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 چكیده
 FUM . رباتطراحی شده استفیزیوتراپی زانوی پا  برایپردازد. این ربات، با یک درجه آزادی این مقاله به بررسی روند طراحی و ساخت ربات می

PHYSIO های کنترلی آن بر باشد که تستسازی کنترل بالدرنگ میآزمایشگاه رباتیک دانشگاه فردوسی مشهد و اولین نمونه پیاده یاولین نمونه ربات فیزیوتراپ
های فیزیوتراپی مفصل زانو شود. فرآیند طراحی ربات بر اساس مطالعات انجام شده بر روی مفصل زانو انجام شده است. ابتدا تمرینسازی میروی انسان پیاده

سازی حرکت مفصل زانو در نرم سازی و مدلها به عنوان معیار طراحی ربات در انتخاب شده است. چگونگی شبیهاند و تعدادی از آنه و بررسی شدهمطالع
وی پای سازی بررسی شده است. همچنین الگوریتم انتخاب سیستم محرک شامل موتور و گیربکس بیان شده است. طراحی مکانیزم تخمین نیرافزارهای شبیه

 در نهایت در قسمت پایانی اجزایاند. انسان، نمایشگر ربات و نحوه ارسال دستورات کنترلی از رایانه شخصی به ربات، از طریق بردها با ارائه جزئیات بیان شده
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ABSTRACT

This paper discusses the design and construction of FUM PHYSIO robot. This robot with a degree of freedom is set for knee 
physiotherapy. The robot is the first physiotherapy robot of Ferdowsi University of Mashhad Robotics Laboratory and the first
real-time controlled physiotherapy robot that its control tests are implemented on human. The process of designing the robot is 
based on studies done on the knee joint. First, the physiotherapy exercises of the knee joint have been studied and a number of 
them have been selected as a measure of the robot design. Simulation and modeling of the knee joint movement are investigated 
by utilizing simulation software. In addition, the selection algorithm of the actuator system, including motor and gearbox, is
expressed. Designing of estimation mechanism of foot force of human and robot display, also sending control commands from 
the PC to the robot by means of electronic boards, are presented in detail. Finally, in the last part, a commercial finite element 
software for stress analysis simulates critical components of the robot.
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 مقدمه-1
های گسترده علم رباتیک، بازتوانی است. مجموعه یکی از زیر

های بازتوانی است. امروزه ترین روشپرکاربرد فیزیوتراپی نیز از جمله
فیزیوتراپی بخش بزرگی از صنعت و بازار فرآیندهای درمان را شامل 

شود. بیماران زیادی به دالیل مختلف نیاز به فیزیوتراپی پیدا می
های کنند. زانوی پای انسان یکی از مفاصلی است که پس از سکتهمی

. وجود دالیل دیگر [1]دهد بلیت حرکت خود را از دست میمغزی قا
نیز باعث شده تا این بیماران ناتوان، بخش بزرگی از جامعه هر 

های قدیمی، ها به روشکشوری را تشکیل دهند که فیزیوتراپی آن
ها . با بکار بردن ربات[2]کند های بسیاری به جامعه تحمیل میهزینه

الوه بر کاهش هزینه بیماران، فرآیند فیزیوتراپی را با دقت، توان عمی
کیفیت همچنین جذابیت بیشتر انجام داد. ثبت و ضبط فرآیند و 
مطالعه و بررسی روند بهبود بیمار از دیگر نتایج بکارگیری 

ها، هدف از ساخت و طراحی این رباتبه طور کلی،  هاست.ربات
ای عضو هدف و تصحیح هکنترل موقعیت و حرکت، جبران ضعف

 ها است.نقص عضو
به عنوان مروری بر کارهای انجام شده در زمینهه طراحهی و سهاخت 

ههای زیهر اشهاره نمهود. از توان به نمونههای فیزیوتراپی زانو، میربات
ههای فیزیهوتراپی سهاکن های اخیر در حهوزه سیسهتمجمله پژوهش

از یک کالچ سهیالی اشاره کرد. در این ربات  Leg-Robotتوان به می
استفاده شده و حرکات غیر عادی یک بیمهار آسهید دیهده مغهزی را 

ربات بازتوانی زانو است که ، یک AKROD. ربات [3]کند کنترل می
میرایی متغیر دارد. این ربات قابلیت ثبت و ضبط رفتار موتور را دارد. 
این اطالعات برای بیماران سکته مغهزی مناسهد اسهت و بهه درمهان 

. در طراحی ربهات سهاخته شهده [4]بخشد زانوی بیماران سرعت می
گیههری نیههروی و همکههاران، بههرای انههدازه Gabriel Aguirreتوسههط 

. [5]طههرف پهها، از سنسههور گشههتاور اسههتفاده شههده اسههت اعمههالی از 
ههای مصهنوعی پنومهاتیکی بههره ، از ماهیچهKAFOهمچنین ربات 

توان بهه دو ربهات تجهاری ها میعالوه بر تمامی این ربات. [8]برد می
سازی شده، اشاره نمود که برای ترمیم و بهبود کارکرد تمامی مفاصل 

، [7]بندی انجام شده در بدن طراحی و ساخته شده است. طبق گروه
دهنده ایستای گهام برداشهتن توان در گروه تمریناین دو نمونه را می

