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هاي خاص نسبت به رباتهاي سري در سالهاي اخیر مورد توجه بسیاري از پژوهشگران   دلیل دارا بودن برتريرباتهاي موازي به -  چکیده

با این وجود سینماتیک . سازي رباتهاي موازي است سینماتیک مستقیم یکی از قسمتهاي اساسی در کنترل و شبیه. اند قرار گرفته

حلیلی انگیز است و به طور کلی حل ت بر  موضوعی بحثهاي آنگانه بودن پاسخ و چند غیر خطی بودنمستقیم رباتهاي موازي به علت 

 در  .بودن ناکارآمد هستندبر هاي ارائه شده در گذشته براي سینماتیک مستقیم معموالً به علت زمان حل راه.براي این مسئله وجود ندارد

. ارائه شده استگر فازي با استفاده از تخمین RRR-3بات موازي  مستقیم رسینماتیک روشی سریع و با دقت مناسب براي حل این مقاله

براي مدل سازي  Takagi-Sugeno  (TS)اي ساده است یک مدل فازي    که مسئلهRRR-3سینماتیک معکوس ربات با استفاده از ابتدا 

نماتیک مستقیم ربات به کار گرفته  این سیستم فازي در نهایت به عنوان تخمین زننده سی.شود آموزش داده می،سینماتیک مستقیم

 بودن مناسب نشان دهنده هاي مطلوبمسیر مشخص در فضاي کاري ربات با هايمقایسه نتایج به دست آمده براي مسیر. ه استشد

  .باشد پاسخ و کارآمد بودن این روش می

  .Takagi-Sugenoربات موازي، سینماتیک مستقیم، مدل فازي  - کلید واژه

  

