مجلٍ مکاویک ساصٌ َا ي شاسٌ َا آمادگی اوتشاس مقاالت تخصصی دس کلیٍ صمیىٍ َای مُىذسی مکاویک ي مباحث میان سشتٍ
ای مشتبط با ایه شاخٍ علمی سا داسا است .لزا اص کلیٍ اساتیذ ،داوشجًیان ،پژيَشگشان ي فعالیه صىعت دعًت می شًد کٍ
حاصل تحقیقات جذیذ ،پژيَش َای بىیادیه ي ایذٌ َای وً خًد سا جُت اوتشاس بٍ ایه وششیٍ اسسال ومایىذ .شایان رکش است
کٍ ایه مجلٍ داسای سيیکشد یکسان دس دعًت اص تحقیقات داسای جىبٍ عذدی ،تحلیلی ي آصمایشگاَی استَ .مچىیه امکان
اوتشاس مقاالت جذیذ دس صمیىٍ سيشُای عذدی ي تحلیلی (شامل َش دي دیذگاٌ معیه ي تصادفی) دس مُىذسی مکاویک فشاَم
شذٌ است .دس پایان خاطش وشان می شًد کٍ سیاست اصلی ایه مجلٍ بش تسشیع فشآیىذ دايسی ي تعیه تکلیف مقاالت دس حذاقل
صمان ممکه استًاس شذٌ است.

اعتبار علمی -پژوهشی
اعتبار مجلً مکاویک سازي ٌا و شاري ٌا در جلسً مورخ  89/12/25کمیسیون وشریات علمی
وزارت علوم ،تحقیقات و فىاوری مورد ارزیابی قرار گرفت و با درجً "علمی -پژوٌشی" بً تایید
رسید و طی وامً شماري  9/3/11/105278بً معاووت پژوٌشی و فىاوری ایه داوشگاي ابالغ
گردید.
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هحودرضب سلطبنپور

 1استبدیبر ،دانشکده ههندسی ثرق ،دانشگبه هوایی شهید ستبری

چکیده
دس ثیـتش تحمیمبتی وِ تبوٌَى دس حَصُی وٌتشل هَلؼیت ثبصٍی سثبت اًجبم ؿذُ اػت ،فشض ثش ایي اػت وِ یب ػیٌوبتیه ثبصٍی سثبت ٍ
یب هبتشیغ طاوَثیي سثبت اص فضبی هفصلی ثِ فضبی وبس وبهالً هؼلَم اػت .دس حبلیىِ ّیچىذام اص پبساهتشّبی فیضیىی هَجَد دس هؼبدالت
ثبصٍی سثبت سا ًویتَاى ثب دلتی ثبال هحبػجِ ًوَد .ثِ ػالٍُ ٍلتی وِ ثبصٍی سثبت جؼوی سا ثش هیداسد ،ػذملغؼیتّب دس عَل ،جْت ٍ
ًمغِی توبع هجشی ًْبیی ثب آى ثشٍص هیًوبیذ .ثٌبثشایي ًتیجِ هیؿَد وِ ػیٌوبتیه ثبصٍی سثبت ًیض داسای ػذملغؼیت هیگشدد ٍ ثِ
خبعش ػولیبتّبی هختلفی وِ ثشػْذُی ثبصٍی سثبت گزاؿتِ هیؿَد ،حتوبً ػیٌوبتیه آى ًیض دچبس تغییش هیؿَد .پغ تضویي پبیذاسی
ػیؼتن حلمِ ثؼتِ دس حضَس ػذملغؼیتّبی هَجَد دس دیٌبهیه ٍ ػیٌوبتیه ثبصٍی سثبت اهشی چبلؾ ثش اًگیض اػت .ثِ خبعش غلجِ ثش
ایي ػذملغؼیتّب ،دس ایي همبلِ ،هب وٌتشل همبٍم ػبدُای سا ثشای سدگیشی هَلؼیت ثبصٍی سثبت ،دس حضَس ػذملغؼیتّبی هَجَد دس
دیٌبهیه ،ػیٌوبتیه ٍ هبتشیغ طاوَثیي ثبصٍی سثبت اسایِ ًوَدُاین .اثجبت پبیذاسی ًـبى هیدّذ وِ ػیؼتن حلمِ ثؼتِ داسای پبیذاسی
هجبًجی ػشاػشی اػت .دس اداهِ ،ثشای غلجِ ثش هـىالت ػولی وٌتشل پیـٌْبدی ،اصالحبتی اسایِ هیگشدد .ػیؼتن حلمِ ثؼتِ ثب وٌتشل
اصالح ؿذُ داسای پبیذاسی هحذٍد یىٌَاخت اػت .اص آًجبوِ دس ثؼیبسی اص ػولیبتی وِ تَػظ ثبصٍی سثبت اًجبم هیؿَد ،خغبی گزسا ًمؾ
ثؼیبس هْوی سا ایفب هیًوبیذ .ثِ ّویي دلیل ،ػبختبس وٌتشل اصالح ؿذُ ثِ گًَِای تغییش دادُ هیؿَد وِ ثتَاًذ خغبی گزسا سا ثْجَد
ثخـذ .ػشاًجبم ثشای ًوبیؾ ػولىشد وٌتشلوٌٌذُی ًْبیی ،هغبلؼِی هَسدی ثش سٍی یه ثبصٍی دٍ -ساثظ لَالیی پیبدُػبصی ؿذُ اػت.
اثجبت سیبضی ٍ ًتبیج ؿجیِػبصی وبسایی خَة وٌتشل پیـٌْبدی سا تبییذ هیًوبیٌذ.
کلوبت کلیدی :ثبصٍی سثبت ؛ فضبی وبس؛ ػذملغؼیت دیٌبهیىی؛ ػذملغؼیت ػیٌوبتیىی؛ هبتشیغ طاوَثیي؛ همبٍم؛ خغبی گزس.