 .[9]، [6]برای زانو و مچ پا قرار داد 

 های فیزیوتراپیروش-2
های متفاوتی جهت انجام با توجه به اهداف پزشک معالج روش

ها میزان این روش گیرد. در هر یک ازبازتوانی مورد استفاده قرار می
های قابل باشد. بنابراین باید تمرینگشتاور و سرعت ربات متفاوت می

 رباتانتظار جهت انجام توسط ربات قبل از طراحی مشخص گردد. 
FUM PHYSIO  قادر به انجام تمرین های غیرفعال، آیزومتریک و

ها بدین . این تمرینباشدآیزوتونیک در فرآیند بازتوانی بیماران می
 .[11] ،[6]اند صورت تعریف شده

: حرکت پای بیمار توسط ربات  1حالت غیرفعال-1
: نگهداری پای بیمار در یک نقطه خاص  2حالت آیزومتریک-2
: کمک به بیمار در جهت حرکت پا توسط  3حالت آیزوتونیک-3

 ربات

 FUM PHYSIOربات -3
FUM PHYSIO  رباتی یک درجهه آزادی بها مفصهل دورانهی

گیهرد. ایهن قهرار مهی 4های بازتوانیاین ربات در دسته ربات باشد.می
ربات از دو قسمت تجهیزات مکانیکی و کنترلی تشهکیل شهده اسهت. 
قسمت مکانیکی شامل صندلی قابل تنظیم، سیستم محرک، نمایشگر 

باشد. در سیسهتم محهرک از گیری نیرو میانیمیشن و مکانیزم اندازه

 ج ب الف
مكانیزم تخمین نیروب: هم محوری زانو و مفصل دورانی ج: FUM PHYSIOالف: ربات : (1)شكل 
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گیری نیرو از دو سرو موتور و گیربکس خورشیدی و در مکانیزم اندازه
نسور نیرو استفاده شده است. قسمت کنترلی شامل درایور موتور و س

باشهد. جههت سنسورهای نیرو، برد کنترل حرکت و بهرد واسهط مهی
ارسال فرامین از یک رایانه شخصی متصهل بهه بهرد کنتهرل حرکهت 

Real-Timeاستفاده شده است. سیسهتم  Windows target  جههت
بکار گرفته است. همچنین به فرامین کنترلی  5ارسال و انجام بالدرنگ

دلیل تعامل مستقیم ربات با انسان، بایهد درجهه بهاالیی از امنیهت در 
 لربات لحاظ گردد. این نکته در طراحی مکهانیکی و همچنهین کنتهر

 لحاظ شده است.
های بازتوانی، بیمار بر روی صندلی قهرار به منظور انجام تمرین

فصل دورانی ربهات جههت گیرد. هم محوری زانوی بیمار و محور ممی
. سپس مکانیزم بسیار مهم استگیری صحیح زاویه زانوی بیمار، اندازه
شهود. بها توجهه بهه نهو  گیری نیرو بر روی پای بیمار نصد میاندازه

تمرین انتخاب شده، موتور باید حرکت پای بیمار را دنبهال کهرده یها 
در آوردن )بهه حرکهت  پای بیمار را به حرکت در آورد. در حالت دوم

ریهزی ، ترجکتوری حرکت موتور به صورت آفالیهن برنامههپای بیمار(
شده است. همچنین یک نمایشگر در روبروی بیمار قرار گرفته اسهت. 
ایههن نمایشههگر جهههت تشههویق بیمههار بههه انجههام کامههل تمرینههات، 

  دهد.هایی مرتبط با تمرین مورد نظر نمایش میانیمیشن

 طراحی مكانیكی-4
سازی حرکت پا و طراحی شامل شبیه ی این رباتطراحی مکانیک

گیری نیرو و قطعات است. طراحی برخی قطعات مانند مکانیزم اندازه
صندلی و همچنین انتخاب قطعات استاندارد نظیر موتور و گیربکس 

 پذیرد.سازی صورت میبه کمک نتایج شبیه

 مشخصات فیزیكی پای انسان-4-1
برای طراحی ربات فیزیوتراپی زانو، مشخصات این مفصل باید در 
نظر گرفته شود. اگرچه مفصل زانو یک مفصل پیچیده شش درجه 
آزادی است، محققان معموالً این مفصل را با یک مفصل دورانی ساده 

زنند. بنابراین ربات فیزیوتراپ به صورت یک درجه آزادی تخمین می
شده است. همچنین در طراحی باید سایر و با مفصل دورانی طراحی 

مشخصات فیزیکی پای انسان، شامل وزن، اینرسی دورانی، طول 
متوسط پا از زانو تا مچ پا، مرکز جرم پا و همچنین مشخصات 
سینماتیکی و دینامیکی پا شامل محدوده کارکرد سرعت و گشتاور 
زانو در حرکات متفاوت، در نظر گرفته شوند. به طور متوسط، 

 :]11[ باشدمشخصات فیزیکی پای انسان به صورت زیر می
 درصد از وزن کل بدن 5015وزن: 
 درصد از طول کل بدن 2502طول: 