مقدمه- 1

یک زنجیره سینماتیکی بسته که «ي موازي به عنوان رباتها

دارنده ابزار توسط چندین زنجیره سینماتیکی در آن نگه

با ]. 1 [ دنشو  تعریف می»مجزا به پایه ربات متصل شده است

توجه به سختی باال، قابلیت کار در سرعتهاي باال و قابلیت 

ي  ههحمل بارهاي سنگین در رباتهاي موازي این رباتها از د

 در مقاالت علمی و همچنین در صنعت بسیار مورد 1990

سیاري از محققان مسئله ]. 1[اندتوجه قرار گرفته

سینماتیک . اندسینماتیک رباتها را  مورد بررسی قرار داده

سینماتیک : شود بندي می رباتها در دو شاخه مختلف دسته

هاي سري در ربات. مستقیم و سینماتیک معکوس

ستقیم داراي حل تحلیلی است و به سادگی سینماتیک م

شود اما سینماتیک معکوس ممکن است داراي حل حل می

هاي سري هاي موازي برخالف رباتدر ربات. تحلیلی نباشد

سینماتیک مستقیم بسیارپیچیده بوده و حل تحلیلی ندارد 

. تواند داراي حل تحلیلی باشداما سینماتیک معکوس می

ت هاي موازي توسط پژوهشگران سینماتیک مستقیم ربا

مورد بررسی قرار گرفت ] 4[و ] 3  [،]2[مختلفی از جمله 

در بسیاري از کاربردهاي صنعتی مانند برخی عملیات . است

 نیز ي موازي با درجات آزادي کمکاري رباتها مونتاژ و ماشین

در این مقاله یک ربات موازي . مورد استفاده قرار گرفته است

باشد،  که داراي سه درجه آزادي میRRR-3اي  صفحه

-Takagiاز یک مدل فازي . مورد بررسی قرار گرفته است

Sugeno 3 براي مدل کردن سینماتیک مستقیم ربات-

RRRبراي آموزش این مدل از .  استفاده شده است

به این صورت . سینماتیک معکوس ربات استفاده شده است

 کاري ربات که ابتدا براي چندین نقطه مختلف در فضاي

ها براي  سینماتیک معکوس حل شده و سپس از این نمونه

براي بررسی . آموزش سیستم فازي استفاده شده است

 مسیر خاص در فضاي کاري ربات انتخاب دوصحت پاسخها 

 توسط هاابتدا مختصات نقاط روي این مسیر. شده است

هاي محرك منتقل سینماتیک معکوس به مختصات مفصل

پس دوباره با استفاده از مدل فازي سینماتیک شود و سمی

مسیر . گردد مستقیم به مختصات فضاي کاري ربات باز می

بدست آمده با مسیر اصلی مقایسه شد و اختالف اندك این 

گر فازي  در مسیر نشان دهنده مطلوب بودن عملکرد تخمین

 RRR-3اي  ارائه الگوریتمی سریع براي تخمین سینماتیک مستقیم ربات موازي صفحه

 Takagi-Sugenoبا استفاده از مدل فازي 

  توتونچیعلیرضا اکبرزاده، کاوه کمالی

ي مهندسی، گروه مکانیکدانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده

E-mail: kaveh.kamali@gmail.com   
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.است

