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مانع،    تشخیص  .هاي زیرسطحی خودگردان به عهده دارددر عملکرد رونده   کلیدينقش    ،گریز از موانعمسئله  
بشمار  هاي آبی  انع در محیطتشخیص مترین ابزار  بردپرکار  ،سونار  .استعبور از مانع  فرآیند    ام درنخستین گ

که    شودارائه می سونار جلونگر براي محاسبه فاصله و سمت نسبت به مانع  از    یاین پژوهش مدل  درند.  آیمی
مسیر اصلی منتجه گردد.  ه میفاداست  از مانع  گریزبه منظور    مجازيبراي تولید نیروي دافعه  تابع پتانسیل  در  
انحراف  براي    مناسب، زاویه سمت  x-yدر صفحه افقی  تلفیق نیروهاي دافعه  بین بوده و  هدایت هدف  روشاز  

از حاصلضرب بهره  سازي زاویه سمت  براي بهینهشود.  منجر به دور شدن از مانع می  واز مسیر اصلی را تولید  
صحت الگوریتم پیشنهادي  . شودمی منطق فازي استفاده اساس بر  توابع وزنی مسافت و زاویه سمت مبتنی
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 دهد.عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادي را نشان می 
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 Obstacles avoidance problem plays a key role in the performance of the Autonomous 
Underwater Vehicles (AUVs). Obstacle detection is the first step in the process of 
crossing an obstacle. Sonar is the most used obstacles detection equipment in aquatic 
environments. In this research work, a forward looking sonar model is presented to 
calculate the distance and direction relative to the obstacle which is used in potential 
function to generate a virtual repulsion force to obstacles avoidance. The main path is 
due to the line of sight guidance method and appropriate side angle is generated by 
combining repulsive force in x-y plane to deviate from the main path and leads away 
from the obstacle. To optimize the side angle, the multiplication gain of distance and 
bearing weighting functions is applied based on fuzzy logic. The validity of the 
proposed obstacles avoidance algorithm is investigated in 6-DOF dynamical model of 
an AUV. The results indicate the appropriate performance of the proposed algorithm. 

Keywords: 
Autonomous Underwater Vehicle, 
Artificial Potential Functions, 
Forward Looking sonar,  
Fuzzy Weighting Function. 
 

 

 
 
 
 

 یادداشت فنی



 ی خودگردان مبتنی بر تابع پتانسیل مجازي فازي و سونار جلونگر پیشگیري برخورد با موانع براي رونده زیرآب / مرتضی پویان راد، سیدوحید ضیاء
 

12 

  مقدمه -  1
  افزایش 1خودگردان  هايربات  انواعگذـشته توجه به دهه طی  در 
جاي بررسی   هب  ها،این ربات هوشمندسازيدر الگوریتم  اـست.یافته  

وند تا با  ریزي میاي برنامهها به گونه، رباتهاي ممکنهمه حالت ـش
، براي انجام کنش  2هوشــمنديبرخورداري از ســطح مشــخصــی از  

ک موقع ــمیممطلوب در ـی ه تصـ ادر ـب ایی ـق ه تنـه ت ویژه، ـب گیري ـی
ــند. ــیر حرکت ربات،   یک معیار  باشـ ــمندي در طراحی مسـ   هوشـ

در یک محیط ناشناخته است. در بسیاري   3شناسایی و گریز از مانع
گونه مدل اولیه از محیط اطراف ربات وجود ندارد. این هیچمواقع از  

از پیش  ک مـسیر تواند یقـضیه داللت بر این نکته دارد که ربات نمی
تعیین ـشده را پیموده و مجبور اـست در طول ماموریت، مـسیر خود  

ــرایط محیطی   ه شـ ا توـجه ـب ه ـیک تغییر دـهدرا ـب ات ـب ابراین رـب . بـن
ه آنرا در محیطی با  دارد ک  ســـیســـتم هدایت و ناوبري کارآمد نیاز

 کند.  هدایت، به سمت هدف  و متحركوجود موانع ساکن  
و    4ه سـراسـريها به دو دسـتري رباتطور کلی هدایت و ناوبه ب

شــود. اجراي هدایت و ناوبري ســراســري بندي میتقســیم  5محلی
کننده ربات و در دسـترس  منوط به شـناخت کامل از محیط احاطه

هاي گرافیکی آن اسـت. طراحی مسـیر حرکت ربات به بودن نقشـه
ده و قبل از اجراي  گریز از مانع،    منظور ه از پیش تهیه ـش روي نقـش

ــیر گردد که با عنوان طراحیموریت طراحی میما ــناخته  ،   6مس ش
 .]1[بیانگر این گفتار است  1شود. شکل می

 

 
 

 : سیستم هدایت سراسري براي طراحی مسیر ربات  1شکل 
 

و ناشناخته   7پویا  هايایت و ناوبري محلی براي محیطسیستم هد
  ، ابلیت افزودهی به عنوان یک قسیستم هدایت محل  .قابل تعریف است

به این معنا که عالوه بر طراحی   .گردد به هدایت سراسري اضافه می
گریز از مانع به سیستم ناوبري   اولیه مسیر، یک الگوریتم شناسایی و

 
1 Autonomous robots 
2 Intelligence 
3 Obstacle Avoidance 
4 Global 
5 Local 

می پیادهافزوده  الزمه  الگوریتم شود.  مانعسازي  از  گریز    ، هاي 
است. طرحواره مانع  شناسایی  اابکارگیري حسگرهاي  گریز  از  ز  ي 

 شودمیارائه    2در شکل  سطحی  مانع توسط یک رونده هوشمند زیر

   .]3و2[

 
 

 ناوبري محلی براي عبور از مانع: سیستم 2شکل 
 

ـــتاوردـهاي فراوانی در زمیـنه عبور از موانع در رـبات ـها مورد دسـ
ی قرار گرفته و پیاده دهبررـس ازي ـش ها با توجه  اند که هر یک از آنـس

  هستند. خاص خودهاي  داراي ویژگی حسگري،  به ملزومات
و از موانع طبیعی، انســـانی  پر  ها همانند ســـطح زمین،اقیانوس

این موانع،   پیـشگیري برخورد با . برايهـستند هاي ناخواـستهترافیک
تم یـس ایل دریایی جانمایی هاي گریز از موانعـس وندمی  در وـس ، تا  ـش

عبور کنند. مســـئله  نه آســـیبی از میان موانع بتوانند بدون هیچگو
 حســگرهاي دریایی اســاســا با  اجتناب از برخورد با موانع در رونده

یار معمول براي تحقیقات   ونار گزینه بـس ت. ـس ونار گره خورده اـس ـس
وب می ت دادن زیرآبی محـس وتی قادرند بدون از دـس ود. امواج ـص ـش