 -1هقدهه
دیٌبهیهّبی ثبصٍی سثبت ،ثِ خبعش وَپلیٌگی وِ ثیي هفبصل آى
ٍجَد داسد ،هؼبلِ ای ثؼیبس غیشخغی هحؼَة هی ؿَد .ثشای غلجِ
ثش ایي دیٌبهیهّبی غیشخغی ،سٍؿْبی وٌتشل گـتبٍس هحبػجبتی
هَجَد دس دیٌبهیهّبی ػیؼتن ،اسائِی یه هذل دیٌبهیىی دلیك
ثشای ػیؼتن ،وبس ثؼیبس هـىلی اػت .ثب وـف ٍیظگیّبی فیضیىی
ثبصٍی سثبت ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ لیبپبًف ،هحممیي ًـبى دادًذ وِ
وٌتشلوٌٌذُّبی ػبدُای ًظیش  PID ٍ PDدس وٌتشل تٌظین ًمغِی
هَلؼیت ثبصٍی سثبت ثب ٍجَد ػَاهل غیشخغی ٍ ػذملغؼیتّبیی وِ
دس دیٌبهیهّبی ػیؼتن سثبت ٍجَد داسد ،ثؼیبس هَثشًذ ].[5-3
دس ثیـتش سٍؽّبی اسائِ ؿذُ ،وٌتشلوٌٌذُّب ثِ گًَِای
عشاحی هیؿًَذ تب هؼیش هغلَة سا دس فضبی هفصلی دًجبل ًوبیٌذ
] .[7-1ثشای ایيوِ هجشیًْبیی هؼیش هغلَة دس فضبی وبس سا
دًجبل وٌذً ،یبصهٌذ ثِ حل هؼئلِی ػیٌوبتیه ٍاسٍى ّؼتین ٍ
*
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ثش اػبع هذلّبی دلیمی اص دیٌبهیهّبی ثبصٍ سثبت ،ثشای خغی-
ػبصی ػیؼتن اسائِ گشدیذُ اػت ] .[2-1اهب ایي سٍؽّبّ ،یچگًَِ
دیذگبُ فیضیىی اص هؼئلِی وٌتشل ثبصٍی سثبت دس اختیبس هب ًوی-
گزاسًذ .اص ایي گزؿتِ ثِ دلیل ٍجَد ػذملغؼیتّبی پبساهتشی
ثشای ایيوبس ثبیذ اعالػبت دلیمی اص ػیٌوبتیه ثبصٍی سثبت داؿتِ
ثبؿینٍ .لتی وِ هؼئلِی وٌتشل هؼتمیوبً دس فضبی وبس عشاحی
هیؿَد ،هؼئلِی ػیٌوبتیه ٍاسٍى ثب هؼئلِی تشاًْبدُی هبتشیغ
طاوَثیي هَجَد دس ٍسٍدی وٌتشل ،جبثِجب هیؿَد ] .[10-8ثِ ّش
حبل دس ایي ؿشایظ ًیض ثشای هحبػجِی هبتشیغ طاوَثیي ،ثبص ثبیذ
اعالػبت دلیمی اص همبدیش پبساهتشّبی ػیٌوبتیه ثبصٍی سثبت دس
دػتشع ثبؿذ .دس ایي استجبط هحممیي لَاًیي وٌتشلی سا ثشای وٌتشل
ثبصٍی سثبت دس فضبی وبس دس حضَس ػذملغؼیتّبی دیٌبهیىی ٍ
ػیٌوبتیىی اسائِ ًوَدُاًذ ] .[14-11اهب دس ایي همبالت ،فشض ثش ایي
اػت وِ هذل هبتشیغ طاوَثیي اص فضبی هفصلی ثِ فضبی وبس وبهالً
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هؼلَم اػت .ثٌبثشایي ثب ایي لبًَى وٌتشلی ًویتَاى پبیذاسی ػیؼتن
حلمِ ثؼتِ سا دس حضَس ػذملغؼیتّبی ػیٌوبتیىی اص فضبی
هفصلی ثِ فضبی وبس سا تضویي ًوَد.
دس ثیـتش تحمیمبتی وِ دس حَصُی عشاحی وٌتشل هَلؼیت
ثبصٍی سثبت اًجبم ؿذُ اػت ،فشض هؼلَم ثَدى ػیٌوبتیه ٍ
هبتشیغ طاوَثیي ثبیذ ثشلشاس ثبؿذ ] .[7-1اهب ثبیذ ثذاًین وِ ّیچوذام
اص پبساهتشّبی فیضیىی هؼبدالت دیٌبهیىی ثبصٍی سثبت سا ًویتَاى ثب
دلت ثبالیی هحبػجِ ًوَد .حتی اگش ثتَاًین پبساهتشّبی فیضیىی سا ثب
دلت وبفی هحبػجِ ًوبیین ،ثِ دلیل ایيوِ ثبصٍی سثبت ثشای اًجبم
ػولیبت هحَلِ ثبیذ ثب هحیظ وبس دس توبع ثبؿذ ،ثٌبثشایي همبدیش
توبهی پبساهتشّب دػتخَؽ تغییش خَاٌّذ ؿذ .ثِ ػٌَاى هثبل،
هغبثك ؿىل ّ 1شگبُ ثبصٍی سثبت ،جؼوی سا ثب اثؼبدی هختلف ثش
هیداسد ػیٌوبتیه ولی ثبصٍی سثبت دػتخَؽ تغییش خَاّذ ؿذ،
پغ هحبػجِی دلیك ایي ػیٌوبتیه ػوالً خیلی هـىل هیؿَد.
تحمیمبت ًـبى هیدٌّذ وِ اًؼبىّب ،ثِ ایي دلیل وبسّبیـبى سا
آػبى ٍ اػتبداًِ اًجبم هیدٌّذ ،وِ ًیبصهٌذ ثِ داؿتي اعالػبت
دلیمی اص ػیٌوبتیه ٍ دیٌبهیه ثبصٍّبیـبى ًیؼتٌذ .ایي ٍالؼیت
ًـبى هیدّذ وِ وٌتشلوٌٌذُی ثبصٍی اًؼبى دس حضَس توبهی
ػذملغؼیتّبی هَجَد دس دیٌبهیه ٍ ػیٌوبتیه ثبصٍ ثِ خَثی
ػول هیًوبیذ .وـف ایيگًَِ وٌتشلوٌٌذُّب وِ ثتَاًٌذ دس حضَس
توبهی ػذملغؼیتّب ،ػولىشدی هغلَة داؿتِ ثبؿٌذ گبم هْوی
هحؼَة هیؿَد .صیشا هیتَاًین ثب اػتفبدُ اص ایي وٌتشلوٌٌذُّب،
ثبصٍّبیی سا عشاحی ًوبیین وِ داسای دلت ٍ ػشػتی ثبال ثبؿٌذ.

