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 چکیده
ربات دو چرخ پاندول »وسایل حمل و نقل برقی را افزایش داده است. یکی از این وسایل  افزایش آلودگی هوا نیاز به استفاده از

پردازد. برای طراحی این ربات به پارامترهای مختلفی بایستی توجه شود. یکی از این است که این مقاله به بررسی آن می« معکوس
های مختلفی است. برای کاهش تنش وارده به این محور راه حل های رباتپارامترها میزان تنش وون میزز وارده به محور موتور چرخ

شکل است که بر روی محور موتور نصب شود. بدیهی است که شکل  Uای ها استفاده از میلهپیشنهاد شده است. یکی از این راه حل
 Uپارامترها و حالت بهینه میله شکل بر روی کاهش تنش ایجاد شده بر روی محور ربات موثر است. میزان تاثیر این  Uظاهری میله 

 شکل به کمک روش تاگوچی در این مقاله بررسی شده است.

 کلمات کلیدي 
 روش تاگوچی، پاندول معکوس، طراحی آزمایشات، تنش وون میزز

 

Study of Effective Parameters in Increasing the Motor Shaft 
Strength in Two Wheeled Robot Using Taguchi Method 

Ali Mahvan, Sadegh Basiti, Alireza Akbarzadeh, Hamed Jafarzadeh 
Ferdowsi University of Mashhad 

ABSTRACT

The increased in air pollution has motivated the design of many electrical transportation systems. In 
this paper, a “two wheeled” personal transporter is considered. To design this robot, various parameters 
should be considered. One of these parameters is applied von-Mises stress to the shaft of the motor wheel.
To decrease this stress, various methods are suggested. One of these methods is the usage of a U-shape 
rod that will be mount on the motor shaft. It is obvious that the U-shape rod appearance is effective to the 
decrease rate of applied stress. The effect of these parameters and the optimized case of the U-shape rod 
is studied using Taguchi method.

KEYWORDS

Taguchi method, Inverted pendulum, Design of experiments, Von-Mises stress
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 مقدمه-1
-فعالیت ،در دهه اخیر در مورد بهینه سازی رفت و آمدهای شهری

در کنار PTهای روباتهای بسیاری انجام شده است که ساخت 
ها به از این فعالیت، های برقی، هیبریدی و خورشیدیساخت اتومبیل

ها ربات دو چرخ پاندول معکوس . یکی از انواع این رباترودشمار می
بروی  است که دارای دو چرخبرقی  یانقلیهت وسیله ربااین است. 

 به ربات این کار طریقه. دارد را نفر یکبوده و قابلیت حمل  یک محور
خود به سمت  ثقل مرکز جابجایی با آن، بر سوار فرد که است ایگونه

یا به سمت عقب حرکت  و رانده جلو به را دستگاه جلو و یا عقب،
کالسیک  مسالهکند. مکانیزم کلی دستگاه و کنترل آن شبیه به می

-( تصویر این ربات را نشان می1)شکل . استکنترل آونگ معکوس 
 دهد.

 (: ربات دو چرخ پاندول معکوس1)شکل 

توان از موتورهای گوناگونی برای طراحی و ساخت این ربات، می
، هاب (gear box) دندهاستفاده کرد. به خاطر عدم نیاز به جعبه 

برای ساخت این  (brushless hub motorموتور بدون جاروبک )
به یکی از عواملی که بایستی در انتخاب این ربات انتخاب شده است. 

نوع موتور به آن دقت داشت، میزان تنش وارد شده به محور این 
دهد.ای از این نوع موتورها را نشان می( نمونه2)شکل  موتور است.

 (: هاب موتور و محور آن2)شکل 

شکل  Uدر این مقاله ابتدا در بخش دوم به دلیل استفاده از میله 
شود. در بخش سوم مقاله دلیل استفاده در طراحی ربات پرداخته می

شود و پارامترهای شکل بیان می Uشکل به جای میله  Uاز صفحه 
شود. بخش شکل مشخص می Uموثر در میزان تنش وارده به میله 

چهارم این مقاله به بحث طراحی آزمایشات به کمک روش تاگوچی 
اختصاص پردازد و بخش پنجم این نیز به موضوع انجام آزمایشات می

گیری در بخش ششم بیان شده داده شده است. در نهایت نتیجه
است.