تر منتـشر ـشوند. انرژي قابل توجهی در آب در طول حداقل ـصدها م
ــونارها از عمق ــیر تکاملی س ــنجس ــوتی آغاز و اکنون به س هاي ص

  از طرف دیگر، رســیده اســت.   بعدي با وضــوح باال ســهســونارهاي  
ندگی بسـیار زیاد نور در آب، بکارگیري  هاي حسـگرتضـعیف و پاـش

 .]5و4[ هاي زیرآبی محدود کرده استبردنوري و لیزر را براي کار
 گریز از موانع  ه اســتراتژيفی دارند. باتوجه بســونارها انواع مختل

ــونار پایش جانبیمی ــونار   8توان از س ــتفاده نمود.   9جلونگرو س   اس
در دماغه جلویی وـسیله نـصب ـشده و میدان دیدي از    جلونگرـسونار 

حالی   دهد. این درقرار می زیرسـطحی  فضـاي جلو در اختیار رونده

6 Path Planning 
7 Dynamic 
8 Side-Scan Sonar 
9 Forward-Looking Sonar 
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ــب ــونار پایش جانبی، با قابلیت نص ــت که س رونده   طرف  در دو  اس
ونار پایش جانبی  میدان دید کناري به ربات می،  زیرـسطحی دهد. ـس

از دســتاوردهاي مطرح در زمینه عبور از موانع با نام    گذار یکیپایه
ــت. این روش از محیط مانع براي تعیین یک   10ايپیروي دیواره اس

تا پس از عبور از آن بتواند   ،کندمسـیر در مجاورت آن اسـتفاده می
لی یر اـص له از  بازگردد. با تو به مـس جه به تعیین و حفظ حداقل فاـص

یر بهینه حول  اي  مانع، روش پیروي دیواره حکایت از تولید یک مـس
اي عالوه بر پیروي دیواره روشمانع دارد. الزم به ذکر اســت که در 

ــوـنار   ــوـنار ـپایش ـجانبی ـبه سـ ــتنیز نـیاز   جلونگرسـ ـتا ـقابلـیت    اسـ
ــایی موانع پیش   ـــناسـ ابراین ـباـید  رو را ـبه روـنده اعـطا نـماـید. بـنشـ

رقرار گردد اي بین قیمت سـونار اضـافی و بهینگی مسـیر بمصـالحه
]6[. 

ــیاري از   ــفحه  روشبس   x-yهاي عبور از مانع، بر دور زدن در ص
ــونار تکیه دارند که براي پیاده ــازي تنها به س نیاز خواهد  جلونگرس

بی در صـفحه  رونده زیرآ  به جابجایی البته در بعضـی مواردداشـت. 
x-z  به  جلونگرعالوه بر ســونار   آنهادر نیز پرداخته شــده اســت که
 نیز نیاز خواهد بود. 11سنج صوتیعمق

ــتراتژيروش ا اسـ ـب انع در انواع مختلف و  اي عبور از ـم اي  ـه ـه
ــر ب ــدهفرد طراحی و پیادهه منحص ــازي ش  ي آنهااز جملهاند که س

ا ـنام  ـهایی ـبا زاوـیهتوان ـبه روشمی ،  12ـهاي الگوریتم اثر ـمانعـثاـبت ـب
ــودو توابع وزنی منطبق بر منطق ـهاي بهیـنه همچون  ـتا روش  13سـ

ــاره نمود. در اکثر مراجع موجود   فازي و توابع پتانســیل مجازي اش
مورد توجه  موانع دسـتاورد، تابع پتانسـیل مجازي در زمینه عبور از 

ت ان قرار گرـف از مراجع  محقـق ک  ا  ] 17-15  و  9  و  4-1[. هر ـی ـب
، تابع گوسی و ...   14فیراس  تعریف توابع پتانسیل مختلف مانند تابع

از مفهوم تابع پتانسیل براي پیشگیري از برخورد با موانع براي انواع  
 گریز سازي مسیر تولیدياند که هدف آنها بهینهربات استفاده کرده

  کمینهبوده اسـت. از مشـکالت تابع پتانسـیل مجازي، بحث   از مانع
باریک  نزدیکی مانع و مسیرهاي  و واکنش نوسانی ربات در  15محلی

یل هارمونیک و در مرجع   ]10[اـست. در مرجع   ]11[از تابع پتانـس
ــیل تعمیم محلی  کمینهیافته براي مقابله با مشـــکل  از تابع پتانسـ

از تابع گوسـی به عنوان راه   ]12 و  8[اسـتفاده شـده اسـت. مراجع 
اند. با  هبردتانســـیل نام  بع میدان پ محلی در تا کمینهحل مشـــکل 

ـسازي  ر بکارگیري تابع پتانـسیل، ـسادگی پیادهوجود این مـشکالت د
ده   ترده از این روش ـش تفاده گـس ان آن، منجر به اـس یات آـس و ریاـض

 است. 
تفاده از الگوریتم اثر مانع    ]7[در مرجع  ودو،  با اـس یک دایره و ـس

هدف، منحرف مجازي به شــعاع مناســب حول مانع رســم شــده و 
 

10 Wall Following 
11 Echo Sounder 
12 Obstacle Growth Algorithm 
13 Pseudo 

و دور زدن    مجازي دایرهاین کردن وـسیله براي حرکت روي محیط 
له ایمن از مانع، ارتباط  عاع دایره به عنوان فاـص ت. تعیین ـش مانع اـس

از اصـول    ]8 و  6[در مرجع مسـتقیمی با مانورپذیري وسـیله دارد.  
ــتف براي تشــخیص  منطق فازي ــده محدوده خطر برخورد اس اده ش

ــت. در این روش ــوـنار راب  اسـ ي هر ـیک از ـپارامترـهاي خروجی سـ
از حاـصلـضرب   کهده  ) یک تابع وزنی تعریف ـش17و ـسمت  16مـسافت(

ــرـیب بهره    آنـها براي تعیین   انحراف اولـیه زاوـیه  ـبه منظور تـعدـیلضـ
 . استفاده شده است  ثابت

بیهاین پژوهش ارائه تم هدایت یک رونده  دهنده ـش یـس ازي ـس ـس
ــمند زیر ــطحیهوش بین به عنوان هدایت  دفمبتنی بر هدایت ه  س

یر رونده و هدایت محلی براي تغییر   ري براي تعریف خط ـس راـس ـس
ت.  لی اـس یر اـص ورت مواجهه با هر گونه مانع در خط ـس یر در ـص مـس
ــیر مرجع و کاهش خطاي  ــریع رونده به مس به منظور همگرایی س