درصد از کل طول زانو تا مچ پا، از محل مفصل  42085مرکز جرم: 
 زانو

 ی انسانسازی حرکت پاشبیه-4-2
Solidحرکت پا در نرم افزار  Worksدر سازی شده است. ، شبیه

سازی . در شبیهشود مرحله محاسبه گشتاور مورد نیاز، انجام میاین 
مناسد و شبیه حرکت  8مسیرحرکتحرکت مفصل زانو، انتخاب 

چند  ائل ضروری است. بدین منظور از یکواقعی پای انسان، از مس
شرایط  مسیر حرکتای درجه هفت استفاده شده است. این جمله

ا را داراست و همچنین سازی حرکت پمرزی مورد نیاز جهت شبیه
انتخاب شده،  مسیر حرکتباشد. در دارای نوسانات نسبتاً کمی می

 سرعت، شتاب و جرک اولیه و نهایی صفر در نظر گرفته شده است.
انتخاب موتور و سیستم انتقال قدرت بر اساس گشتاور محاسبه 

سازی حرکت مفصل زانو با ترجکتوری معرفی شده، شده حین شبیه
گیرد.صورت می

 انتخاب موتور و سیستم انتقال قدرت-4-3
و گیربکس  ACدر ساختار ربات فیزیوتراپی، از سروموتور 

خورشیدی به عنوان سیستم محرک استفاده شده است. الگوریتم 
 انتخاب سرو موتور و گیربکس به صورت زیر می باشد: 

مشخص نمودن مشخصات فیزیکی و دینامیکی پای انسان و -1
مناسد شبیه حرکت پای انسان سازیشبیهانتخاب 

سازی حرکت پای انسان و محاسبه گشتاور و توان مورد شبیه-2
نشان دهنده  (2)شکل . های فیزیوتراپینیاز جهت انجام تمرین

. نتایج این شبیه سازی می باشد
انتخاب موتور بر اساس توان محاسبه شده-3
انتخاب گیربکس بر اساس نسبت تبدیل مورد نیاز بین موتور و -4

لینک متصل به پا
بررسی گشتاور مورد نیاز و مقایسه آن با کاتالوگ شرکت -5

سازنده موتور. در صورتی که گشتاور محاسبه شده، بیشتر از 
 تکرار شود. 5و  4، 3گشتاور موتور باشد باید مراحل 
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گشتاور مورد نیاز جهت حرکت پا به اندازه نود درجه با : (2)شكل 

 زمان های متفاوت

 گیری نیروطراحی مكانیزم اندازه-4-4
برای کنترل نیرویی ربات،  یزمناسد و بدون نو 7خوردگرفتن پس

برای های موجود . از میان روشمی باشد کار مکانیزم تخمین نیرو
انتخاب شده است. ییخورد نیروخورد، پسگرفتن پس

به طور معمول در ربات های فیزیوتراپی، از دستگاه دینانومتر 
جهت اندازه گیری ایجاد شده استفاده می شود. اما به دلیل گران 
بودن این نو  سنسورها روشی جدید برای گرفتن پس خورد نیرویی 

گیری تر از روش اندازهروش بسیار ارزاناین  طراحی شده است.
 6سنجاز دو سنسور نیروتخمین نیرو گشتاور است. در مکانیزم 

هریک از سنسورها در یک جهت نیرو را اندازه  استفاده شده است.
حرکات جانبی که  به گونه ای استطراحی این مکانیزم  میگیرند. 

، دو میله (3)شکل طبق گیری نیرو نداشته باشد. تأثیری روی اندازه
اند تا فقط راهنما در اطراف محل قرار گرفتن پا در نظر گرفته شده

توسط دو تسمه  مکانیزم،این  .عمودی به نیروسنج ها وارد شودنیروی 
 . بر روی پا فیکس می شودکنند، بور میع دارشکافکه از دو قطعه 

 
مكانیزم تخمین نیرو: (3)شكل 

 طراحی صندلی و نمایشگر-4-5
. در با استحکام کافی طراحی و ساخته شده استصندلی ربات به 

حقیقت برای اطمینان از محکم بودن صندلی، ساخت آن به خرید 
ربات  صندلی الف-(1)شکل  ک صندلی آماده ترجیح داده شد. دری

به گونه ای یک درجه آزادی  با . این صندلینمایش داده شده است
را با  -با هر اندازه پا-طراحی شده است که بتوان محور زانوی بیمار

 راستا تنظیم نمود محور مفصل دورانی در یک
FUMنمایشگر طراحی شده در ربات  PHYSIO یک واسط ،

کاربری است که هدف آن جذاب نمودن فرآیند یکنواخت و مشکل 
این مانیتور حرکت پای بیمار و همچنین  فیزیوتراپی برای بیمار است.

دهد. در حقیقت این مانیتور را نشان می پزشکمسیر مطلوب از نظر 
تواند میبیمار  که به وسیله آن  باشدبرای بیمار می مانند یک راهنما

تر پای خود را حرکت تر و یا قویتر، آرامبفهمد چه زمانی باید سریع
  دهد.

