای الگ ریتم شناسایی (  ) y k به سمت

fh
fe

2

0.05
0

Reference
Model
امپدانسی
مدل
Master
راهبر
 Robotربات
Slave
Robot
ربات پیرو

0.04

0.01
0

)X (m

0.02

موقعیت در جهت (xمتر)

0.03

-0.01

6

5

4

3

2

1

0

-2

-0.02

)t (sec
(ثانیه)
زمان

شک ( -)1م قیت مدل مرجع و ربا های راهبر و پیرو در جهت x

نیروهای تعاملی fhو (feنیوتن)
)fh and fe (N

صفر

4

-4

6

5

4

3

2

1

0

-6

)t (sec
(ثانیه)
زمان

شک ( -)5همگرایی نیروی وارد شده بر بافت (  ) f eبه نیروی
دست جراح ( ) f h
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پارامترهای کنترلر دوجانبهی  PIDم رد نهر به ص ر

( .))50بر اساس شک های ( )5و ( ،)50عملکرد تعقیب نیرو

خ دکار در نر افزار سیم لینک

متلب5

بر روی مناسبترین

(  ) f e  f hبه خ بی در سیستم ارائهشده بدست آمدهاست.

مقادیری که این نر افزار برای هر ربا

پیشنهاد داده ،تنهیم

شدهاست.

0.5

0.3

0.2

0.1

6

5

4

3

2

0

1

(|Trackingنیوتن)
تعقیب نیرو |fh-fe
)(Nخطای
Force
Error

0.4

0

)t (sec
(ثانیه)
زمان

شک ( -)50خطای مطلق تعقیب نیرو،

fh  fe

وز به ذکر است که پارامترهای استفادهشده در کنترلرها و
ق انین تطبیق ربا های راهبر و پیرو ،با استفاده از روش سعی

حال به منه ر مقایسهی دو کنترلر ،خطای مطلق تعقیب
راهبر نسبت به م قعیت پاسخ مدل مرجع خ د با

مسیر ربا

استفاده از کنترلر دوجانبهی تطبیقی ارائه میش د .کنترلر
دوجانبهی  PIDدر شک ( )55نشان داده شدهاست .همانط ر
که مالحهه میش د ،هر دو کنترلر خطای کمی دارند ،اما
عملکرد کنترلر تطبیقی مناسبتر است و پس از گذشت چند
ثانیه خطای تعقیب مسیر این کنترلر به سمت صفر می کرده-
است .همگرایی خطای تعقیب مسیر کنترلر تطبیقی ارائهشده به
سمت صفر در بتش  6-6با استفاده از روش لیاپان ف اثبا
شده است.

و خطا بر روی مقادیر ، k2,m  40000 ، k1,m  400 ، m  200

-4

x 10

5

PIDError
withاز کنترلر
PIDاستفاده
راهبر با
خطای ربات
Master
Controller

تنهیم شدهاند ،به ص رتی که کمترین خطای تعقیب مسیر و

4

تعقیب نیرو با سرعت پاسخ مناسب نتیجه گردد (  Iماتریس

3

همانی یا یکه است).

2
1

 -3-1مقایسهی معملکرد کنترلر دوجانبهی تطبیقی
ارائهشده با کنترلر دوجانبهی PID

6

5

4

3

2

0

)t (sec
(ثانیه)
زمان

شک ( -)55خطای مطلق تعقیب مسیر ربا

در این بتش ،به منه ر ارزیابی بیشتر کنترلر ارائهشده،

1

0

Position
Tracking
Error
(متر)
ربات راهبر
تعقیب مسیر
خطای
)of Master (m

 k2,s  40000 ، k1,s  400 ، s  200 ،  m  0.5 Iو  s  0.5 I

Errorتطبیقی
withاز کنترلر
Adaptiveاستفاده
Controllerربات راهبر با
خطای
Master

6

ن ع کنترلر دوجانبهی تطبیقی

راهبر با استفاده از دو
و PID

عملکرد آن با کنترلر مشابه  PIDمقایسه میش د .با ت جه به
اینکه در مطالعا

پیشین کنترلر مشابهی با اهداف شناسایی

خطای مطلق تعقیب نیرو ، f h  fe ،با استفاده از کنترلر

راهبر ارائه نشد  ،تصمیم بر

دوجانبهی تطبیقی ارائه شدهاست .کنترلر دوجانبه  PIDدر

بافت نر و کنترل امپدانس ربا

شبیهسازی کنترلری با اهداف مشابه گرفته شد .بدین منه ر،
یک کنترلر دوجانبهی  PIDطراحی شد .در این کنترلر ،ربا