انبی در طول   ت ـج داـی انبی، ـه اي ـج ارت خـط ا افزودن عـب ــیر، ـب مسـ
. قانون هدایت محلی با محوریت شودمیشنهاد  بین تناـسبی پیهدف

بیه ایی مانع و عبور از آن با ـش ناـس ازي عملکرد  ـش گرـس ونار و   حـس ـس
. تکنیک تابع  شــودمیمبتنی بر تابع پتانســیل مجازي پیشــنهاد 

ـــیل ـبا اراـئه مفهومی بر ـپاـیه گرادـیان منفی کنـنده ـکه تعیین  پـتانسـ
ده را ـب ده روـن انع اســـت، محیط دربرگیرـن دود ـم دان ـح ک مـی ه ـی

ـــیل مـجازي نیروـهاي دافـعه و ـجاذـبه تـبدـیل کرده و ـبا تغییر    پـتانسـ
مـسیر از برخورد رونده با مانع جلوگیري و به ـسمت هدف راهنمایی 

هولت در پیادهمی ازي فرآیند  کند. به منظور ـس از مانع، تابع   گریزـس
تر نســبت به توابع مرســوم در این پتانســیل جدید با فرمول ســاده

وي دیگر براي بهینهزمینه پی ت. از ـس ده اـس نهاد ـش یر ـش ازي مـس ـس
جایگزین، از تلفیق دـستاورد تابع وزنی مبتنی بر منطق فازي و تابع  

تفاده   یل مجازي اـس ودمیپتانـس ریبی که ـش . توابع وزنی با تولید ـض
انگر   دي از  بـی ه تولـی د بود، زاوـی انع خواـه ا ـم میزان خطر برخورد ـب

ـــیل را بهی ــیر الگوریتم ـتابع پـتانسـ ـنه نموده و منجر ـبه ـکاهش مسـ
ریع لی میپیمایش و همگرایی ـس یر اـص گردد. الزم به ذکر تر به مـس

ـسونار   حـسگراـست که دـستاورد پیـشنهادي عبور از مانع با محوریت 
ــش  روي دینامیک   ــطحیه  درجه آزادي روندشـ ــمند زیرسـ   هوشـ

 .شودمیسازي شبیه
 
 
 
 
 
 
 
 

14 FIRAS 
15 Local Minima 
16 Range 
17 Bearing 
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 هوشمند زیرسطحی  دینامیک رونده -   2
، معادالت حرکت شـش ]2[روش ارائه شـده در مرجع   ق بامطاب

 ارهاي زیر قابل تعریف است.بردبا   AUV یک درجه آزادي

)1( 

1
1 2

2

1
1 2

2

1
1 2

2

              

               

             

x
y
z

u p
v

v v v v q
v

w r

X K
Y M
Z N

φ
η

η η η θ
η

ψ

τ
τ τ τ

τ

   
     = = =             

   
     = = =             

   
     = = =             

 

 

ــتـگاه  بـیانگر زواـیاي اویلر و موقعـیت η  )،1در روابط ( ـها در دسـ
ــی، ــرعت υ  اینرس ــتگاه بدنی وزاویه  ي خطی وهاس τاي در دس

ــونده به نیروها ــتاورهاي واردش ــت. این رابطه براي   AUV و گش اس
 .]2[ شودمیر جداگانه نوشته اي به طوپارامترهاي خطی و زاویه

 

)2( 1 1 2 1 2 2 2 2( )       ( )J v J vη η η η= =  
 

ــتگاه  ارتباط بین پارامترها ــی و بدنی  هايدر دس از طریق    اینرس
س دوران ناشـــی از ســـه چرخش به اندازه زوایاي اویلر حول  ماتری

 شود.تعریف می  4و  3روابط   مطابق باگانه محورهاي سه

)3
( 1 2( )

sin cos sin sin
cos cos

cos sin sin cos cos sin
cos cos cos sin

sin cos
sin sin sin sin sin cos

sin cos sin cos cos

J

- ψ ψ
θ ψ

ψ θ ψ θ
ψ - ψ

ψ θ
ψ θ θ ψ

- θ θ θ

η

φ φ
φ φ

φ φ
φ φ

φ φ

=

 
 + + 
 
 + + 
 
 
 

 

)4
( 2 2

1 sin tan cos tan

( ) 0 cos sin

0 sin / cos cos / cos

θ θ

J -

θ θ

φ φ

η φ φ

φ φ

=
 
 
 
  

 
 

نظر  سازي فرآیند تعقیب مسیر با صرفدر اکثر مراجع براي پیاده
ه رو دل  کردن از زاوـی ه آزا  5ل، از ـم امیکی  درـج ادالت دیـن دي مـع

استفاده شده است. از سوي دیگر به منظور مستقل نمودن معادالت  
، به x-zو    x-yالگوریتم هدایت در دو صــفحه  از یکدیگر و طراحی 

0θ  ترتـیب زاویه 0ψ  و = ــود. با اعمال ایندرنظر گرفـته می =  شـ
نـسبت به ـصفحه    x-yدینامیکی در ـصفحه افقی فرـضیات، معادالت  

مســتقل خواهند شــد و از پیچیدگی معادالت کاســته   x-zعمودي 
  شود.می
 

 الگوریتم هدایت   -  3
در این پژوهش الگوریتم هدایت در دو گام طراحی شــده اســت. 

بین و اـساس روش هدایت هدف اول مربوط به طراحی مـسیر برگام  

 
18 Guidance, Navigation and Control 
19 Line Of Sight 
20 Path Following 

گردد. گام دوم هدایت در ـصورت  اجرا میپیش تعیین ـشده  نقاط از 
با مانع فعال خواهد شــد که به عنوان الگوریتم محلی  شــدن  مواجه
ــده و ماز موانع ـنام  گریز ـــیل مـجازي ـگذاري شـ بتنی بر ـتابع پـتانسـ
 است.