 تنش واردشده به محور موتور ربات-2

بات و شخص سوار بر آن بر با توجه به اینکه تمامی وزن ر
بررسی  مهمیکی از مسائل شود، محورهای موتور چرخ وارد می

و  سوت از یک موتور برای تحمل بار ربا محورتوانایی و یا عدم توانایی 
ست. برای این منظور ابتدا هاتنشمقدار کاستن ازیافتن راهی برای 

ای از ربات تحت تحلیل روش اجزای محدود برای مدل ساده شده
-( مدل ساده شده3)شکل محاسبه تنش وون میزز قرار گرفته است. 

شکل را نشان  Uهای ربات بدون استفاده از میله ی شاسی و چرخ
نیوتون بر صفحه قرمز رنگ  3333دهد. در این آزمایش نیروی می

گرفته شده است.  Zوارد شده و درجه آزادی چرخ در راستای محور 
( نمایش داده شده 4)شکل ر تنش وون میزز محاسبه شده، در مقادی

است. الزم به توضیح است که این تنها مدل ساده شده ربات است و 
( 4)شکل های واقعی با مقادیر نشان داده شده در ممکن است تنش

متفاوت باشد. این مدل تنها جهت مقایسه تنش وارد شده بر محور 
شکل و تنش وارد شده بر  Uموتور در هنگام عدم استفاده از میله 
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ه میزان کاهش شکل و مشاد Uمحور موتور هنگام استفاده از میله 
 تنش وارد شده در این حالت است.

 U(: شرایط اولیه مدل ساده شده شاسی ربات بدون میله 3)شکل 
 شکل

 U(: تنش وون میزز مدل ساده شده شاسی ربات بدون میله 4)شکل 
 شکل

در آزمایش بعدی این بار ربات تحت همان شرایط قبل یعنی 
نیوتون به شاسی ربات و گرفتن درجه آزادی  3333اعمال نیروی 

ه ( و با استفاده از یک میل5)شکل همانند  Zچرخ در راستای محور 
U  شکل آزمایش شده است. نتایج به دست آمده از مقدار تنش وون

 ( نشان داده شده است.6)شکل میزز در این حالت نیز در 

 شکل U(: شرایط اولیه مدل ساده شده شاسی ربات با میله 5)شکل 

 U(: تنش وون میزز مدل ساده شده شاسی ربات با میله 6)شکل 
 شکل

( نشان 1)جدول ای به دست آمده از دو آزمایش قبل در هداده
داده شده است. با بررسی نتایج به دست آمده کاهش چشمگیر تنش 

 وارد شده به محور موتور در حالت دوم واضح است.

 شکل U(: مقایسه حداکثر تنش در دو حالت با و بدون میله 1)جدول 

 ماکزیمم تنش )مگاپاسکال( حالت حالت

 U353بدون  1

 U186با اتصال  2
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 شکل Uشکل به جاي میله  Uاستفاده از صفحه -3
 U میله استفاده از دیمشاهده گرددر بخش قبل طور که همان
از  .است محور موتور یرور ها بتنش کاهش یبرا یضرور یشکل امر

، بحث ظاهر و یدر طراح یمهم و اساس یاز پارامترها یکی یطرف
مختلف و  یهایمحصول است. پس از طراح ییهمراه کارا ییبایز

که توانست عالوه بر داشتن  ییشکل، طرح نها Uمیله  یمتفاوت برا
پوشش دهد، طرح  زیرا ن ییبایها، بحث زلیدر تحل یکاف مقاومت

. الزم به ذکر است در ادامه این مقاله هرگاه صحبت از است (7)شکل 
شکل نشان داده  Uشکل شده است، منظور همین صفحه  Uمیله 

 ( است.7)شکل شده در 

 شکل U(: طرح نهایی میله 7)شکل 

شکل، باعث شد تا به عنوان  Uمیله طرح نسبت به  نیا ییبایز
طرح  یآن بر رو ییکارا ماندهیباق مساله یانتخاب گردد ول ییطرح نها