اسائِ وٌٌذ .ثٌبثشایي ثؼیبسی اص هحممیي تحمیمبت خَد سا دس صهیٌِی
سدگیشی هَلؼیت ثبصٍی سثبت دس فضبی وبس هتوشوض وشدُاًذ.
اخیشاً وٌتشلوٌٌذُّبی طاوَثیي تغجیمی ثشای وٌتشل سدگیشی
ثبصٍی سثبت دس فضبی وبس اسایِ ؿذُاًذ ] .[22-20دس ایي سٍؽّب،
فشض هؼلَم ثَدى ػیٌوبتیه ٍ هبتشیغ طاوَثیي هشتفغ گشدیذُ
اػت .اهب دس عشاحی ایي وٌتشلوٌٌذُّب ،تٌْب ٍجَد ػذملغؼیتّبی
پبساهتشی لحبػ ؿذُ اػت .دس حبلیوِ ٍجَد ػذملغؼیتّبی
غیشػبختبسی ًظیش اصغىبن ،اغتـبؽ ٍ دیٌبهیهّبی هذل ًـذُ
هیتَاًٌذ ػیؼتن حلمِ ثؼتِ سا ًبپبیذاس ًوبیٌذ.
دس ایي همبلِ ،هب وٌتشلوٌٌذُی همبٍم ػبدُای سا ثشای وٌتشل
سدگیشی هَلؼیت ثبصٍی سثبت دس حضَس ػذملغؼیتّبی هَجَد دس
ػیٌوبتیه ٍ هبتشیغ طاوَثیي اص فضبی هفصلی ثِ فضبی وبس اسایِ
ًوَدُاین .سٍؽ پیـٌْبدی ،فبلذ وبػتیّبی هَجَد دس سٍؽ ّبی
] [22-1اػت ٍ دس ثشاثش تغییشات غیش لبثل پیؾثیٌی دس ػیٌوبتیه
ثبصٍّ ،وبىگًَِ وِ دس ؿىل ً 1ـبى دادُ ؿذُ اػت ،ثؼیبس اًؼغبف
پزیش اػت .ػالٍُ ثش ایي ،دس عشاحی ایي سٍؽ وٌتشلیً ،ىبت الصم
ثشای پیبدُ ػبصی ػولی آى لحبػ ٍ ساّىبسی ًیض ثشای ثْجَد خغبی
گزسای سدگیشی هَلؼیت ثبصٍی سثبت اسائِ گشدیذُ اػت.
دس ایي همبلِ ،دس ثخؾ  2هؼبدالت دیٌبهیىی ثبصٍی سثبت دس
فضبی هفصلی ٍ ٍیظگیّبی فیضیىی آى ثیبى هیگشدد .ػپغ ایي
هؼبدالت ،دس ثخؾ  3ثِ فضبی وبس اًتمبل دادُ هیؿَد .ثخؾ 4
همبلِ ،ؿبهل فشضیبت الصم ثشای عشاحی وٌتشلوٌٌذُ اػت .هشاحل
عشاحی وٌتشلوٌٌذُی ػبختبسهتغیش همبٍم ٍ اثجبت پبیذاسی ػیؼتن
حلمِ ثؼتِ دس ثخؾ  5آهذُ اػت .ثشای وٌتشل خغبی گزسای
سدگیشی هَلؼیت ثبصٍی سثبت دس فضبی وبس ،وٌتشل پیـٌْبدی دس
ثخؾ  ،6اصالح ؿذُ اػت .ػشاًجبم ثشای ثشسػی ػولىشد وٌتشل-
وٌٌذُّبی پیـٌْبدی ،دس ثخؾ  7هغبلؼِی هَسدی ثش سٍی یه
ثبصٍی دٍ -ساثظ لَالیی پیبدُػبصی گشدیذُ اػت.

 -2هعبدالت دینبهیکی ثبزوی رثبت در فضبی هفصلی

شکل  -1ثبزوی رثبت اجسبهی را ثب اثعبد و اوزانی هتفبوت
جبثجب هینوبیند

ثشای غلجِ ثش ػذم لغؼیت ػیٌوبتیىی ،وٌتشل وٌٌذُّبی
طاوَثیي تمشیجی ثشای حشوت ًمغِ ثِ ًمغِ دس فضبی وبس اسائِ
ؿذُ اًذ ] .[17-15ثب اػتفبدُ اص ایي وٌتشل وٌٌذُ ّب هی تَاى
هؼبئل حل ًـذُای ًظیش وٌتشل ًیشٍ ٍ وٌتشل اًگـتبى سثبت دس
حضَس ػذملغؼیت هَجَد دس ًمبط توبع سا ثِ عشیك هـبثِ حل
وشد ] .[19-18اص آىجب وِ دس ثیـتش وبسّبیی وِ تَػظ سثبتّب
اًجبم هی ؿَد ،سدگیشی حبئض اّویت اػت ،ثٌبثشایي ثشای اًجبم ایي
وبسّب ،وٌتشلوٌٌذُّبی تٌظین ًمغِ ًوی تَاًٌذ ػولىشد هغلَثی سا

هؼبدالت دیٌبهیىی ثبصٍی سثبت صلت ،غیشخغی ٍ چٌذ ٍسٍدی –
چٌذ خشٍجی ،ثِ صَست یه هؼبدلِی دسجِی دٍم ثِ صَست صیش
اػت ]:[24
M (q)q  Vm (q, q )q  G(q)  Fd q  Fs (q )  Td  
()1
وِ  M (q)  R nnهبتشیغ ایٌشػی Vm (q, q )  R nn ،هبتشیؼی
ؿبهل ثخؾّبی هشثَط ثِ ًیشٍّبی وَسیَلیغ ٍ جبًت هشوض،
n

G(q)  R

ثشداس گـتبٍس جبرثِ،

n n

 Fd  Rهبتشیؼی لغشی اص

اصغىبن ٍیؼىَص ٍ یب ضشایت اصغىبن دیٌبهیىی،

n

Fs (q )  R

ثشداسی اص اصغىبن اػتبتیىی Td  R n ،ثشداسی ؿبهل اغتـبؽ یب
دیٌبهیهّبی هذلًـذُ،

q(t )  R n

ثشداس هتغیشّبی هفبصل،

 q (t )  R nثشداس ػشػت هفبصل ٍ  q(t )  Rثشداس ؿتبة هفبصل
اػت .ثشای ػبدُتش وشدى هؼبدلِی ( ،)1هؼبدلِی صیش تؼشیف هی-
گشدد:
H (q, q )  Vm (q, q )q  G(q)  Fd q  Fs (q )  Td
()2
n
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هؼبدالت ( ،)2جوغ توبهی ثخـْبی غیشخغی اػت .پغ ثب
جبیگزاسی ( )2دس ( )1داسین:
  H (q, q )  
M ( q) q
()3
ساثغِی ( )1داسای ٍیظگیّبی صیش اػت]:[12-10
ویژگی :1
هبتشیغ ایٌشػی  ، M q هتمبسى ٍ ثشای ّوِی
ٍ هحذٍد یىٌَاخت اػت ثِ صَستی وِ:
1I  M q   2 I or 1  M q   2
()4
ً M q شم  2هبتشیغ ایٌشػی  2 ٍ 1 ،ثبثتّبی هثجتی
q  Rn

هثجت هؼیي

ّؼتٌذ.
ویژگی :2

هبتشیغ  M q   2Vm q, q پبدهتمبسى اػت .یؼٌی:
()5
yT M q y  2 yT Vm q, q y , y, q, q  R n