 

 بینمبتنی بر هدایت هدفطراحی مسیر    - 3-1
از فر ــرآـغ انون ـهداـیت سـ د خودکنترلی، ـق د در در ـیک فرآیـن آیـن

ســیســتم هدایت    . وظیفهاســت 18کنترل وناوبري  حلقه هدایت،  
ــب براي تعقیب  ــیر مناس ــیر تعیین خط س هاي  و تولید فرمانمس

هاي  ترین روشبردیکی از پرکار  19بینهدایتی اســـت. هدایت هدف
بوده که امروزه  20هاي تعقیب مســیرطراحی ماموریتهدایتی براي 

 دارد.   یوسیع  بردها کارAUV هوشمندسازيدر حوزه 
براي   موارد  اکثر  و  LOSروش    گیريربکادر  شروع  نقطه  بین   ،

نقاط   عنوان  به  نقطه  چندین  می  21مرجعراه  پایان  و  تعریف  شود 
  مقصد این نقاط میانی براي رسیدن به  طی هدف عبور دادن وسیله 

بنابراین زاویه مسیر با توجه به خط مستقیم بین دو    .پایانی است
مرجع نتیجه  همواره  متوالی  نقطه  در  است،  تغییر  حال  زاویه    در 

منطبق بر خط مستقیم بین دو نقطه مرجع متوالی تعریف    ،مسیر
در صفحه افقی بین نقاط مرجع ،  )pγ(  زاویه مماسی مسیر  . گرددمی

1,k k+    رابطه از  5از  انتقال  براي  است.  محاسبه  دستگاه  قابل 
  6ه  توان از ماتریس نگاشت رابطمی به دستگاه ثابت مسیر  اینرسی  

   .]21[ استفاده نمود
 

𝛾𝛾𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎2(𝑌𝑌𝑘𝑘+1 − 𝑌𝑌𝑘𝑘,𝑋𝑋𝑘𝑘+1 − 𝑋𝑋𝑘𝑘)                 (5) 
 

cos( ) sin( )
( )

sin( ) cos( )
p p

P
p p

R
γ γ

γ
γ γ

− 
=  
                                                (6)

  
 

 
 

 ، زاویه مماسی مسیر ey، خطاي جانبی ex: خطاي طولی 3شکل 

21 Way-points 
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و kp  با فرض همگرا شــدن وســیله به خط واصــل نقاط مرجع

1kp ــتاي محور )  ex( 22خطاي تعقیب طولی  ،+ و خطاي  xدر راس
تاي محور   )ey(  23تعقیب جانبی ه ،  yدر راـس اس هندـس کل براـس ـش

 .]21[قابل محاسبه هستند  7، از رابطه 3

( )e kT
P

e k

x x x
R

y y y
γ

−   
=   −                                    

    (7) 
 

k,موقعـیت روـنده و    yو    xـکه   ky x    موقعـیت مرجع در لحـظهk 
ــت. ـهداـیت ـهدف ــبیاسـ ـطاي تعقـیب براي ـکاهش خ  24بین تـناسـ

جبران    ،بین تناســبیهدایت هدفهدف    .شــودنبی پیشــنهاد میجا
ــبت به   ــفحه افقی نس ــیر مطلوب و همگرا خطاي جانبی در ص مس

ت. در نتیجه انتظار  یر مرجع اـس یله به مـس یر حرکت وـس نمودن مـس
فر میل کند.  می مت ـص رود با گذر زمان خطاي تعقیب جانبی به ـس

بی از رابطه    LOSوش هدایت  بنابراین فرمان کانال ـسمت در ر تناـس
 گردد:) محاسبه می8(

)8( 1tan ( * )LOS p p ek yψ γ −= − 
 

0pkفوق ضریب تناسبیدر رابطه   ، باید متناسب با دینامیک،  <
 .]21[سرعت و مانورپذیري وسیله انتخاب گردد 

 

 بر تابع پتانسیل هدایت محلی مبتنی  - 3-2
ـــیاري از بر مفهوم مـیدان   میـنه گریز از ـمانعـها در زپژوهش  بسـ

ـشود و  نامیده می  25APFاند که به اختـصار پتانـسیل مجازي بنا ـشده
ــط ــتین بار توس ــد. در  28و خطیب  27، هوگان26آندرو نخس ارائه ش

تحت تاثیر نیروي دافعه مجازي در فاـصله   رباتروش تابع پتانـسیل،  
یروي جاذبه نقطه داشــته خواهد شــد، در حالیکه نامنی از مانع نگه

دف   اتـه ذب می  رـب ت خود ـج ـــم ه سـ د. ویژگیرا ـب این روش،   کـن
ه ه  تطبیق ـب ب و نقص بزرگ آن، خطر تـل د تعقـی هروز فرآیـن   کمیـن

ریک محلی و واکنش نوسـانی رونده در نزدیکی مانع و مسـیرهاي با
ادگی پیاده ت ولی ـس تفاده اـس ان، منجر به اـس یات آـس ازي و ریاـض ـس

 .]15و13[ است  گسترده از این روش شده
ــفـحه  ه  کنـنده روـنده ـبمحیط اـحاـطه  APFدر روش   ــورت صـ صـ

ـــیل مـجازي  ــود. نقـطه مدل میبا نیروهاي دافـعه و جاذبه  پـتانسـ شـ
یل جاذبه با نام   یل    29چاهکحفره یا  هدف با پتانـس و موانع با پتانـس

ــایمعرفی می  30منبعبرآـمدگی ـیا  دافـعه ـبا ـنام   ــوـند و سـ ر نـقاط  شـ
قابل مشاهده    4در شکل فوق ت. مفاهیم  پتانسیل صفر خواهند داش

 .]9و3[است 

 
22 Along-track error 
23 Cross-track error 
24 Proportional Line Of Sight 
25 Artificial potential functions 
26 Andrews 

 
 

: مفهوم پتانسیل جاذبه (چاهک)، پتانسیل دافعه (منبع) و 4شکل 
 پتانسیل برآیند 

 
آورده شــده تشــبیه میدان ماموریت به یک  4شــکل آنچه در 

یل  ده براي پتانـس ت. با توجه به رابطه تعریف ـش یل اـس فحه پتانـس ـص
ــل گرادـیان، ـهدف ـبا نیروي ـجاذـبه، روـنده را  ـجاذ ـبه و بـکارگیري اصـ

ید. بنابراین بردار نیروي موثر  وي خود خواهد کـش روي رونده به بـس
ـــمت ـهدف خواـهد بود، اـما وجود ـمانع در ا ــفـحه ـبه دلـیل سـ ین صـ

ــگیري از برخورد منحرف  ــیل دافعه، بردار نیرو را براي پیشـ پتانسـ
ــیل بیانجهت خطوط نیرو در   .]14[کندمی ــفحه پتانس گر بردار  ص

از جمع جبري   ه  ه اســــت ـک ده در هر نقـط نیروي موثر روي روـن
ــت. نمایش   ــت آمده و قابل نمایش اس نیروهاي دافعه و جاذبه بدس

ارائه   5در شـــکل quiver لب با دســـتور  این مفهوم در محیط مت
 شده است.