   RRR-3 اي  صفحهساختار ربات موازي- 2

 مورد RRR-3 اي  صفحهموازيدر این مقاله کنترل بات 

 مشاهده )1(مدل ربات در شکل . بررسی قرار گرفته است

، DAM1(این ربات شامل سه زنجیره از لینکها . شود می

EBM FCM و 2 ي ابزار ربات را  باشد که صفحه می) 3

ي ربات   موتور بر روي پایهسه. کند ي ربات متصل می به پایه

، 1Mاالضالع در نقاط  روي رأسهاي یک مثلث متساوي

2M3وM اند و صفحه ابزار ربات مثلث  ثابت شده

هر زنجیره سینماتیکی شامل .  استABCالضالع  متساوي

ساختار کلی . باشد دو لینک یک مفصل چرخشی ساده می

، 21DABEMMربات به صورت سه زنجیره حلقه بسته 

32EBCFMM 13 وFCADMM سینماتیکی است 

. که دو حلقه از آنها مستقل هستند و یکی وابسته است

هدف این ربات این است که ابزار را در موقعیت و زاویه 

. ار دهددلخواه در صفحه قر

  ]RRR ] 5-3 اي ربات موازي صفحه:1شکل 

 عدد مفصل چرخشی 9 شامل RRR-3در مجموع ربات 

تعداد .  عدد جسم صلب متحرك است7یک درجه آزادي و 

 است بنابراین با استفاده از سه 3درجات این ربات برابر 

دهند را حرکت می3Mو 1M ،2Mهاي موتور که مفصل

توان ابزار ربات را به هر موقعیت و زاویه دلخواه در فضاي می

. کاري انتقال داد

ماتیک رباتنسی- 3

حل سینماتیک شامل تحلیل سینماتیک رباتهاي موازي 

یک ربات مستقیم در سینماتیک . مستقیم و معکوس است

زار ربات است در هدف محاسبه کردن موقعیت و جهت اب

. هاي محرك مشخص باشد حالی که مقدار متغیر مفصل

 هاي اساسی در کنترل و سینماتیک مستقیم یکی از بخش

در مقابل سینماتیک مستقیم، . سازي ربات موازي است شبیه

هاي  مفصلسینماتیک معکوس به محاسبه کردن موقعیت

ته گف محرك در حالی که موقعیت و جهت ابزار را بدانیم،

در اکثر رباتهاي موازي حل کردن سینماتیک . شودمی

هاي بسته سینماتیکی در این رباتها  مستقیم با توجه به حلقه

  .تر از سینماتیک معکوس آن است معموالً بسیار پیچیده

   سینماتیک مستقیم بررسی مسئله- 3-1

همانطور که بیان شد در سینماتیک مستقیم هدف یافتن 

 موقعیت RRR-3در ربات . ات استموقعیت و زاویه ابزار رب

 نسبت زاویه  و جهت آن با xy در صفحه xy, ypابزار با 

نشان داده شده که ). 1شکل . (شود  نشان داده میxبه محور

 در صورتی که زوایاي موتورهاي RRR-3براي ربات 

 دسته جواب براي موقعیت و زاویه 6مشخص باشند حداکثر 

و  توجه کنیم )1(اگر دوباره به شکل . ]5 [وجود داردابزار 

) زاویه مفصلهاي متصل به موتور(اگر سه زاویه ورودي 

E مشخص باشند موقعیت نقاط , D  وF  نیز مشخص

توان به   را نیز میDABEعالوه بر این حلقه . خواهند بود

در نظر گرفت که ) 2شکل (عنوان یک مکانیزم چهار  میله 

.  این چهار میله خواهند بودCouplerطه از  یک نقCنقطه 

بسته شدن کل زنجیر به سینماتیک مستقیم معادل با پاسخ 

آید که منحنی  زمانی بدست می است که سینماتیکی ربات

Coupler ي فرضی به مرکز دایرهF و به شعاع معادل طول 

FC را قطع کند   .

هاي اویه مفصلي معادل در زمانیکه زمکانیزم چهار میله: 2شکل 

]5[محرك مشخص باشند 

 معادله وبا نوشتن معادالت هندسی مربوط به این مکانیزم د

مثلثاتی زیر براي بسته شدن حلقه سینماتیکی ربات به 

:آیند دست می



3

)cos(3)cos( 21312   llxx DC )1(

)sin(3)sin( 21312   llyy DC )2(

: که در آن

3/2   )3(












 

DE

DE

xx

yy1
1 tan )4(











 
 

a

acbb 2
1

2,1 tan2 )5(
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 F حول FCخط  اي را که پاره  باید دایرهCouplerمنحنی 

:سازد قطع کند بنابراین معادله زیر را داریم می

2
22 )()( lyyxx FCFC  )13(

 بر حسب )5(و ) 13( معادالت حال با باز نویسی

این دو  معادله غیرخطی بر حسب دو ، و متغیرهاي

و به دست آوردن این معادالت  با حل  .آید  بدست میمتغیر

 و  موقعیت نقطه ) 2(و ) 1( با استفاده از معادالتC 

ادله زیر به  نیز با استفاده از معزاویه . آیدبه دست می

  :آیددست می

)14(    1  

   معکوسسینماتیک- 3-2

معموالً سینماتیک معکوس رباتهاي موازي داراي حل 

 نیز به RRR-3سینماتیک معکوس ربات . تحلیلی است

کنیم که مثلث  براي سادگی فرض می. راحتی قابل حل است

M1 ،M2 و  M3 وتورها االضالع باشد و فاصله بین م متساوي

 نشان داده 1همانطور که در شکل  (شود فرض می  0lنیز 

روش حل .  فرض شده استM1مبدا در . )شده است

 بررسی شده Anglesسینماتیک معکوس این ربات توسط 

با داشتن موقعیت ابزار ربات و با استفاده از روابط . ] 5 [است

را ) موتورها(توان زوایاي مفصلهاي محرك  زیر به سادگی می

  .بدست آورد

مدل فازي براي تخمین سینماتیک مستقیم - 4

  ربات موازي

 TSK که همچنین به عنوان مدل  ( Sugenoمدل فازي

  Kang و Takagi ,Sugenoتوسط ) شود نیز شناخته می

در  تالش براي ایجاد کردن قوانین فازي به صورتی ] 6[

هاي ورودي وخروجی  سیستماتیک از یک سري نمونه داده

-Takagiدر این پژوهش از مدل فازي .  شدمعرفی

Sugeno براي تخمین سینماتیک مستقیم ربات استفاده 

. شده است

ده از مدل فازي ذکر شده در تخمین سینماتیک ابراي استف

(هاي محرك  زاویه مفصل ،مستقیم T321 ,, x(  را

(به عنوان ورودي و موقعیت ابزار ربات Tpp yx ,,P(

 .اند  به عنوان خروجی مدل فازي در نظر گرفته شده

مقدار تخمین  که Takagi-Sugenoخروجی مدل فازي 

دست صورت معادله زیر به است، بهPزده شده براي بردار 

  :یدآمی
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ام از فضاي iي براي نقطهمختصات ابزار  iPکه در آن 