 تمهیدات ایمنی ربات-4-8
FUMبه دلیل تعامل مستقیم با انسان ربات  PHYSIO  با درجه

باالی ایمنی طراحی شده است. برای محدود نمودن زاویه دوران 
استفاده شده است. در  9لینک در وهله اول از سنسور های مجاورتی

صورت اختالل سیستم کنترل و با نزدیک شدن ربات به انتهای 
محدوده دوران مجاز این سنسور ها به صورت مستقیم برق دستگاه را 

 کنند. قطع می
 11مکانیکی نگه دارندهز سنسورهای مجاورتی از دو قطعه پس ا

استفاده شده است. این قطعات به صورت مکانیکی جلوی حرکت 
 دارندهنگهگیرند. همچنین دو کلید ربات بیش از محدوده مجاز را می

جهت استفاده در مواقع  اضطراری در دسترس بیمار و پزشک
 است.قرار گرفته  اضطراری 

 دود قطعات تحلیل اجزاء مح-4-7
شود، . به دلیل نیروی زیادی که به لینک نگهدارنده پا وارد می

شد. به همین این قطعه باید با ضرید اطمینان باالیی طراحی می
تحلیل اجزاء محدود دلیل این استحکام این قطعه با نرم افزار 

دارنده های مکانیکی جهت مشخص همچنین نگه مشخص شده است.
 اند.ان بحران، تحلیل شدهنمودن کارآیی در زم

ها در شبیه سازی نیرو، شده به سنسور نیروی اعمالبیشترین 
گیری نیرو و اندازه. این نیرو به مکانیزم بوده استنیوتون  217مقدار 

به  آلومینیوم با در نظر گرفتن شود.وارد می دارنده پاسپس لینگ نگه
تحلیل تنش  به عنوان جنس، این لینک T73511-7151شماره 

مقدار  ،برای لینک استاتیکیشبه نتایج تحلیل تنش . شده است
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گیری نیرو از دو سرو موتور و گیربکس خورشیدی و در مکانیزم اندازه
نسور نیرو استفاده شده است. قسمت کنترلی شامل درایور موتور و س

باشهد. جههت سنسورهای نیرو، برد کنترل حرکت و بهرد واسهط مهی
ارسال فرامین از یک رایانه شخصی متصهل بهه بهرد کنتهرل حرکهت 

Real-Timeاستفاده شده است. سیسهتم  Windows target  جههت
بکار گرفته است. همچنین به فرامین کنترلی  5ارسال و انجام بالدرنگ

دلیل تعامل مستقیم ربات با انسان، بایهد درجهه بهاالیی از امنیهت در 
 لربات لحاظ گردد. این نکته در طراحی مکهانیکی و همچنهین کنتهر

 لحاظ شده است.
های بازتوانی، بیمار بر روی صندلی قهرار به منظور انجام تمرین

فصل دورانی ربهات جههت گیرد. هم محوری زانوی بیمار و محور ممی
. سپس مکانیزم بسیار مهم استگیری صحیح زاویه زانوی بیمار، اندازه
شهود. بها توجهه بهه نهو  گیری نیرو بر روی پای بیمار نصد میاندازه

تمرین انتخاب شده، موتور باید حرکت پای بیمار را دنبهال کهرده یها 
در آوردن )بهه حرکهت  پای بیمار را به حرکت در آورد. در حالت دوم

ریهزی ، ترجکتوری حرکت موتور به صورت آفالیهن برنامههپای بیمار(
شده است. همچنین یک نمایشگر در روبروی بیمار قرار گرفته اسهت. 
ایههن نمایشههگر جهههت تشههویق بیمههار بههه انجههام کامههل تمرینههات، 

  دهد.هایی مرتبط با تمرین مورد نظر نمایش میانیمیشن

 طراحی مكانیكی-4
سازی حرکت پا و طراحی شامل شبیه ی این رباتطراحی مکانیک

گیری نیرو و قطعات است. طراحی برخی قطعات مانند مکانیزم اندازه
صندلی و همچنین انتخاب قطعات استاندارد نظیر موتور و گیربکس 

 پذیرد.سازی صورت میبه کمک نتایج شبیه

 مشخصات فیزیكی پای انسان-4-1
برای طراحی ربات فیزیوتراپی زانو، مشخصات این مفصل باید در 
نظر گرفته شود. اگرچه مفصل زانو یک مفصل پیچیده شش درجه 
آزادی است، محققان معموالً این مفصل را با یک مفصل دورانی ساده 

زنند. بنابراین ربات فیزیوتراپ به صورت یک درجه آزادی تخمین می
شده است. همچنین در طراحی باید سایر و با مفصل دورانی طراحی 

مشخصات فیزیکی پای انسان، شامل وزن، اینرسی دورانی، طول 
متوسط پا از زانو تا مچ پا، مرکز جرم پا و همچنین مشخصات 
سینماتیکی و دینامیکی پا شامل محدوده کارکرد سرعت و گشتاور 
زانو در حرکات متفاوت، در نظر گرفته شوند. به طور متوسط، 

 :]11[ باشدمشخصات فیزیکی پای انسان به صورت زیر می
 درصد از وزن کل بدن 5015وزن: 
 درصد از طول کل بدن 2502طول: 

درصد از کل طول زانو تا مچ پا، از محل مفصل  42085مرکز جرم: 
 زانو

 ی انسانسازی حرکت پاشبیه-4-2
Solidحرکت پا در نرم افزار  Worksدر سازی شده است. ، شبیه