 
 

 ه کننده ربات: صفحه پتانسیل کل در محیط احاط5شکل 

27 Hogan 
28 Khatib 
29 Sink 
30 Source 



 ی خودگردان مبتنی بر تابع پتانسیل مجازي فازي و سونار جلونگر پیشگیري برخورد با موانع براي رونده زیرآب / مرتضی پویان راد، سیدوحید ضیاء
 

16 

 
کننده روي ربات، از مشـــتق تابع  ار نیروي عملبرددر هر نقطه، 

یل در همان نقطه بدـست می تق محلیپتانـس یا    31آید که به آن مـش
گویند. راسـتاي حرکت در هر نقطه منطبق بر راسـتاي گرادیان می

اري است و با رابطه بردنیرو است. گرادیان در حقیقت همان مشتق 
 :شودبیان می 9
 

)9( ∇𝐹𝐹 = (
∂𝑓𝑓
∂𝑥𝑥1

+
∂𝑓𝑓
∂𝑥𝑥2

+. . . +
∂𝑓𝑓
∂𝑥𝑥𝑛𝑛

) 
 

و  Fاري در جهت بیـشینه آهنگ تغییر فـضایی  بردگرادیان بیانگر  
ــت. در بحث پردازش  ــطح اس ــویر، تغییرات  همواره عمود بر س تص

نایی در لبه دت روـش ورت تغییر رنگ و ـش یهاي فیزیکی بـص در   ءـش
و   ءشــیها در مرز هر  تغییر رنگ  شــود. گرادیان،تصــویر نمایان می

خص کرده و می دت آنرا مـش ام مورد ـش تواند براي تعیین ابعاد اجـس
اســتفاده قرار گیرد. با این تعریف در روش میدان پتانســیل مجازي 

تعیین نیروي محلی اثرگذار روي ربات در هر نقطه، از گرادیان براي  
 ابراین داریم:شود. بنمنفی تابع پتانسیل در آن نقطه استفاده می

 

)10( F V= - Ñ 
     

ار عمود بر سـطح بردنیرو با   Fبیانگر میدان پتانسـیل و    Vمولفه 
  مانع   توان تخمینی از حدودبنابراین با اـستفاده از گرادیان می .اـست

العمل نـشان بدـست آورد و با رعایت فاـصله ایمن نـسبت به آن عکس
ــیر بهینه گردده طراحی مکه منجر ب  طوريه ب  ،داد   APFروش   .س

ک ا تکنـی ــه ـب ایسـ اوبري محلی در مـق ک ـن ه عنوان ـی اوبري  ـب اي ـن ـه
ري، ویژگی راـس ریع را د  ـس در   32هاي زمان واقعیبردر کارواکنش ـس

هایی که ناـشناخته  بخـصوص در محیط  ؛اختیار کاربر قرار خواهد داد
 .]11[  بوده یا نرخ تغییرات باالیی دارند

، تعریف تابع پتانسـیل اسـت. در APFدر روش  ترین مسـالهمهم
ترین  و گوســـی به عنوان معروف  33FIRASمراجع گوناگون از توابع

توابع پتانسیل یاد شده است. هدف از این تحقیق ارائه تابع پتانسیل 
از موانع اسـت. براي تعریف تابع پتانسـیل مجازي  گریزجدید براي 

 باید درنظر داشت که:
اي باشـــد که با ایجاد شـــرایط  به گونهتابع پتانســـیل باید   -۱

پایدار، ـسد پتانـسیلی را روي ـسطح مانع تولید کرده و منجر 
ولی در مقابل نیروي آن  .به رانده شــدن ربات از مانع شــود

 تر از سطح مانع قابل اغماض باشد.در فاصله دور
پذیر  تابع پتانســیل باید یک تابع نامنفی پیوســته و مشــتق -۲

نهایت میل  روي ســطح مانع به بی باشــد بطوریکه مقدارش
 کند.

 
31 Local Differential 
32 Real Time 
33 Force Inducing Artificial Repulsion From the Surface 
34 Critical Distance 

د فوق، می ا در نظر گرفتن دو قـی ابع  ـب د  توان ـت دـی ل ـج ـــی انسـ پـت
ت محلی عبور از موانع بهره  داـی تعریف نمود و از آن در الگوریتم ـه
گرفت. براي ایجاد نوآوري در طراحی الگوریتم هدایت عبور از موانع 

اس فاـصله بین ـسا و ـساده نمودن محاـسبات، تابع پتانـسیل جدید بر
 شود.پیشنهاد می به صورت زیر  وسیله و مانع

 

)11( 0
2 2

.

( ) ( )
rep

m obs m obs

k
U

x x y y

ρ
=

− + −
 

 

0kدر رابطه فوق  ــله ایمن بین رونده و مانع   0rو < بیانگر فاصـ
ـــله بحرانی ــود. تعیین می  مطرح 34بوده ـکه از آن ـبه عنوان ـفاصـ شـ

  35بـستگی مـستقیم به مانورپذیري رونده و ـشعاع چرخش  0r  مقدار
ادي می ــنـه ابع پیشـ ان منفی روي ـت ال گرادـی ا اعـم توان آن دارد. ـب

 محاسبه نمود.  yو   xنیروي دافعه مانع را در راستاي 
 

)12( 0
2 2 3/2
( )( )

(( ) ( ) )
rep m obs

x rep x
m obs m obs

k x xF U
x x y y

ρ −
= −∇ =

− + −
 

)13( 0
2 2 3/2
( )( )

(( ) ( ) )
rep m obs

y rep y
m obs m obs

k y yF U
x x y y

ρ −
= −∇ =

− + −
 

ــمت مو ــیله و دور زدن )  devy(  ردنیاززاویه س براي انحراف وس
 گردد:محاسبه می 14مانع از رابطه 

)14( tan( )
rep

y
dev rep

x

F
a

F
y = 

 

به فرمان زاویه ســمت اصــلی  14زاویه انحراف حاصــله از رابطه 
 گردد.، اضافه میLOSمبتنی بر روش 

 

)15( com LOS devψ ψ ψ= + 
 

ــ ارج  در صـ انع ـخ ا ـم دوده خطر برخورد ـب ده از مـح ه روـن ورتی ـک
0devψ گردد، گذاري خواهد شـــد و رونده به جاي  15در رابطه   =

 مسیر از پیش تعیین شده باز خواهد گشت.
 