ویژگی :3
هبتشیغ وَسیَلیغ ٍ جبًت هشوض ) ً ، Vm (q, qؼجت ثِ  qخغی
اػت ٍ ٍاثؼتگی آى ثِ  qؿجیِ ثِ هبتشیغ ایٌشػی ) M (qاػت.
یؼٌی:
()6
Vm (q, z) y  Vm (q, y) z,
y, z  Rn
هالحظهی :1
دس عشاحی وٌتشلوٌٌذٍُ ،یظگی  1ثؼیبس هْن ٍ اػبػی اػت ٍ
ّویـِ هَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشد .هثجت هؼیي ثَدى هبتشیغ
ایٌشػی اص ایي حمیمت ًبؿی هیؿَد وِ دس ثیـتش ػیؼتنّبی دس
حبل حشوتّ ،ویـِ اًشطی جٌجـی هثجت اػت .الجتِ اگش ثبصٍی
سثبت داسای هفبصل وـَیی ثبؿذ ،آًگبُ هبتشیغ ایٌشػی ،هثجت ًیوِ
هؼیي خَاّذ ثَد .هگش ایٌىِ هفبصل وـَیی ثؼتِ ثبؿٌذ یؼٌی
 qi  0ثبؿذ .دس ایيصَست ًیض هبتشیغ ایٌشػی هثجت هؼیي اػت
].[23
هالحظهی :2
ٍیظگی  ،2دس عشاحی وٌتشلوٌٌذُّبی غیشخغی هَثش ًیؼت .اهب اص
ایي ٍیظگی ،ثشای وبّؾ پیچیذگی ٍ احتیبط ٍ افضایؾ وبسایی
ػیؼتن وٌتشل ،دس سٍؽ عشاحی وٌتشلوٌٌذُّبی همبٍم اػتفبدُ
هیؿَد .دس اثجبت پبیذاسی ػشاػشی ػیؼتن حلمِ ثؼتِ ثب اػتفبدُ اص
لَاًیي وٌتشلی ػبدُ ،ایي ٍیظگی ًمؾ ثؼیبس هْوی سا ایفب هیوٌذ
].[23
هالحظهی :3
ٍیظگی  3دس ثبصٍّبی صلجی ثشلشاس اػت ،وِ ثتَاى هؼبدالت
دیٌبهیىی ایي ثبصٍّب سا ثب اػتفبدُ اص سٍؽ اٍیلش -الگشاًظ ثذػت آٍسد.
ثٍِػیلِی هؼبدلِی الگشاًظ وِ دس سٍؽ اٍیلش -الگشاًظ اػتفبدُ هی-
ؿَد ،دیٌبهیهّبً ،ؼجت ثِ  qهشثغ ّؼتٌذ ٍ ٍیظگی  3ثش ّویي
اػبع ثذػت هیآیذ .ایي ٍیظگی دس ثؼظ ٍ گؼتشؽ تَاثغ
هحذٍدیت دس هؼبدالت دیٌبهیىی سثبت ،ثؼیبس هفیذ اػت ].[23

 -3هعبدالت ثبزوی رثبت در فضبی کبر
دس ایي همبلِ ثشای عشاحی وٌتشلوٌٌذُی همبٍم دس فضبی وبس ،اص
هؼبدالت دیٌبهیىی ثبصٍی سثبت دس فضبی وبس اػتفبدُ هیؿَد .ثِ
ایي هٌظَس هؼبدلِی ( )3ثِ صَست صیش ػبدُ هیگشدد:
()7
  M 1q  t   H q, q 
q
ثشای ثذػت آٍسدى ػشػت هجشی ًْبیی دس فضبی وبس اص هؼبدلِی
صیش اػتفبدُ هیؿَد ]: [24

()8
X  J (q)q
) J (qهبتشیغ  n  nهبتشیغ طاوَثیي q (t ) ،ثشداس  n 1ػشػت
هفبصل ٍ )  X (tثشداس  n 1ػشػت دس فضبی وبس اػت .اص هؼبدلِی
(ً )8ؼجت ثِ صهبى هـتك گشفتِ هیؿَد:
  J (q)q  J (q)q
()9
X
ؿشط ٍجَد ) J (qآى اػت وِ هؼیشّ ،وَاس ثبؿذ .ثب فشض ایٌىِ
هؼیش فضبی وبس ػبسی اص ًمبط تىیي اػت ،هؼبدلِی ( )7دس ()9
جبیگزاسی هیگشدد:
1



()10
X  J (q)M q  t   H q, q   J (q)q
هؼبدلِی ( ،)10ثِ صَست صیش هشتت هیؿَد:
1
  H q, q   M q J 1(q) J (q)q   t 
()11
M q J (q) X
) J 1 (qهؼىَع هبتشیغ طاوَثیي اػت .هبتشیغ طاوَثیي دس
صَستی هؼىَعپزیش اػت وِ ثبصٍی سثبت دس ًبحیِی هحذٍدی دس
فضبی وبس حشوت وٌذ ٍ هؼیش فضبی وبس ثِ گًَِای عشاحی ؿَد وِ
ّوَاس ثَدُ ٍ اص ًمبط تىیي ػجَس ًىٌذ .دس ایي صَست هؼىَع
هبتشیغ طاوَثیي هـتك پزیش ٍ داسای هشتجِی وبهل خَاّذ ثَد .ثشای
اًتمبل فضبی گـتبٍس ثِ فضبی ًیشٍ اص هؼبدلِی صیش هیتَاى اػتفبدُ
ًوَد ]: [24
T
()12
 t   J (q) f t 
) J T (qتشاًْبدُی هبتشیغ طاوَثیي ٍ  f t ثشداس ً n 1یشٍی
ٍسٍدی ثِ ثبصٍی سثبت اػت .ساثغِ ( )12دس هؼبدلِی ()11
جبیگزاسی ٍ هشتت هیؿَد:
()13
J T (q) M q J 1 (q) X  J T (q) H q, q  
J T (q) M q J 1 (q) J (q)q  f t 

ثشای ػبدُ وشدى هؼبدلِ ( ،)13هؼبدالت صیش تؼشیف هیگشدد:
()14
)Aq   J T (q)M q J 1(q
()15
N q, q   J T (q) H q, q   J T (q)M q J 1(q) J (q)q
ثب جبیگزاسی هؼبدالت ( )15( ٍ )14دس ساثغِ ( ،)13هؼبدالت
دیٌبهیىی ثبصٍی سثبت دس فضبی وبس ثِصَست صیش ثذػت هیآیذ:
  N q, q   f t 
()16
Aq X

 -4فرضیبت الزم ثرای طراحی کنترلکننده
ثشای عشاحی وٌتشلوٌٌذُی همبٍم ثبیذ فشضیبت صیش ثشلشاس ثبؿٌذ
]:[23
.1

Fd y  Fs  y    f 0   f1 y , y  R n

.2

Td  t
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ً yشم  2ثشداس ً ٍ yوبد  .دس هَسد ػبیش ثشداسّب ٍ هبتشیغ ّب
ًیض ًشم  2اػت  t ٍ  f1 ،  f 0 .ثبثتّبی هثجت ّؼتٌذ .پغ اص
ثیبى فشضیبت هؼئلِ ،ػؤال ایي اػت وِ ثب ٍجَد ػذم لغؼیتّبی
ػبختبسی ٍ غیشػبختبسی چگًَِ هیتَاى وٌتشلوٌٌذُای سا عشاحی
وشد وِ هَلؼیت هجشیًْبیی سا سدگیشی وٌذ .دس ثخؾ ثؼذی ثِ ایي
ػؤال پبػخ دادُ هیؿَد.