سازی . در شبیهشود مرحله محاسبه گشتاور مورد نیاز، انجام میاین 
مناسد و شبیه حرکت  8مسیرحرکتحرکت مفصل زانو، انتخاب 

چند  ائل ضروری است. بدین منظور از یکواقعی پای انسان، از مس
شرایط  مسیر حرکتای درجه هفت استفاده شده است. این جمله

ا را داراست و همچنین سازی حرکت پمرزی مورد نیاز جهت شبیه
انتخاب شده،  مسیر حرکتباشد. در دارای نوسانات نسبتاً کمی می

 سرعت، شتاب و جرک اولیه و نهایی صفر در نظر گرفته شده است.
انتخاب موتور و سیستم انتقال قدرت بر اساس گشتاور محاسبه 

سازی حرکت مفصل زانو با ترجکتوری معرفی شده، شده حین شبیه
گیرد.صورت می

 انتخاب موتور و سیستم انتقال قدرت-4-3
و گیربکس  ACدر ساختار ربات فیزیوتراپی، از سروموتور 

خورشیدی به عنوان سیستم محرک استفاده شده است. الگوریتم 
 انتخاب سرو موتور و گیربکس به صورت زیر می باشد: 

مشخص نمودن مشخصات فیزیکی و دینامیکی پای انسان و -1
مناسد شبیه حرکت پای انسان سازیشبیهانتخاب 

سازی حرکت پای انسان و محاسبه گشتاور و توان مورد شبیه-2
نشان دهنده  (2)شکل . های فیزیوتراپینیاز جهت انجام تمرین

. نتایج این شبیه سازی می باشد
انتخاب موتور بر اساس توان محاسبه شده-3
انتخاب گیربکس بر اساس نسبت تبدیل مورد نیاز بین موتور و -4

لینک متصل به پا
بررسی گشتاور مورد نیاز و مقایسه آن با کاتالوگ شرکت -5

سازنده موتور. در صورتی که گشتاور محاسبه شده، بیشتر از 
 تکرار شود. 5و  4، 3گشتاور موتور باشد باید مراحل 

578  
 

 
گشتاور مورد نیاز جهت حرکت پا به اندازه نود درجه با : (2)شكل 

 زمان های متفاوت

 گیری نیروطراحی مكانیزم اندازه-4-4
برای کنترل نیرویی ربات،  یزمناسد و بدون نو 7خوردگرفتن پس

برای های موجود . از میان روشمی باشد کار مکانیزم تخمین نیرو
انتخاب شده است. ییخورد نیروخورد، پسگرفتن پس

به طور معمول در ربات های فیزیوتراپی، از دستگاه دینانومتر 
جهت اندازه گیری ایجاد شده استفاده می شود. اما به دلیل گران 
بودن این نو  سنسورها روشی جدید برای گرفتن پس خورد نیرویی 

گیری تر از روش اندازهروش بسیار ارزاناین  طراحی شده است.
 6سنجاز دو سنسور نیروتخمین نیرو گشتاور است. در مکانیزم 

هریک از سنسورها در یک جهت نیرو را اندازه  استفاده شده است.
حرکات جانبی که  به گونه ای استطراحی این مکانیزم  میگیرند. 

، دو میله (3)شکل طبق گیری نیرو نداشته باشد. تأثیری روی اندازه
اند تا فقط راهنما در اطراف محل قرار گرفتن پا در نظر گرفته شده

توسط دو تسمه  مکانیزم،این  .عمودی به نیروسنج ها وارد شودنیروی 
 . بر روی پا فیکس می شودکنند، بور میع دارشکافکه از دو قطعه 

 
مكانیزم تخمین نیرو: (3)شكل 

 طراحی صندلی و نمایشگر-4-5
. در با استحکام کافی طراحی و ساخته شده استصندلی ربات به 

حقیقت برای اطمینان از محکم بودن صندلی، ساخت آن به خرید 
ربات  صندلی الف-(1)شکل  ک صندلی آماده ترجیح داده شد. دری

به گونه ای یک درجه آزادی  با . این صندلینمایش داده شده است
را با  -با هر اندازه پا-طراحی شده است که بتوان محور زانوی بیمار

 راستا تنظیم نمود محور مفصل دورانی در یک
FUMنمایشگر طراحی شده در ربات  PHYSIO یک واسط ،

کاربری است که هدف آن جذاب نمودن فرآیند یکنواخت و مشکل 
این مانیتور حرکت پای بیمار و همچنین  فیزیوتراپی برای بیمار است.

دهد. در حقیقت این مانیتور را نشان می پزشکمسیر مطلوب از نظر 
تواند میبیمار  که به وسیله آن  باشدبرای بیمار می مانند یک راهنما

تر پای خود را حرکت تر و یا قویتر، آرامبفهمد چه زمانی باید سریع
  دهد.