 فازي   سازيبهینه  -3-3
  ،38و سمت  37مسافت  36ضرب توابع وزنی  ]8و6[اـساس مراجع   بر
اي مناســبی براي رفتار اجتناب از مانع باشــد.  تواند مقیاس بهرهمی

انحراف از مسـیر را در اختیار    بیشـینهاین مقیاس بهره، ضـریبی از 
قرار خواهد داد. توابع وزنی، توابع عـضویت متلب در نوار ابزار منطق 
ه کردن  ه منظور بهیـن ابی ـب اي انتـخ ارامترـه ه داراي ـپ ازي بوده ـک ـف

اـست. تابع عـضویت براي پارامتر  رفتار اجتناب از مانع توـسط وـسیله
 شود:ارائه می 16سمت یک تابع گوسی است که با رابطه 

 

)16( 𝑤𝑤1 = 10
−(𝑥𝑥−𝑐𝑐)2
2𝜎𝜎2  

 

35 Turning Radius 
36 Weighting Function 
37 Range 
38 Heading 
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به ترتیب موقعیت (یا موقعیت   σ  و x، c پارامترهاي 16در رابطه 
ــتند.  زاویه ــی هس ــیب منحنی گوس ــکل اي) هدف، مرکز و ش  6ش

ب ان میت به  تغییرات تابع وزنی را نـس مت نـش با توجه    دهد.زاویه ـس
توان نتیجه گرفت که با توجه به مســـیر حرکت، منحنی میاین به 

ان خواهد  یر واکنش نـش بت به چه موانعی در دو طرف مـس ربات نـس
اـسیت نـسبت به موانعی اـست که کامال در مقابل  داد.   بیـشترین حـس

لی را  اصــ، که بیشــترین انحراف از مســیر  ربات قرار خواهند گرفت
 براي دور زدن مانع در پی خواهد داشت.

 
 

 تابع وزنی سمت : 6شکل 
 

شــکل   zاي نامتقارن تابع وزنی مســافت، یک منحنی چندجمله
 .یاد شده است  zmfتابع    از آن با نامافزار متلب است که در نرم

 

)17( 2 ( ,[ , ])w zmf x a b= 
 

 است:قابل تعریف  18بصورت رابطه  fتابع  
 

)18( 

2

2

1

1 2
2( , , )

2 2

0

x a
x a a ba xb a

f x a b
a bx a x b

b a
x b

 ≤  −  +− ≤ ≤  −   =  + −  ≤ ≤
  −  ≥ 

 

 

ـــیب  ـبه عنوان کران  b  و  a  متغیرـهاي دار و ـباال و ـپایین بخش شـ
ــده و محل تغییر تقعر منحنی را   ــال منحنی نامیده شـ نقطه انفصـ

کننده تعیین  ،مقداري بین صـفر و یکبا  کنند. تابع وزنی  تعیین می
باال   انکر وسیله است.اش نسبت به اـساس فاصله اهمیت هر مانع بر

کنترل و -هدایت در تابع وزنی مـسافت، با توجه به الگوریتم  و پایین
یله ل   .گرددمی تعیین مانورپذیري وـس به   کمتر از کران باالدر فواـص

انور   ام ـم ه و لزوم انـج ــیـل ه وسـ ـب انع  د ـم ل نزدیکی بیش از ـح دلـی
کند. این در حالی  تر،تابع وزنی مقدار بیشــینه را اختیار میســنگین

ه ــت ـک ــل  وجود موانع در    اسـ ایین  بزرگترفواصـ ، خطر  از کران ـپ
  گزیند. تابع وزنی مقدار صــفر را برمی  و در نتیجهمحســوب نشــده  

 نسبت به مسافت است.وزنی نشانگر تغییرات ضریب تابع  7نمودار 

 
 

 مسافت : تابع وزنی 6شکل 
 

ــرب مـقادیر دو ـتابع وزنی   ــلضـ انگرـحاصـ درـجه    در هر لحـظه بـی
ه منظور   ــت. ـب ات اسـ ــیر عبور رـب ت هر ـیک از موانع در مسـ اهمـی

ــیر ـجایگزین براي دور زدن ـمانع،  بهیـنه ــازي مسـ زاوـیه انحراف  سـ
,1 هايبهینه، از حاصـلضـرب وزن 2w w    در زاویه انحراف تولیدي از

 پتانسیل تولید خواهد شد، در نتیجه:تابع  
 

)19( 1 2( )com LOS devw wψ ψ ψ= + 
 

 سازيشبیه -  4
ــبیه ــامل ش ــازي فرآیند عبور از مانع براي رونده  این بخش ش س

 درجه آزادي با زبان  6با دینامیک غیرخطی  هوشــمند  زیرســطحی
ــی  برنامه ــعه نرم ++Cنویسـ   C++Builderافزاري  و در محیط توسـ

ــت.   ـــکل  اسـ روال تولـید فرـمان مرجع ـهداـیت روـنده ـبدون   8در شـ
 ارائه شده است. سرنشین زیرآبی

ـــمت، فرـمان زاوـیه  ـبا توـجه ـبه روال الگوریتم ـهداـیت در ـکاـنال سـ
راـسري و منطبق بر  مرجع ـسمت در ابتدا مبتنی بر قانون هدایت ـس

شـود.  زاویه مماسـی مسـیر با توجه به نقاط راه مرجع محاسـبه می
روال تا زمان عدم مواجهه با مانع در مـسیر حرکت ادامه خواهد  این

ـصورتیکه رونده زیرآبی با توجه به مـشخـصات ـسونار، وجود  یافت. در
مانعی را در میدان دید خود تـشخیص دهد، الگوریتم محلی گریز از  
مانع اجرا شــده و زاویه مناســب براي دور شــدن از مانع با توجه به 

شـود. زاویه انحراف بصـورت جبري به زاویه  یروش انتخابی تولید م
. پس از رفع خطر برخورد، زاویه  مماسـی مسـیر افزوده خواهد شـد

 گردد.انحراف صفر بوده و رونده مجددا به مسیر اصلی خود باز می
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 : فرآیند هدایت رونده زیرآبی خودگردان براي پیمایش مسیر8شکل 
 

ــیـحات فوق  ـــمت   دـیاگرام، بلوك  ـبا توـجه ـبه توضـ ـکاـنال زاوـیه سـ
 لگوریتمو ا  LOSرونده زیرآبی هوشمند مبتنی بر هدایت سراسري 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 Navigation Error 

یل  کل گریز از مانع بر پایه تابع پتانـس ارائه   9مجازي فازي در ـش
 شده است. 

ـسازي اـست.  ـسازي ـشبیهبراي پیاده 8بیان بلوکی ـشکل   9  نمودار
ـــکل   ــعـیت ـجاري    9ـبا توـجه ـبه شـ روـنده از مجموـعه مـعادالت  وضـ

براســاس نقاط راه  waypointشــود، بلوك دینامیکی اســتخراج می
تعیین میم را  ده  روـن ــیر مرجع حرکـت  بلوكسـ  obstacleکنـد. 