طرح نقش دارد،  نیا ییکه در کارا یمهم یاست. از پارامترها یاصل
 نهیانتخاب مقدار به ییاشاره کرد که هدف نها لیبه موارد ذ توانیم

 پارامترهاست: نای ک ازیهر یبرا
 شکل. Uبکار رفته شده در  یهاضخامت صفحه -
 شکل در دو طرف دارد. ویکه  ییشعاع انحنا -
تا طرح  ردیگیقرار م ییصفحه جلو یکه برو ییارهایتعداد ش -
 .دیجلوه نما باتریز

اند.( این پارامترها مشخص شده8)شکل در 

 شکل U(: پارامترهاي موثر در طراحی میله 8)شکل 

 طراحی آزمایشات-4
شکل سه عامل تاثیر گذارند و برای هریک از  Uدر طراحی میله 

( هر یک از 2)جدول این عوامل سه سطح در نظر گرفته شده است. 
 کند:این عوامل و مقدار سطوح آن را مشخص می

(: عوامل و سطوح روش تاگوچی2)جدول 

 پارامتر
 مقدار هر سطح

 3سطح  2سطح  1سطح 

 Uضخامت میله 
mm2 mm3 mm 1 شکل

 5 4 3 تعداد شیار

 Uشعاع انحنا میله 
mm253 mm353 mm 153 شکل

 
که آزمایش سه سطح و سه پارامتر دارد، انتخاب با توجه به آن

 زیر است: آرایه متعامد مناسب به شرح
 )عوامل( = درجه آزادی آزمایش × (1 -سطوح = )تعداد  3×2=6

 حداقل تعداد آزمایشات =+ درجه آزادی 1 = 1+6= 7
است.  7همان طور که مشخص شد حداقل تعداد آزمایشات برابر 

مناسب است.  9Lهای متعامد استاندارد، آرایه با توجه به جدول آرایه
 ( نشان داده شده است:3)جدول این آرایه در 

 روش تاگوچی 9L(: آرایه متعامد 3)جدول 
 Uشعاع انحنا میله 

 Uضخامت میله  تعداد شیار شکل
 شماره آزمایش شکل

1 1 1 1 
2 2 1 2 
3 3 1 3 
2 1 2 4 
3 2 2 5 
1 3 2 6 
3 1 3 7 
1 2 3 8 
2 3 3 3 
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 انجام آزمایشات-5

آزمایشات به وسیله یک نرم فزار اجزا محدود صورت گرفت. به 
شکل  Uاین صورت که برای هر یک از آزمایشات فوق شکل میله 

خاص همان مرحله طراحی شد و بر روی شاسی نصب گردید. پس 
محاسبه مقدار تنش وون میزز نتایج ثبت گردید. الزم به ذکر است 

-که سایر شرایط آزمایش نظیر مقدار نیروی وارده به سیستم، تکیه
جدول ها، نوع و اندازه مش، نوع اتصاالت و ... ثابت نگه داشته شد. گاه

 دهد:( این نتایج را نشان می4)

 (: نتایج آزمایش تاگوچی4)جدول 

 شماره آزمایش تنش وون میزز )مگاپاسکال(S/Nنسبت 
46.3171- 133.32 1 
46.3237- 237.33 2 
46.3736- 238.44 3 
45.5331- 133.33 4 
45.6588- 131.84 5 
46.1615- 233.27 6 
45.2143- 182.27 7 
45.4818- 187.37 8 
45.3865- 185.32 3 

رسد که مقادیر تنش مجددا ذکر این نکته ضروری به نظر می
( ممکن است با مقادیر تنش واقعی بر روی 4)جدول محاسبه شده در 

محور موتور ربات متفاوت باشد. زیرا ممکن است برخی عوامل 
تاثیرگذار در مقدار تنش در این مساله نادیده گرفته شده باشد، اما از 

توان ا یکسان بوده است، میهجا که شرایط برای تمامی آزمایشآن
ادعا کرد که تنش واقعی نیز ضریبی از تنش اشاره شده در جدول 