 -5طراحی کنترلکنندهی سبختبر هتغیر هقبوم
ثِ دلیل ٍجَد ػذملغؼیتّب ،دیٌبهیهّبی هؼبدلِ ( )16وبهالً هؼلَم
ًیؼتٌذ .ثٌبثشایي هیتَاى گفت وِ ػذملغؼیتّبیی ًظیش پبساهتشّبی
ًبهؼلَم ،اصغىبنّاب ،تغییاشات ثابس ،دیٌبهیاهّابی هاذل ًـاذُ ٍ
اغتـبؿبت ،دیٌبهیهّبی ثیبى ؿذُ دس ساثغِ ( )16سا ثِ دٍ لؼاوت
تمؼین هیوٌٌذ:
Aq  Ak q  Au q , N q, q   N k q, q   Nu q, q 
()17
وِ  Nu q, q  ، Au q  ٍ N k q, q  ، Ak q ثِتشتیت لؼوتّبی
هؼلَم ٍ ًبهؼلَم ّ N q, q  ٍ Aq ؼتٌذ .ثب تَجِ ثِ هؼبدلِ (،)17
هیتَاى هؼبدلِ ( )16سا ثِصَست صیش ًَؿت:


()18
( Ak q   Au (q)) X  ( Nk q, q   Nu (q, q ))  f t 
ثب تَجِ ثِ هذل اػوی ثبصٍی سثبت ،لبًَى وٌتشلی ثِ صَست صیش
اًتخبة هیؿَد:
()19
f (t )  Ak q Xd  Nk q, q   Ak (q) ur
وِ  X d (t )  R nثشداسّبی ؿتبة هغلَة دس فضبی وبس ٍ
ثشداس وٌتشل همبٍم اػت وِ ثبیذ عشاحی ؿَد .هؼبدلِ ( )19دس
هؼبدلِ ( )18جبیگزاسی ٍ ػبدُ هیگشدد:






()20
Ak q ( X d  X )  Au (q) X  Nu q, q   Ak (q) ur
ur  R n

ثب تؼشیف  e(t )  X d  X ٍ e(t )  X d  Xخغبی هَلؼیت ٍ
ؿتبة دس فضبی وبس ،ساثغِ ( )20ثِصَست صیش ػبدُ هیگشدد:
()21
e(t )  Ak1(q)( Au (q) X  Nu (q, q ))  ur
ثشای ػبدُتش وشدى هؼبدلِی ( ،)21هؼبدلِی صیش تؼشیف هیگشدد:
()22
)) A  Ak1(q)( Au (q) X  Nu (q, q
دس ساثغِ ( A ،)22هجوَع توبم ػذملغؼیتّبی ػبختبسی ٍ
غیشػبختبسی اػت .ثِدلیل ایيوِ توبهی هفبصل سثبت لَالیی
ّؼتٌذ ٍ ثب تَجِ ثِ فشضیبت ثخؾ  4داسین:
()23
) A  11(2 Xd   g   f   f q  t
1

0

اص آىجب وِ   2 ٍ 1 ،  g ،  t ،  f1 ،  f 0ثبثتّبی هثجتی
ّؼتٌذ ،پغ ساثغِ ( )23سا هیتَاى ثِصَست ػبدُتشی ثیبى وشد:
()24
A  112 Xd   q  
وِ   ٍ ثبثتّبی هثجتی ّؼتٌذ .هؼبدلِ ( )22دس هؼبدلِ ()21
ثِ ؿىل صیش جبیگزاسی هیگشدد:
e(t )  A  ur
()25
هتغیش  Sثِصَست صیش پیـٌْبد هیؿَد:
) S  e(t )  c e(t
()26

وِ  cثبثتی هثجت اػت .حبل ثشای عشاحی ثشداس وٌتشل هؼبدل،
هـتك ساثغِ ( )26ثشاثش صفش لشاس دادُ هیؿَد:

()27
S  e(t )  c e(t )  0
ثب لشاس دادى هؼبدلِ ( )25دس هؼبدلِ ( )27داسین:

A  ueq  c e(t )  0
()28
ثب تَجِ ثِ هؼبدلِ ( ،)28ثشداس وٌتشل هؼبدل ثشاثش اػت ثب:
) ueq  A  c e(t
()29
ثب تَجِ ثِ هؼبدلِ ( )29داسین:
()30
) ueq  A  ce(t )  A  ce(t
ثشداس وٌتشل همبٍم ثِ صَست صیش پیـٌْبد هیؿَد:
()31
) ur   ueq Sgn(S
وِ  ثبثتی هثجت ٍ )  Sgn(Sتبثغ ػالهت  Sاػت .حبل هب آهبدُاین
ثشای اثجبت تئَسی پبیذاسی ثبصٍی سثبت ،ثب وٌتشل ػبختبس هتغیش
همبٍم سدگیشی هَلؼیت ،دس فضبی وبس ٍ دس حضَس ػذملغؼیتّبی
دیٌبهیىی ٍ ػیٌوبتیىی.
تئوری :1
ػیؼتن حلمِ ثؼتِی ثیبى ؿذُ دس هؼبدلِ ( )25ثب وٌتشل ػبختبس
هتغیش همبٍم دس صَستی داسای پبیذاسی هجبًجی ػشاػشی اػت وِ،
ضشیت  دس هؼبدلِی ( )31ثضسگتش اص یه اختیبس ؿَد.
 -1-5اثجبت پبیداری سیستن حلقه ثسته
ثشای اثجبت پبیذاسی ػیؼتن حلمِ ثؼتِی ثیبى ؿذُ دس ساثغِ (،)25
تبثغ هٌتخت لیبپبًف ثِ صَست صیش اًتخبة هیگشدد:
1
()32
V (S )  S T S
2

اص ساثغِ (ً )32ؼجت ثِ صهبى هـتك گشفتِ هیؿَد:
()33
V (S )  S S
ثب لشاس دادى هؼبدلِ ( )27دس هؼبدلِ ( )33داسین:
()34
V (S )  (e(t )  ce(t ))T S
اص جبیگزاسی هؼبدالت ( )31( ٍ )25دس ساثغِ ( )34داسین:
()35
V (S )  (A   ueq Sgn(s)  ce(t ))T S
T