ســاز ســونار محل اســتقرار  و به عنوان شــبیه  بودهکننده مانع  تولید
انع را تعیین می انع، بلوك ـم ده و ـم ت روـن ه موقعـی ه ـب ا توـج ـب د.  کـن

obstacle avoidance  میم می ان دهد یا خیر و تـص گیرد واکنش نـش
ــورت انجام واکنش   ــد. در نهایت  انحرا زاویهدر ص ف چه میزان باش

خروجی این بخش به ـسیـستم کنترل اعمال ـشده تا با تغییر ـسطوح  
 کنترلی فرآیند انحراف از مسیر انجام گیرد.

ســازي منطبق بر واقعیت، خطاهاي  یک شــبیهبه منظور ایجاد 
گیري در حســگرها مانند نویز و بایاس و تاثیر عوامل محیطی ندازها

ان د جرـی انـن ـــم اي زیرسـ ه خروجی طحی و ...  ـه ا ـب ه عنوان خـط ـب
ت. همچنین خطاهاي   ده اـس یله افزوده ـش باتی  دینامیک وـس محاـس

 افزوده شده است.به مدل    39تحت عنوان خطاي ناوبريناوبري  
 

 جلونگرسازي سونار  شبیه  - 4-1
ــبیه گریزاولین گام در اجراي فرآیند   ــازي عملکرد از مانع، ش س

. بنابراین الزم اـست عملکرد اـستبراي تـشخیص مانع   جلونگرـسونار 
ــونار با همه ویژگی ــافتهایش اعم از س ــش،    مس و زاویه تحت پوش

ـب اخیر در  ات و    روز  هـت ــورت نرم  غیرهرســــانی اطالـع افزاري  بصـ
بیه ازي گردد. در عمل ـش ونار قادر به پایش محیط اطراف خود  ـس ـس

ـصورت قرارگیري  اـست. در  40در محدوده معینی به نام پنجره دید
می د گرر این پنجره،  جـس ایی آن خواهد بود. در  حـس ناـس قادر به ـش

ــکل  ــونار  10ش ــاهده   جلونگرنمایی از پنجره دید یک س قابل مش
 است.
 
 
 
 
 

 
 

40 View Window 

 
 زیرسطحی هوشمند سمت رونده زاویه کانال  بلوك دیاگرام: 9شکل 
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 جلونگر سونار حسگردید  : پنجره10شکل 

 
ســازي الگوریتم عبور از موانع الزم اســت با توجه به براي شــبیه

لحظه فاصله و زاویه  ، در هر رونده زیرسطحیموقعیت مکانی مانع و 
گیري شــود. بنابراین اگر مختصــات مانع و  بین آنها اندازه 41ســمت
ـب ده  ايه  روـن ارامترـه ـپ ا  ب ـب )ترتـی , )obs obsx y و( , )m mx y   تعریف

  زیرو با اســـتفاده از روابط مثلثاتی   11شـــوند، با توجه به شـــکل 
 .هر لحظه محاسبه نمودتوان زاویه سمت و فاصله را در می

)20( 1tan ( )yBearing
x

− ∆
=

∆
 

)21( 2 2tanDis ce x y= ∆ + ∆ 

 
 : زاویه سمت و مسافت در صفحه افقی11شکل 

 
obsدر روابط فوق  mx x x∆ = obs  و  − my y y∆ = فاـصله مکانی   −

که مانع    گامیدر عمل هن اـست. yو   xبین رونده و مانع در راـستاي  
توســـط ســـونار قابل    ،در محدوده پنجره دید قرار داشـــته باشـــد

 تشخیص است.
نابراین پس از محاسبه فاصله و زاویه وسیله نسبت به مانع، این ب

ات فنی   خـص له و زاویه که از مـش رط دوگانه فاـص دو مقدار در یک ـش
برقراري    پس از  شوند.میسونار واقعی قابل استخراج است، سنجیده  

نجر به از مانع اجرا شــده که م گریزالگوریتم هدایت محلی    ط،شــر
یله میعکس بیهالعمل وـس ازي  گردد. این فرآیند در طول مدت ـش ـس

ــورت رفع خطر برخورد، اجراي  بطور ـمدوام اجرا می ــود. در صـ شـ
یر  LOSالگوریتم به هدایت   یله مجددا به مـس ده و وـس وئیچ ـش از   ـس

 پیش تعریف شده بازخواهد گشت.
 

41 Heading Angle 

و زاویه ســمت در شــرط دوگانه مطابق با    مســافتیر حدي مقاد
ونار  حـسگرمـشخـصات فنی   که نماي   M900-90مدل   Blueviewـس

متر و  100ترتیب ه بنـشان داده ـشده،   12کلی این ـسونار در ـشکل 
 اند.درجه انتخاب شده 90

 
 

 M900-90 مدل Blueview سونار سنسور : 12شکل 

 

خ به روز رسـانی خروجی  نر،  حسـگربا توجه به مشـخصـات فنی  
ـسازي،  هرتز ـشبیه 100هرتز اـست. با توجه به فرکانس    20حـسگر ، 

مونه، بروز خواهد شـد. لحاظ نمودن  ن 5خروجی سـونار به ازاي هر  
از مانع را هر چه بیشـتر به  گریزسـازي فرآیند این پارامترها، شـبیه

 واقعیت نزدیک خواهد کرد.
ــبیهبا ــازي برتوجه به مطالب فوق ش  6اي دینامیک غیرخطی  س

اجرا گردید و نتایج آن در  هوشـمند زیرسـطحیدرجه آزادي رونده  
پیمایش   13قابل مشــاهده اســت. در شــکل   15تا   13  هايشــکل

قابل مشـاهده اسـت که نسـبت به دو  x-yمسـیر رونده در صـفحه  
ده، عکس ت.  مانع در مسـیر از پیش تعیین ـش العمل نشـان داده اـس

اسـاس دور زدن مانع در  از مانع بر گریزاي دسـتاورد پیشـنهادي بر
ــت ــده اسـ ه افقی طراحی شـ ــفـح ابراین خروجی الگوریتم    .صـ بـن

ه ب 15و   14  هايشــکلپیشــنهادي زاویه ســمت خواهد بود که در 
ت و تالش کنترلی براي اجراي فرامین  ـــم ه سـ ان زاوـی ب فرـم ترتـی

است. اگر رونده در مسیر از پیش تعیین شده  هدایتی قابل مشاهده  
ا چـندین موانع مواـجه گردد، بر ــاس الگوریتم ـهدایتی، روـنده   ـب اسـ

دهد. پس  العمل نشــان میهمواره نســبت به نزدیکترین مانع عکس
ه چگونگی  ت ـب ـــب داـیت نسـ انع، الگوریتم ـه از عبور از نزدیکترین ـم