:آید به صورت زیر به دست میxiw)( و کاري است
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 تابع عضویت فازي مربوط به xijf)( ،)16(ي در معادله

تابع .  استxام بردار jو درایه از فضاي کاري ام iنقطه 

:آیدعضویت فازي به صورت زیر به دست می
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 ij و ijهاي در بخش بعد نحوه به دست آوردن پارامتر



4

  .شرح داده خواهد شد

  مآموزش مدل فازي سینماتیک مستقی- 4-1

براي تولید قوانین فازي مورد نیاز در این پژوهش مستقیماً 

هاي  هرکدام از داده.  ها استفاده شده است از نمونه داده

. ورودي و خروجی به عنوان یک قانون استفاده شده است

  :براي تولید قوانین مراحل زیر به کار رفته است

نقاطی را با  و کنیم فضاي کاري ربات را مشخص می

- پراکندگی یکنواخت از درون فضاي کاري ربات در نظر می

.گیریم

براي هر یک از این نقاط با استفاده از سینماتیک معکوس 

 دست  ها را به هاي محرك مربوط به آن زوایاي موتور

.آوریم می

 به )ix (هاي محرك از زوایاي به دست آمده براي مفصل

ربات ) iP(عنوان ورودي و از موقعیت ابزار در فضاي کاري 

.کنیم ي داده استفاده می به عنوان خروجی نمونه

  به صورت زیر یک قانون فازي راixبراي هر نقطه تعادل 

:کنیم ایجاد می

)( ii thenxif PPx  )18(

اي  را به گونهxijf)(براي هر نمونه داده توابع عضویت 

 براي نمونه  آنهادرij و ijهاي پارامترکنیم که ایجاد می

 :شودورت زیر تعریف میصام به iي داده

)( jiij x )19(

))()(,)()(max( 11 jjjj iiiiij xxxx   )20(

)(که در آن  jixي  نشان دهنده درایهjي تعادل  ام از نقطه

iدر این مقاله براي سادگی فرض شده است که .ام است

بنابراین فضاي کاري .  همیشه صفر باشد)(ابزار ي  زاویه

یک ) 3(شکل  .یابد ربات از سه بعد به دو بعد کاهش می

براي حالتی که را  Pمدل فازي براي تخمین مقدار مثال از 

  .دهد نقطه براي آموزش استفاده شده، نشان میفقط دو

  Takagi-Sugeno مدل فازي -3شکل 

  ه نتایج گرفته شده از سیستم فازيمقاسی- 5

دست آمده از تخمینگر فازي براي بررسی نتایج به

 ربات در سینماتیک مستقیم دو مسیر خاص در فضاي کاري

همان طور که پیشتر بیان شد براي . نظر گرفته شده است

ي ابزار در طول مسیر ثابت سادگی فرض شده است که زاویه

، x(بنابراین فضاي کار ربات از سه بعد . و معادل صفر باشد

y و  ( به دو بعد)x وy (مشخصات . یابدکاهش می

ربات که براي شبیه سازي در نظر گرفته شده است به 

  :صورت زیر است

  سازي شده شبیهRRR-3 مشخصات ربات موازي-1جدول 

زنجیره 

اول

زنجیره 

دوم

زنجیره 

سوم

1l (m) 25/0 25/0 15/0

2l  (m) 25/0 25/0 15/0

3l  (m) 25/0 25/0 15/0

قرار موقعیت 

 گرفتن موتور

(m)
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35.0

 نشان داده )4( در شکل 0فضاي کاري ربات براي 

  .شده است
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  0   باRRR-3 فضاي کاري ربات -4شکل 