ٍ اص لشاس دادى هؼبدلِ ( )30دس هؼبدلِ (ً )35تیجِ هیؿَد:
()36
V (S )  AT S   A S   ce(t ) S  (ce(t ))T S
ثب تَجِ ثِ هؼبدلِ ( ،)36وبهالً هـخص اػت وِ ثب اًتخبة
 V (S )  0 ،   1هیؿَد .ثٌبثشایي هتغیش  Sثِ ػوت صفش ّوگشا
ؿذُ ٍ دس ًتیجِ خغبی فضبی وبس ) ً e(tیض ثِ ػوت صفش هیل
خَاّذ ًوَد .پغ ثب وٌتشل پیـٌْبدی ،ػیؼتن حلمِ ثؼتِ داسای
پبیذاسی هجبًجی ػشاػشی اػت .ثب تَجِ ثِ هَاسد فَق ،وٌتشل
وٌٌذُی ػبختبس هتغیش جبهغ ،ثِ لشاس صیش اػت:
()37
) f (t )  Ak q Xd  N k q, q   Ak (q)  ueq Sgn( S
) ueq  112 Xd   q    ce(t

اگشچِ ثبصٍی سثبت ثب وٌتشلوٌٌذُی پیـٌْبدی داسای پبیذاسی
هجبًجی ػشاػشی ا ػت ،اهب ٍسٍدی وٌتشل داسای لشصؽ خَاّذ ثَد.
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پذیذُی لشصؽ وٌتشل هوىي اػت وِ ثبػث فؼبل ؿذى دیٌبهیه-
ّبی هذل ًـذُ ؿَد .ثٌبثشایي ثشای جلَگیشی اص ٍلَع ایي پذیذُی
ًبهغلَة ،لبًَى وٌتشلی ثِ صَست صیش اصالح هیگشدد:
()38
) f (t )  Ak q Xd  N k q, q   Ak (q)  ueq Sat( S
) ueq  112 Xd   q    ce(t

وِ ) Sat(تبثغ اؿجبع اػت .ثب وٌتشل اصالحؿذُی ثیبى ؿذُ دس
ساثغِ ( ،)38اگشچِ لشصؽ وٌتشل اص ثیي هیسٍد ،اهب ػیؼتن حلمِ
ثؼتِ داسای پبیذاسی هحذٍد یىٌَاخت خَاّذ ثَد .اص عشیك لبًَى
وٌتشلی ( ٍ )38ثب اًتخبة هٌبػت ضشایت ایي وٌتشلوٌٌذُ ،هیتَاى
دلت دس سدگیشی هَلؼیت ثبصٍی سثبت سا افضایؾ داد .اهب هب ّیچ
وٌتشلی ثشخغبی گزسای سدگیشی هَلؼیت ثبصٍ ًخَاّین داؿت .دس
حبلیوِ دس ثؼضی اص وبسثشدّبی سثبت ،وٌتشل خغبی گزسا ًیض اص
اّویت ٍیظُای ثشخَسداس اػت .ثِ ّویي دلیل ثشای افضایؾ
تَاًوٌذی ایي وٌتشل ػبختبس هتغیش همبٍم ،دس وٌتشل خغبی گزسای
سدگیشی هَلؼیت ،دس ثخؾ ثؼذ ایي وٌتشلوٌٌذُ اصالح هیگشدد.

()45

d

ثشای وٌتشل خغبی گزسای سدگیشی هَلؼیت ثبصٍی سثبت ،دس
ػیؼتن حلمِ ثؼتة ( u r ،)25سا هیتَاى ثِ صَست صیش تغییش داد:
()39
) ur  112 Xd   q    c e(t )  K Sgn(S
وِ  K ٍ  ، ثبثتّبی هثجتی ّؼتٌذ.

1

2

r

ثشای جلَگیشی اص ثشٍص پذیذُی لشصؽ وٌتشل ،لبًَى وٌتشلی ()45
هجذداً ثِ صَست صیش اصالح هیؿَد:


()46
f (t )  Ak q X d  N k q, q   Ak (q) ur
)   q    ce(t )  K Sat( S

112 Xd

ur 

 -7هطبلعهی هوردی ثبزوی رثبت دو -راثط لوالیی
وٌتشل وٌٌذُّبیی وِ دس ایي همبلِ عشاحی ٍ ثشسػی ؿذ ثش سٍی
ثبصٍی سثبت دٍ -ساثظ لَالیی ؿىل  2پیبدُ گشدیذ .هؼبدالت
دیٌبهیىی ایي سثبت ثِ صَست صیش هی ثبؿذ ]: [24
()47
()48
()49

 -6اصالح کنترلکنندهی سبختبر هتغیر هقبوم

f (t )  Ak q Xd  N k q, q   Ak (q) ur
) u   1 X   q    ce(t )  K Sgn( S

()50

  Vm (q, q )q  G(q)  Fd q  Fs  Td  
M (q)q

M11  m1lc21  m2 (l12  lc22  2l1lc2 cos(q2 ))  I1  I 2





M12  M 21  m2 lc22  l1lc2 cosq2   I 2

M 22  m2lc22  I 2
V q, q  

()51

 m2l1lc2 q2 sin(q2 )  m2l1lc2 (q1  q2 ) sin(q2 )


0
)  m2l1lc2 q1 sin(q2


تئوری :2
ػیؼتن حلمِ ثؼتة ( )25ثب وٌتشل ػبختبس هتغیش همبٍم جذیذ دس
صَستی داسای پبیذاسی هجبًجی ػشاػشی اػت وِ ،ضشیت  Kدس
هؼبدلة ( )39هثجت اختیبس ؿَد.
 -1-6اثجبت پبیداری سیستن حلقه ثسته
هغبثك ثخؾ لجل ،ثشای اثجبت پبیذاسی ػیؼتن حلمِ ثؼتِی (،)25
تبثغ هٌتخت لیبپبًف صیش پیـٌْبد هیگشدد:
1 T
()40
V (S )  S S
2

اص هؼبدلِ (ً )40ؼجت ثِ صهبى هـتك گشفتِ هیؿَد:
()41
V (S )  ST S
ثب لشاس دادى هؼبدلِ ( )27دس ساثغِ (ً )41تیجِ هی ؿَد:
()42
V (S )  (e(t )  ce(t ))T S
اص جبیگزاسی هؼبدالت ( )39( ٍ )25دس ساثغِ ( ٍ )42اص هؼبدلِ ()24
ًتیجِ هیؿَد:
1



()43
V ( S )  (A  ( 1  2 X d   q   )  ce(t ) 
K Sgn( S )  ce(t ))T S

ساثغِ ( )43ثِ ؿىل صیش ػبدُ هیؿَد:
()44
 q   ))T S  K S

V (S )  (A  (112 Xd

اص هؼبدالت ( ٍ )24( ،)44ثب اًتخبة  Kهثجت ًتیجِ هیؿَد وِ
 V (S )  0اػت .ثٌبثشایي ػیؼتن حلمِ ثؼتِ داسای پبیذاسی هجبًجی
ػشاػشی اػت .پغ وٌتشل جبهغ جذیذ ثِ لشاس صیش اػت:

G (q) 

()52

()53

()54

()55

(m1lc1  m2l1 ) g cos(q1 )  m2lc2 g cos(q1  q2 )


) m2lc2 g cos(q1  q2



0 

Fd 2 

 Fd
Fd   1
 0

 Fs 
Fs   1 
 Fs2 
Td sin(t )
Td   1

 Td 2 

وِ  l1عَل ساثظ اٍل l 2 ،عَل ساثظ دٍم lc 2 ٍ lc1 ،فبصلِی ثیي
هشاوض جشم ساثظ اٍل ٍ دٍم اص هفبصل اٍل ٍ دٍم m1 ،جشم ساثظ اٍل،
 m2جشم ساثظ دٍم I 2 ٍ I1 ،هوبى ایٌشػی ساثظّبی اٍل ٍ دٍم دس
دػتگبُ هتصل ثِ هشوض جشم g ،ؿتبة جبرثة صهیي Fd ،اصغىبن
دیٌبهیىی Fs ،اصغىبن ایؼتبیی Td ،اغتـبؽ ٍ دیٌبهیه هذل
ًـذُ ٍ  گـتبٍس ٍسٍدی هفبصل هی ثبؿذ .هبتشیغ طاوَثیٌی وِ
دس ایي ؿجیِػبصیّب اػتفبدُ هیؿَد ،ثِ صَست صیش اػت:
()56

l sin(q1 )  l2 sin(q1  q2 ) l2 sin(q1  q2 )
J (q)   1

 l1 cos(q1 )  l2 cos(q1  q2 ) l2 cos(q1  q2 ) 
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همبدیش پبساهتشّبی سثبت وِ دس ایي ؿجیِػبصی هَسد اػتفبدُ لشاس
گشفتِ ،دس جذٍل  1آهذُ اػت.

شکل  -2ثبزوی رثبت دو -راثط لوالیی
جدول  -1پبراهترهبی رثبت دو -راثط لوالیی
l2  2 m

l1  1 m

lc2  0.5 m

lc1  0.5 m

m2  6 kg

m1  15 kg

I2  2

I1  5

Fs1  Fs2  1

Fd1  Fd 2  1

Td1  Td 2  10

g  9.8

دس وٌتشلوٌٌذُ ثشای تخویي پبساهتشّبی ساثظّب ،همبدیش
حمیمی جذٍل  1دس ثْشُی  0/9ضشة ؿذُ اػت ٍ وٌتشلوٌٌذُّبی
( )38( ٍ )37ثب پبساهتشّبی جذٍل  2تٌظین ؿذُاًذ .تبثغ هحذٍدیت
 Aثش اػبع هؼبدلِی ( ٍ )24ثب همبدیش جذٍل  2هحبػجِ ؿذُ
اػت.

ًیَتيهتش ّوشاُ اػت .ایي ٍسٍدیّب ثضسي هحؼَة هیؿًَذ ٍ ایي
سدگیشی دلیك ثب لشصؽ وٌتشلی ثؼیبس صیبدی ّوشاُ اػت .ایي ػَاهل
ثبػث هیؿًَذ وِ پیبدُ ػبصی ػولی ایي وٌتشلوٌٌذُ ثب هـىل
هَاجِ ؿَد .ثٌبثشایي ثشای سفغ ایي هـىل اص وٌتشلوٌٌذُی اصالح
ؿذُی ( )38اػتفبدُ هیؿَد .ثب اػوبل وٌتشل ( ،)38هغبثك ؿىل
 ،5حذاوثش ًشم خغب دس فضبی وبس ثشاثش  6.5هیلیوتش اػت .اهب هغبثك
ؿىلٍ 6سٍدیّبی وٌتشل داسای ّیچگًَِ لشصؽ وٌتشلی ًیؼتٌذ ٍ
حذاوثش داهٌِی ایي ٍسٍدیْب ثشاثش ثب ً 140یَتي هتش اػت.
ثب همبیؼِی ؿىلّبی  6 ٍ 5 ، 4هـبّذُ هیؿَد وِ ػولىشد
وٌتشلوٌٌذُی ( )38ثب خغبی سدگیشی ّوشاُ اػت اهب دس ػَض
لبثل پیبدُ ػبصی اػت .ثشای افضایؾ دلت دس سدگیشی هؼیش هغلَة
هیتَاى ثب افضایؾ ضشیت  Cوٌتشلوٌٌذًُ ،شم خغب دس فضبی وبس سا
وبّؾ داد .ایي اهش دس ؿىل  7ثخَثی لبثل هـبّذُ اػت .دس ایي
ؿىل ،ضشیت  Cوٌتشلوٌٌذُ اص  10ثِ  25افضایؾ پیذا هیوٌذ .دس
ًتیجِ ًشم خغبی سدگیشی اص  7هیلیوتش ثِ  2هیلیوتش وبّؾ پیذا
هیًوبیذ .ثٌبثشایي ثشای پیبدُػبصی وٌتشل پیـٌْبدی ( ،)37ثبیذ آًشا
ثِ صَست هؼبدلِ ( )38اصالح ًوَد ٍ دس ػَض ،همذاسی خغبی
سدگیشی سا پزیشا ؿذ.
دس هشحلِی دٍم ؿجیِػبصی ،وٌتشل ( )45ثب پبساهتشّبی
جذٍل  2تٌظین ٍ ثب اًتخبة  ، K  70ثِ ثبصٍی سثبت اػوبل گشدیذ.
ّوبىعَس وِ اًتظبس هیسٍد ثب اػوبل وٌتشل ( ،)45هغبثك ؿىل ،8
سدگیشی هؼیش هغلَة ثب دلت ثؼیبسی اًجبم هیؿَد .اهب ٍسٍدیّبی
وٌتشلی ؿىل  9ثب حذاوثش داهٌِی ً 400یَتيهتش ،داسای لشصؽ
وٌتشلی صیبدی ّؼتٌذ.
اهب هغبثك ؿىلّبی  ،11 ٍ 10ایي لشصؽ وٌتشلی ثب اػوبل
وٌتشل ( ،)46ثب حذاوثش ًشم خغبی  4هیلیوتش اص ثیي هیسٍد.
حذاوثش داهٌِی ٍسٍدیّبی وٌتشل ثشاثش ً 140یَتيهتش اػت وِ ثب
تَجِ ثِ پبساهتشّبی ایي ثبصٍی دٍ-ساثظ ،دس هحذٍدُی هجبصی لشاس
داسد.