شک ( )56نشان داده شدهاست.
با ت جه به این شک  ،کنترلر دوجانبهی تطبیقی ت انسته

راهبر پاسخ مدل مرجع امپدانسی خ د ،رابطهی ( ،)60را به

است خطای تعقیب نیرو را سریعتر به صفر می دهد .این

پیرو نیز با

عملکرد بهتر کنترلر تطبیقی در تعقیب نیرو (شک ( ))56در

وسیلهی یک کنترلر  PIDتعقیب میکند و ربا
یک کنترلر  PIDتراژکت ری مسیر ربا
میکند .به عبار

راهبر را تعقیب

دیگر ،به جای کنترلرهای تطبیقی ،روابط

( )61و ( ،)61از کنترلرهای PIDاستفاده شدهاست.

نتیجهی عملکرد مناسبتر در تعقیب مسیر است که در شک
( )55نشان دادهشد .این م ض ع در انتهای بتش  6-6م رد
بحث قرار گرفتهاست.
Simulink-Matlab

1
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0.5
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2

0

خطای تعقیب نیرو |(|fh-feنیوتن)

forکنترلر
استفاده از
خطای تعقیب نیرو
ForcePID
Error
 ControllerباPID

0

شک ( -)56خطای مطلق تعقیب نیرو،
کنترلر تطبیقی

در مجم ع ،بر اساس اثبا

 ،برای دو ن ع

و PID

پایداری ص ر گرفته بر مبنای

تطبیقی ارائهشده به اهداف خ د که شناسایی پارامترهای مدل
بافت ،تعقیب مسیر و تعقیب نیرو است ،دست یافتهاست.
همچنین این کنترلر دوجانبه در این شرایط به شفافیت ایدهآل
که حس ومسهی کام جراح از بافت نر را به همراه دارد،
دست یافتهاست.

 -1نتیجهگیری و بیان دستاوردها
در این پهوهش ،یک روش کنترل دوجانبهی تطبیقی غیرخطی
برای سیستمهای جراحی رباتیک از راه دور ارائه شد .در این
روش ،پارامترهای امپدانسی ربا

راهبر بر اساس شناسایی

بالدرنگ پارامترهای بافت نر

تنهیم میگردند .مدل

ویسک اوستیک فرکشده برای بافت نر  ،مدل کل ین-بُلتزمن
است که کلیترین مدل ویسک اوتیک خطی را بیان میکند.
عالوه بر این ،چ ن در جراحی ممکن است قسمتی از بافت
در گیرهی سر ابزار قرار گرفته باشد و یا نیاز به گرفتن
بافتهای حجیم باشد ،جملهی اینرسی نیز به مدل کل ین-
بُلتزمن بافت اضافه شد تا اینرسی بافت قرارگرفته در گیرهی
ش د .در این روش با استفاده از

شناسایی پارامترهای مدل ویسک اوستیک بافت نر در سمت
ربا

پیرو و شبیهسازی آنها در زیر دست جراح ،با استفاده از

کنترل امپدانس ربا

راهبر ،حس ومسهی ایدهآل برای جراح

ایجاد گردید .از طرف دیگر ،ربا

پیرو نیز مسیر ربا

راهبر)

همگرا میگردد (عملکرد تعقیب نیرو) .مجم ع عملکردهای
تعقیب مسیر و تعقیب نیرو ،شفافیت کام را فراهم میکند که
مطل بترین شرایط در سیستمهای عملیا

از راه دور

دوجانبه است.
کارتزین

عملگرهای نهایی ربا های راهبر و پیرو ،که نقاط ارتباطی
آنها با محیط اطراف است ،طراحی و بیان شد .با ت جه به

تابع لیاپان ف و شبیهسازیهای انجا شده ،کنترلر دوجانبهی

ابزار نیز به جراح منتق

بافت) به نیروی دست جراح (اعمالشده به ربا

کنترلر دوجانبهی ارائهشده در متتصا

)t (sec
(ثانیه)
زمان
fh  fe

)Force Tracking Error (N

تطبیقی
forکنترلر
استفاده از
تعقیب نیرو با
خطای
Force
Error
Adaptive
Controller

0.4

از این عملکرد اثبا

شد که نیروی ربا

پیرو (اعمالشده به

راهبر

را تعقیب میکند (عملکرد تعقیب مسیر) .در نهایت با استفاده

تطبیقی ب دن این کنترلر ،بدون نیاز به اطالع از مقادیر دقیق
پارامترهای دینامیکی ربا ها ،آنها را تتمین زده و به اهداف
م رد نهر دست مییابد.
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