 تمهیدات ایمنی ربات-4-8
FUMبه دلیل تعامل مستقیم با انسان ربات  PHYSIO  با درجه

باالی ایمنی طراحی شده است. برای محدود نمودن زاویه دوران 
استفاده شده است. در  9لینک در وهله اول از سنسور های مجاورتی

صورت اختالل سیستم کنترل و با نزدیک شدن ربات به انتهای 
محدوده دوران مجاز این سنسور ها به صورت مستقیم برق دستگاه را 

 کنند. قطع می
 11مکانیکی نگه دارندهز سنسورهای مجاورتی از دو قطعه پس ا

استفاده شده است. این قطعات به صورت مکانیکی جلوی حرکت 
 دارندهنگهگیرند. همچنین دو کلید ربات بیش از محدوده مجاز را می

جهت استفاده در مواقع  اضطراری در دسترس بیمار و پزشک
 است.قرار گرفته  اضطراری 

 دود قطعات تحلیل اجزاء مح-4-7
شود، . به دلیل نیروی زیادی که به لینک نگهدارنده پا وارد می

شد. به همین این قطعه باید با ضرید اطمینان باالیی طراحی می
تحلیل اجزاء محدود دلیل این استحکام این قطعه با نرم افزار 

دارنده های مکانیکی جهت مشخص همچنین نگه مشخص شده است.
 اند.ان بحران، تحلیل شدهنمودن کارآیی در زم

ها در شبیه سازی نیرو، شده به سنسور نیروی اعمالبیشترین 
گیری نیرو و اندازه. این نیرو به مکانیزم بوده استنیوتون  217مقدار 

به  آلومینیوم با در نظر گرفتن شود.وارد می دارنده پاسپس لینگ نگه
تحلیل تنش  به عنوان جنس، این لینک T73511-7151شماره 

مقدار  ،برای لینک استاتیکیشبه نتایج تحلیل تنش . شده است
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لینک،  و جنس نتیجه ابعاددر  و هتعیین نمود 12 را ضرید اطمینان
به صورت  دارنده مکانیکینیروی وارد  شده به نگه قابل قبول است.

برای این  مقدار ضرید اطمینان .افزار مدل شده استدر نرمفشار 
 تعیین شد. 12 قطعه نیز

 
 

 ب الف
دارنده ب:نگهدارنده پا تحلیل تنش الف: لینک نگه :(4)شكل 

مكانیكی

 سیستم الكترونیكی و کنترلی-5
کند. درایور موتور فرامین کنترلی را از طریق درایور دریافت می

گشتاور اعمال شده را بر اساس ولتاژی که توسط برد واسط فرستاده 
کند. این برد وظیفه برقراری ارتباط بین درایور موتور شده، تعیین می

افزار را بر عهده دارد. کنترل ربات، در نرم TSP MDIو کارت 
MATLAB ک جعبه ابزار و به کمReal-Time Windows 

Target سازی شده است که ارتباط آن با کارت به طراحی و پیاده
ای موتور خورد موقیعت زاویهپس .می باشد 11اترنتوسیله کابل 

خورد نیروی وارد شده به پا، توسط سنسور نیرو توسط انکودر و پس
نشان  (5)شکل شود. نمای کلی سیستم بیان شده در گیری میاندازه

 داده شده است.
 ولت 221
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سیستم کنترلی ربات: (5)شكل 

Real-Time Windows Targetمعرفی -5-1

Real-Time Windows Target ابزار ارائه شده یک جعبه

امکان   ابزار،این جعبه اصلی ویژگی .است MATLABافزار توسط نرم
ای با سیستم را بر روی رایانه Simulinkسازی بالدرنگ مدل پیاده

 .[2] دهدعامل ویندوز می

 TSP MDI کارت-5-2
اطالعات مربوط به خروجی انکودر موتور و هم چنین خروجی 

که  TSP MDI کارتسنسورهای نیرو استفاده شده در این ربات، به 
شود. گشتاور مورد فرستاده می ،پردازنده مرکزی روی آن قرار دارد

به موتور ارسال  کارتهای آنالوگ این نیاز موتور نیز توسط خروجی
 Xilinxشرکت  SPARTAN 3پردازنده  ارتکشود. در این می

شکل را در  کارتوظیفه پردازش اطالعات را بر عهده دارد. تصویر این 
آورده شده است. (8)
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 TSP MDIکارت : (8)شكل 

 برد واسط-5-3
این برد، رابط بین درایور موتور و برد اصلی است. همچنین 

های دیجیتال درایور موتور توسط این برد قابل تنظیم است. ورودی
پین به این برد  44توسط یک کابل  ،درایور CN1ها از خروجی داده

منتقل  TSP MDIکارت منتقل شده و پس از دسته بندی به 
 دی برای سنسورهای مجاورتیورو 12 واسط شامل این بردشود. می

عدد سنسور مجاورتی بکار برده  FUM PHYSIO، 5است. در ربات 
شرو  شده است، سه سنسور برای تعیین موقعیت ابتدا، انتها و 

مفصل ربات استفاد شده و دو سنسور به منظور قطع برق  حرکت
هنگام خروج از بازه مجاز در نظر گرفته شده است. تصویر این برد را 

 کنید.مالحظه می (7)شکلدر 
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پروگرامر پردازنده
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خروجی گشتاور
درایور

ورودی های 
دیجیتال درایور

 
 برد واسط: (7)شكل

 موتور و درایور-5-4
زیاد و تولید گشتاور  ،در انتخاب موتور این ربات عواملمهمترین 

ساخت  ،خروجی انکودر بود. موتور انتخاب شده همچنین دقیق بودن
است که توان، سرعت و گشتاور نامی آن به ترتید  Deltaشرکت 