 نقطه به که صورت یکنواخت در 55براي آموزش ربات 

.  استاند درنظر گرفته شده ربات پراکنده شدهxyصفحه 

سپس توسط برنامه نوشته شده براي محاسبه سینماتیک 

 زوایاي MATLABافزار  در نرمRRR-3معکوس ربات 

 نقطه در به دست آمد که در 55عادل این هاي ممحرك

 این زوایا به صورت نقاطی در فضاي زوایاي )5(شکل

  .ها نشات داده شده استمحرك

هاي محركهاي مفصل نقاط انتخاب شده در فضاي متغیر-5شکل 

اي براي آزمایش یک مسیر شکسته و یک مسیر دایره

ته شده تخمینگر فازي در نظر گرفته شده است در نظر گرف

- ي یکسان انتخاب میها نقاطی با فاصله بر روي مسیر.است

سپس با استفاده از سینماتیک معکوس زوایاي و کنیم 

. کنیمهاي محرك معادل براي هر نقطه را محاسبه میمفصل

افزار در نرمتخمین سینماتیک مستقیم مدل فازي 

MATLABسینماتیک مستقیم را  و ه شبیه سازي شد

در نهایت نقاط  .آوریم از این نقاط به دست میبراي هرکدام

نتایج . شودمسیر اصلی مقایسه میبه دست آمده با نقاط 

 و )6(هاي اي به ترتیب در شکلبراي مسیر شکسته و دایره

  .اند نشان داده شده)7(

شود، مشاهده می) 7(و ) 6(هاي همان طور که در شکل

 را تخمین بزند به مدل فازي به خوبی توانسته موقعیت ابزار

مسیر تخمین زده شده توسط مدل فازي خطاي اي که گونه

باید توجه داشت که . کمی نسبت به مسیر مورد نظر دارد

معمول این است هاي گر فازي نسبت به روشبرتري تخمین

-هاي چندداراي سرعت بسیار باال است و مشکل جوابکه 

شود  باعث میهااین برتري. گانه نیز در آن رفع شده است

ات بسازي ریهبرل و شتکه این روش در مسائلی همچون کن

ان از توهایی که ذکر شد میدر مقابل برتري. بسیار کارا باشد

   .خطاي این روش در حل سینماتیک مستقیم صرف نظر کرد

 

  
 نتیجه به دست آمده توسط تخمینگر فازي براي حل -6شکل

  سینماتیک مستقیم براي مسیر اول

تخمینگر فازي براي حل  نتیجه به دست آمده توسط -7کلش

  قیم براي مسیر دومسینماتیک مست

  نتیجه گیري
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باشد، که داراي سه درجه آزادي می RRR-3اي  صفحه

برخالف سینماتیک معکوس . مورد بررسی قرار گرفته است

یک مستقیم این ربات داراي ، سینماتRRR-3ربات موازي 

باشد و حل عددي آن نیز مشکالت زیادي حل تحلیلی نمی

 براي Takagi-Sugeno یک مدل فازي بنابراین . دارد

پیشنهاد  RRR-3مدل کردن سینماتیک مستقیم ربات 

 مسیر خاص در فضاي دوبراي بررسی صحت پاسخها . شد

ماتیک سپس سین. به عنوان نمونه انتخاب شدندکاري ربات 

 بدست هايمسیر.  این دو مسیر اعمال شدمستقیم براي

 اصلی مقایسه شد و اختالف اندك این در هايآمده با مسیر

گر فازي   نشان دهنده مطلوب بودن عملکرد تخمیننتایج

در این مقاله نشان داده شد که با استفاده از تخمینگر . بود

 را با ي حل سینماتیک مستقیمتوان مسئله پیچیدهفازي می

بنابراین این روش در . سرعت زیاد و دقت مناسب حل کرد

هاي عددي که در گذشته براي حل این مقایسه با روش

-تواند در زمینه کنترل و شبیهشدند میمسئله استفاده می

  .سازي ربات موازي بسیار کارا باشد
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