Actual Path
Desired Path

جدول  -2پبراهترهبی کنترلکنندههبی ( )37و ()38

1

  40

1  4.5

0.96

 1

2  9
0.94

هؼیش هغلَة دس فضبی وبس ٍ ؿشایظ اٍلیِ دس جذٍل  3آهذُ اػت:
0.92

جدول  -3هسیر هطلوة و شرایط اولیه در فضبی کبر
) Yd  0.95  0.05cos(3t

Y 0  1

) X d  0.95  0.05sin(3t

X 0  1

0.9
1.02

1

0.98

0.94
0.96
X Axis

0.92

0.9

شکل  -3ردگیری هسیر هطلوة در فضبی کبر
ثب اعوبل کنترلکنندهی ()37

ثب اػوبل وٌتشلوٌٌذُی ( ،)37هغبثك ؿىل  ،3هـبّذُ هی-
ؿَد وِ هؼیش هغلَة دس فضبی وبس ثذٍى خغب دًجبل هیگشدد .اهب
هغبثك ؿىل  ،4ایي سدگیشی دلیك ثب حذاوثش داهٌِی ٍسٍدی 1200

0.88

Y Axis

  20

c  10

0.98
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Input Torque 1
Input Torque 2
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1

0
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شکل  -4گشتبورهبی ورودی هفبصل  1و 2
ثب اعوبل کنترلکنندهی ()37
-3

)Error Norm in Task Space(mm

x 10
8
6
4
2
0

4

4.5

5

3

3.5

2.5
)time(sec

2

1.5

1

0

0.5

دس وٌتشل (ً )46یض هیتَاى ثب افضایؾ ضشایت ً K ٍ Cشم خغب سا
وبّؾ ٍ دلت سدگیشی سا افضایؾ داد .ایي اهش دس ؿىل  12لبثل
هـبّذُ اػت .دس ایي ؿىل ثب افضایؾ ضشایت وٌتشلوٌٌذًُ ،شم خغب
اص  4هیلیوتش ثِ  2هیلیوتش وبّؾ پیذا هیوٌذ.
هضیت لبًَى وٌتشلی (ً )45ؼجت ثِ لبًَى وٌتشلی ( )37دس
تبثیش ضشیت  Kاػت .افضایؾ ایي ضشیت هبًٌذ افضایؾ ضشیت ، C
ثبػث وبّؾ ًشم خغب هیؿَد ٍ ػشػت ّوگشا ؿذى حبالت ػیؼتن
حلمِ ثؼتِ ثِ ػوت هتغیش  Sسا ًیض افضایؾ هیدّذ .ثِدلیل ایيوِ
دس وٌتشل سدگیشی هَلؼیت ثبصٍی سثبت دس فضبی وبس ،خغب ٍ هـتك
آى ،حبالت ػیؼتن حلمِ ثؼتِ ّؼتٌذ ،ثٌبثشایي دس لبًَى وٌتشلی
( ٍ )45اص عشیك ضشیت  Kهیتَاى ػشػت ّوگشا ؿذى خغب ثِ
ػوت صفش سا وٌتشل ًوَد .دس حبلیوِ دس ( )37ایي ػبهل وٌتشلی
ٍجَد ًذاسد .ایي هضیت اص عشیك همبیؼِی ؿىلْبی  12 ٍ 7لبثل
هـبّذُ اػت .ثب همبیؼِی ؿىلّبی  10 ٍ 9 ،5 ،4هیتَاى ًتیجِ
گشفت وِ حذاوثش ًشم خغبی سدگیشی ٍ هبوضیون داهٌِی ٍسٍدی-
ّبی وٌتشل دس ( )45وَچىتش اص ( )37اػت .پغ ثِعَس ولی هی-
تَاى گفت وِ عشاحی ثِ سٍؽ ( ،)45ػولیتش ٍ دس همبیؼِ ثب سٍؽ
( ،)37اص آصادی ػول ثیـتشی ثشخَسداس اػت.

شکل  -5نرم خطب در فضبی کبر ثب اعوبل کنترلکنندهی ()38
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)46(  در کنترلکنندهیK  وC ثب افسایش ضرایت

 نتیجهگیری-8
 وٌتشل ػبختبس هتغیش همبٍهی ثشای سدگیشی هَلؼیت،ِدس ایي همبل
ٍ ثبصٍی سثبت دس فضبی وبس ٍ دس حضَس ػذملغؼیتّبی دیٌبهیىی
 ػبختبس وٌتشل پیـٌْبدی ثؼیبس ػبدُ اػت.ػیٌوبتیىی اسائِ گشدیذ
- هؼلَم ثَدى وشاى ػذم لغؼیت،ٍ تٌْب فشض الصم ثشای عشاحی آى
ِ اثجبت سیبضی ًـبى هیدّذ و.ّبی ػبختبسی ٍ غیشػبختبسی اػت
ػیؼتن حلمِ ثؼتِ ثب وٌتشل پیـٌْبدی داسای پبیذاسی هجبًجی
 اهب اص، اگشچِ ػبختبس ایي وٌتشلوٌٌذُ ػبدُ اػت.ػشاػشی اػت
عشیك آى ًویتَاى خغبی گزسای سدگیشی هَلؼیت ثبصٍی سثبت سا
ِ ثٌبثشایي لبًَى وٌتشلی ثِ گًَِای اصالح گشدیذ و.وٌتشل ًوَد
ِ تحلیل سیبضی ًـبى هیدّذ و.خغبی گزسا لبثل وٌتشل گشدد
 هجذداً داسای پبیذاسی،ُثبصٍی سثبت ثب لبًَى وٌتشلی اصالح ؿذ
 ثش لبثلیت، ًتبیج دٍ هشحلِای ؿجیِػبصی.هجبًجی ػشاػشی اػت
.پیبدُػبصی ٍ دلت ثبالی لبًَى وٌتشلی اصالح ؿذُ داللت هیًوبیذ
 وبسایی لبًَىّبی وٌتشلی سا،ثشسػیّبی سیبضی ٍ ًتبیج ؿجیِػبصی
.ًـبى هیدٌّذ

 هراجع-9
[1] Hollerbach JM (1980) A recursive lagrangian formulation
of manipulator dynamics and a comparative study of
dynamics formulation complexity. IEEE Trans On Sys;
Man and Cyb. 10(2): 123–135.
[2] Luh JYS, Walker MH, Paul RP (1980) On–line
computational scheme for mechanical manipulator. Jour
Dyn Sys Meas Cont. 102(5): 69–76.
[3] Takegaki M , Arimoto S (1981) A new feedback method
for dynamic control of manipulators. Jour Dyn Sys Meas
Cont. 102(3): 119–125.
[4] Arimoto S, Miyazaki F (1985) Asymptotic stability of
feedback control for robot manipulators. Proc IFAC
Symp Rob Cont Spa.: 447–452.
[5] Arimoto S (1996) Control theory of nonlinear
mechanical systems; A passivity based and circuit
theoretic approach. 1th edn, Oxford, U.K.