انکودر آن از . همچنین N.m 3016و  kW 1 ،rpm 3111عبارتند از 
باشد. تصویر این موتور همراه با بیت می 17نو  مطلق و دارای دقت 

 نشان داده شده است. (5)شکل در  ،درایور آن

 سنسورهای نیرو و درایور-5-5
برای بدست آوردن اطالعات مربوط به نیروی پای انسان، دو 

سنسور نیرو در نظر گرفته شده است. سنسورهای نیرو ساخت شرکت 
Dacell باشند ومی CMM2 ها نیز آن ت هرکدام ازنام دارند. ظرفی

kgf 51 ها رفته و خروجی این سنسورها ابتدا به درایور آنباشد. می
های آنالوگ برد پس از تقویت و عبور از فیلترهای مناسد، به ورودی

همراه به را  هاشود. تصویر مربوط به این سنسوراصلی فرستاده می
 مشاهده می کنید. (5)شکل در  شاندرایور

 بندیو جمع نتیجه-8
بیان شهده اسهت.   FUM PHYSIOدر این مقاله طراحی ربات 

سیستم محرک ربات شامل یک سروو موتهور وگیهربکس خورشهیدی 
کنترلی در ربات تعبیه شهده  خورد نیرویی برای سیستمباشد. پسمی

گیری نیروی پا در این ربات طراحی است و مکانیزم ارزانی برای اندازه
 شده است.

شود و اجرا می MATLABافزار نرمتم کنترلی ربات توسط سسی
-Realارتباط بالدرنگ سیستم کنترل و ربات با استفاده از جعبه ابزار 

Time Windows Target شود. در نهایت تجهیزات سختبرقرار می 
های کنترل بیهان شهده ها و کارتافزاری سیستم کنترل شامل درایور

ت.                                                                    .     اسههههههههه
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لینک،  و جنس نتیجه ابعاددر  و هتعیین نمود 12 را ضرید اطمینان
به صورت  دارنده مکانیکینیروی وارد  شده به نگه قابل قبول است.

برای این  مقدار ضرید اطمینان .افزار مدل شده استدر نرمفشار 
 تعیین شد. 12 قطعه نیز

 
 

 ب الف
دارنده ب:نگهدارنده پا تحلیل تنش الف: لینک نگه :(4)شكل 

مكانیكی

 سیستم الكترونیكی و کنترلی-5
کند. درایور موتور فرامین کنترلی را از طریق درایور دریافت می

گشتاور اعمال شده را بر اساس ولتاژی که توسط برد واسط فرستاده 
کند. این برد وظیفه برقراری ارتباط بین درایور موتور شده، تعیین می

افزار را بر عهده دارد. کنترل ربات، در نرم TSP MDIو کارت 
MATLAB ک جعبه ابزار و به کمReal-Time Windows 

Target سازی شده است که ارتباط آن با کارت به طراحی و پیاده
ای موتور خورد موقیعت زاویهپس .می باشد 11اترنتوسیله کابل 

خورد نیروی وارد شده به پا، توسط سنسور نیرو توسط انکودر و پس
نشان  (5)شکل شود. نمای کلی سیستم بیان شده در گیری میاندازه

 داده شده است.
 ولت 221
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سیستم کنترلی ربات: (5)شكل 

Real-Time Windows Targetمعرفی -5-1

Real-Time Windows Target ابزار ارائه شده یک جعبه

امکان   ابزار،این جعبه اصلی ویژگی .است MATLABافزار توسط نرم
ای با سیستم را بر روی رایانه Simulinkسازی بالدرنگ مدل پیاده

 .[2] دهدعامل ویندوز می

 TSP MDI کارت-5-2
اطالعات مربوط به خروجی انکودر موتور و هم چنین خروجی 

که  TSP MDI کارتسنسورهای نیرو استفاده شده در این ربات، به 
شود. گشتاور مورد فرستاده می ،پردازنده مرکزی روی آن قرار دارد

به موتور ارسال  کارتهای آنالوگ این نیاز موتور نیز توسط خروجی
 Xilinxشرکت  SPARTAN 3پردازنده  ارتکشود. در این می

شکل را در  کارتوظیفه پردازش اطالعات را بر عهده دارد. تصویر این 
آورده شده است. (8)
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 TSP MDIکارت : (8)شكل 

 برد واسط-5-3
این برد، رابط بین درایور موتور و برد اصلی است. همچنین 

های دیجیتال درایور موتور توسط این برد قابل تنظیم است. ورودی
پین به این برد  44توسط یک کابل  ،درایور CN1ها از خروجی داده

منتقل  TSP MDIکارت منتقل شده و پس از دسته بندی به 
 دی برای سنسورهای مجاورتیورو 12 واسط شامل این بردشود. می

عدد سنسور مجاورتی بکار برده  FUM PHYSIO، 5است. در ربات 
شرو  شده است، سه سنسور برای تعیین موقعیت ابتدا، انتها و 

مفصل ربات استفاد شده و دو سنسور به منظور قطع برق  حرکت
هنگام خروج از بازه مجاز در نظر گرفته شده است. تصویر این برد را 