عبارت دیگر   ه. بکندگیري میالعمل براي مانع بعدي تصــمیمعکس
ـــبت ـبه  ه  ـبموجود،  بـندي موانع  ـبا اولوـیتروـنده   ــورت محلی نسـ صـ

 دهد.محیط اطراف خود واکنش نشان می

 
 

   x-yمسیر حرکت رونده در صفحه  :12شکل 
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 : فرمان زاویه سمت 13شکل 
 

 
 

 سکان: تالش کنترلی 14شکل 
 

بیانگر پیمایش مســـیر بهینه براي گریز از    ســـازينتایج شـــبیه
یر  برخورد با مانع توـسط رونده زیرآبی خودگردان  و بازگـشت به مـس

لی  ت.اـص یر بهینه    اـس یله به  برايپیمایش مـس ریع وـس ت ـس بازگـش
لی یر اـص د.  تواند افزایش تالش کنترلی رمی مـس ته باـش ا در پی داـش

  بخوبی قابل مشاهده است.14این مسئله در شکل 
ــرایب وزنی در بهینهبراي نمایش میزان تاثیر   ــیر  ض ــازي مس س

ا با در نظر گرفتن فرمان زاویه  سـازي قبلی تنهحرکت رونده، شـبیه
بدون لحاظ کردن تابع پتانـسیل مجازي و  از الگوریتم  منتجهـسمت 

ت. نتایج  حاصـلضـرب ضـرایب توابع وزنی   ده اـس حاصـل از  تکرار ـش
  آورده ـشده اـست.  16و  15اي  هدر ـشکلبا ـشرایط فوق  ـسازي  ـشبیه
دهنده پیمایش مـسیر رونده در صفحه  نـشانبترتیب   16و   15ـشکل 

x-y   و تالش کنترلی صــورت گرفته براي اجراي مانور گریز از مانع
 است. 

 
 

 x-yمسیر حرکت رونده در صفحه  :15شکل 
 

 
 

 سکان: تالش کنترلی 16شکل 
 

براي حالتی که دو مانع به فاصــله   ســازينمونه دیگري از شــبیه
اندکی به موازات هم قرار دارند، اجرا شــده اســت که نتایج آن در 

 قابل مشاهده است.  20تا   17ي نمودارها

 
 

   x-yمسیر حرکت رونده در صفحه  :17شکل 
 

 
 

 : تالش کنترلی سکان18شکل 
 

 
 

   x-yمسیر حرکت رونده در صفحه  :19شکل 
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 : تالش کنترلی سکان 20شکل 
 

سـازي به ازاي روش پیشـنهادي خروجی شـبیه 18و   17نمودار  
ت.  رایب واـس یر زنی در بهینهبراي نمایش میزان تاثیر ـض ازي مـس ـس

ـسازي تنها با در نظر گرفتن فرمان زاویه ـسمت حرکت رونده، ـشبیه
ابع   ه از الگوریتم ـت اظ کردن منتـج دون لـح ازي و ـب ل مـج ـــی انسـ پـت

ل ل از  حاـص ت. نتایج حاـص ده اـس رایب توابع وزنی تکرار ـش رب ـض ـض
 آورده شده است. 20و   19هاي سازي با شرایط فوق در شکلشبیه

ــ ــیر پیـمایش در نمودارـهاي  ـبا مـقایسـ  19و    17،  15،  12ه مسـ
ــمت بهینه براي  می ــرایب وزنی در تولید زاویه سـ توان به تاثیر ضـ

براي مقایســـه بهتر مســـیر پیموده از برخورد با مانع پی برد.   گریز
 آورده شده است. 1شده توسط رونده در دو حالت در جدول  

 
 ب از برخورد اجتنابراي میزان پیمایش مسیر رونده  – 1 جدول

 مشخصه 
 حالت 
 تلفیق تابع پتانسیل مجازي  

 با توابع وزنی 
تابع پتانسیل 

 مجازي

  مسافت 
]m[ 

 280 120 1سازي شبیه

 110 20 2سازي شبیه

 
ــط  برمی 1همانطور که از جدول   ــده توس ــیر پیموده ش آید، مس

 برابر تفاوت دارد.   2بیش از  ،رونده زیرآبی خودگردان در دو حالت
 

 گیرينتیجه -   5
ــیل   ــتاورد جدیدي مبتنی بر ترکیب تابع پتانس این پژوهش دس

از ـمانع    گریزمـجازي و توابع وزنی منطبق بر منطق ـفازي در زمیـنه  
ــطحیبراي رونده   ــمـند زیرسـ درجه    6با دیـنامـیک غیرخطی  هوشـ

آزادي ارائه کرده اســت. خروجی دســتاورد فوق تولید زاویه ســمت 
 ـست. زاویه ـسمت موردا x-yدر ـصفحه    مناـسب براي دور زدن مانع

ـــیل  انسـ ابع پـت ه مـجازي منتـجه از ـت از در ـگام اول از نیروي دافـع نـی
ــرایب تابع وزنی بهینه   ــتفاده از ض ــده و در گام دوم با اس تولید ش

ــبیهمی ــنهادي براي موانع دو گردد. نتایج ش ــازي الگوریتم پیش س

ــب این روش در دور زد ــیار مناس ن مانع و بعدي بیانگر عملکرد بس
هایی همچون محاـسبات ري از برخورد اـست. عالوه بر ویژگیپیـشگی

توان به واکنش ســریع به موانع، ســازي آســان، میریاضــی و پیاده
اره  لی اـش یر اـص ریع به مـس ت ـس تولید حداقل زاویه انحراف و بازگـش

هایی با  این ویژگی قابلیت اسـتفاده از این روش را براي روندهنمود. 
پس  افزودن تابع وزنی  یر خواهد کرد.  پذع نیز امکاندینامیک ســری

ســـازي زاویه ســـمت منجر به بهینهاهمیت موانع، میزان  از تعیین 
تولیدي و انحراف کمتر از مســیر اصــلی شــده و با کاهش مســافت 

ــد ـــیل خواـهد افزودپیموده شـ بطوریـکه ـبا  .  ه، بر ـکارایی ـتابع پـتانسـ
بیه ازي، تلفیق خروجی تتوجه به نتایج ـش یل مجازي با  ابع  ـس پتانـس

، مســافت پیموده شــده توســط رونده را  ضــریب تعدیل توابع وزنی
ــت. هاي این پژوهش،  از دیگر جنبه بیش از دو برابر کاهش داده اس

هاي یک ســازي رفتار ســونار با در نظر گرفتن همه ویژگیشــبیه
ایی موانع را امکان ناـس ت که اجراي فرآیند ـش ونار واقعی اـس پذیر  ـس

 ت.کرده اس
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