 کنید.مالحظه می (7)شکلدر 
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پروگرامر پردازنده
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خروجی سنسورهای
مجاورتی اضطراری

به رله
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مجاورتی کنترلی خروجی انکودر
پین ارتباط با درایور

خروجی گشتاور
درایور

ورودی های 
دیجیتال درایور

 
 برد واسط: (7)شكل

 موتور و درایور-5-4
زیاد و تولید گشتاور  ،در انتخاب موتور این ربات عواملمهمترین 

ساخت  ،خروجی انکودر بود. موتور انتخاب شده همچنین دقیق بودن
است که توان، سرعت و گشتاور نامی آن به ترتید  Deltaشرکت 

انکودر آن از . همچنین N.m 3016و  kW 1 ،rpm 3111عبارتند از 
باشد. تصویر این موتور همراه با بیت می 17نو  مطلق و دارای دقت 

 نشان داده شده است. (5)شکل در  ،درایور آن

 سنسورهای نیرو و درایور-5-5
برای بدست آوردن اطالعات مربوط به نیروی پای انسان، دو 

سنسور نیرو در نظر گرفته شده است. سنسورهای نیرو ساخت شرکت 
Dacell باشند ومی CMM2 ها نیز آن ت هرکدام ازنام دارند. ظرفی

kgf 51 ها رفته و خروجی این سنسورها ابتدا به درایور آنباشد. می
های آنالوگ برد پس از تقویت و عبور از فیلترهای مناسد، به ورودی

همراه به را  هاشود. تصویر مربوط به این سنسوراصلی فرستاده می
 مشاهده می کنید. (5)شکل در  شاندرایور

 بندیو جمع نتیجه-8
بیان شهده اسهت.   FUM PHYSIOدر این مقاله طراحی ربات 

سیستم محرک ربات شامل یک سروو موتهور وگیهربکس خورشهیدی 
کنترلی در ربات تعبیه شهده  خورد نیرویی برای سیستمباشد. پسمی

گیری نیروی پا در این ربات طراحی است و مکانیزم ارزانی برای اندازه
 شده است.

شود و اجرا می MATLABافزار نرمتم کنترلی ربات توسط سسی
-Realارتباط بالدرنگ سیستم کنترل و ربات با استفاده از جعبه ابزار 

Time Windows Target شود. در نهایت تجهیزات سختبرقرار می 
های کنترل بیهان شهده ها و کارتافزاری سیستم کنترل شامل درایور
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  های چند حالتهگذاری در منابع با فعالیتارائه الگوریتمی کارا برای حل مسئله سرمایه
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 چكیده
در آن سطح دسترسی منابع به عنوان متغیر تصمیم در نظر پروژه است که  بندیزمانگذاری در منابع  یکی از مسائل مسئله سرمایه

ن ایدر  کمینه شود.ه کل منابع که هزینطوریو سطح نیازمندی منابع است، به بندیزمانشود و هدف پیدا کردن یک برنامه گرفته می
ها چندین حالت اجرا گیرد که در آن فعالیتمورد بررسی قرار می(( حالتههای چند گذاری در منابع با فعالیت))مسئله سرمایهنوشته 

با توجه به  تواند تغییر کند.مقدار منابع مورد نیاز آن می فعالیت و همچنین دارند. برای هر فعالیت در هرحالت اجرا، طول انجام
ژنتیک برای حل یتم ریک الگو پیچیدگی بسیار باالی مسئله و عدم امکان ارائه جواب دقیق برای مسائل با ابعاد بزرگ، در این مقاله

 دهدبررسی ادبیات موضوع نشان می .قرار گرفته استیابی ارز موردمسئله نمونه 151کارایی آن با حلو  این مسئله ارائه شده است
ها علت اصلی توسعه مقاله اند و عدم اثبات کارایی این روشسئله پرداختهتنها تعداد بسیار کمی مقاله به ارائه روش حل برای این م

الً رضایت بخش است.دست آمده موید این مطلب است که کارایی الگوریتم پیشنهادی کامحاضر بوده است.  نتایج به

 کلمات کلیدی 
 پروژه بندیزمان، الگوریتم ژنتیک، گذاری در منابعمسئله سرمایه

 

 An efficient algorithm for multi-mode resource investment problem

idinaH  enaAfA, eni Ha  n fnaA

Department of Industrial Engineering, University of Bojnord     

ABSTRACT

A resource investment problem (RIP) is a project-scheduling problem in which the availability levels of 
the resources are considered as decision variables and the goal is to find a schedule, and resource 
requirement levels, such that the total cost of the resources minimizes. This paper investigates the "multi-
mode resource investment problem  " (MMRIP) in which activities have multiple modes. For each activity, 
the duration can be modified with the mode, as well as the quantity of resources required. Regarding the 
very high complexity of the problem and the lack of exact solutions for large scale problems, in this paper
a genetic algorithm is presented  (AG ) to solve this problem and its performance has been evaluated by 
solving 150 problems. According to the exiting literature, there are very few papers which have provided 
a solution method with established performance, and this had been the main enthusiasm for developing 
the current study. The results of the experimentation are quite satisfactory.
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Resource investment problem, Genetic algorithm, Project-scheduling 
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