 ها مقدار ثابتی است. است که این ضریب برای تمامی آزمایش

 (: نمودار نسبت سیگنال به نویز9)شکل 

 

-( نسبت سیگنال به نویز را برای این آزمایش نشان می3)شکل 
دهد. نسبت سیگنال به نویز در واقع نسبت مقدار میانگین )سیگنال( 

مختلف در مورد نسبت  [. در مسائل1( است ]به انحراف از معیار )نویز
 :[1] است رخ دهدسیگنال به نویز سه حالت ممکن 

 (nominal is bestها بهترین )میانگین خروجی -
 (smaller is betterکمترین مقدار بهترین ) -
 (larger is betterبیشترین مقدار بهترین ) -

جا که کمترین مقدار تنش وارده بر در مورد این مساله از آن 
ترین استفاده محور موتور مورد نظر است، حالت مقدار کمتر مطلوب

که چه حالتی از ینای )فارغ از اشود. حالت بهینه برای هر مسالهمی
نسبت سیگنال به نویز مطلوب است( مقدار مطلوب در بین ترکیب 

سیگنال به نویز است  نسبتبین سطوح و عوامل همواره بیشترین 
توان گفت هر چه نسبت سیگنال به نویز . به عبارت دیگر می[2]

 [3مقاومت بیشتری در برابر نویز دارد ]بیشتر باشد، مدل پیشنهادی 
ترین مدل، مدلی است که بیشترین نسبت سیگنال به نویز را و بهینه
 .[5] [4باشد ]داشته 

شکل،  Uبهترین گزینه ممکن برای میله  در مورد مساله انتخاب
شود که در مورد ( مشخص می3)شکل ( و 4)جدول با توجه به 

سیگنال به نویز  نسبتبا افزایش ضخامت  شکل، Uضخامت میله 
 3شکل با ضخامت Uشود میله یابد. بنابراین نتیجه میافزایش می

( بیشترین مقدار کاهش تنش وارد شده به محور را 3میلیمتر )سطح 
گردد که با افزایش تعداد شیارها داراست. همچنین مشخص می

معنی است که با یابد. این به آن سیگنال به نویز کاهش می نسبت
افزایش تعداد شیارها، مقدار تنش وارد شده بر محور موتور افزایش 

شکل نیز واضح است که با  Uیابد. در مورد شعاع انحنای میله می
یابد. یعنی مقدار سیگنال به نویز کاهش می نسبتافزایش شعاع انحنا 

 یابد.اعمالی به محور موتور کاهش میتنش 
شود آن است که در می ( دریافت3)شکل ی دیگری که از نکته

شکل بیشترین تاثیر بر تنش  Uبین سه عامل فوق، ضخامت میله 
ن شکل را دارد. زیرا شیب نسبت سیگنال به نویز آ Uاعمالی بر میله 

نسبت به دو عامل دیگر بیشتر است. پس از آن بیشترین تاثیر بر 
است و در نهایت  Uتنش اعمالی مربوط به تعداد شیارها بر میله 
 شکل است. Uکمترین مقدار تاثیر مربوط به شعاع انحنا میله 

توان گفت که بهترین حالت برای کاهش به طور خالصه می
 شکل مطابق زیر است: Uمقدار تنش وارد شده بر میله 

 (.3شکل دارای بیشترین ضخامت )سطح  Uمیله  -
 (.1شکل دارای کمترین تعداد شیار )سطح  Uمیله  -
 (.3شکل دارای بیشترین شعاع انحنا )سطح  Uمیله  -
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 شکل Uشکل به جاي میله  Uاستفاده از صفحه -3
 U میله استفاده از دیمشاهده گرددر بخش قبل طور که همان
از  .است محور موتور یرور ها بتنش کاهش یبرا یضرور یشکل امر

، بحث ظاهر و یدر طراح یمهم و اساس یاز پارامترها یکی یطرف
مختلف و  یهایمحصول است. پس از طراح ییهمراه کارا ییبایز

که توانست عالوه بر داشتن  ییشکل، طرح نها Uمیله  یمتفاوت برا
پوشش دهد، طرح  زیرا ن ییبایها، بحث زلیدر تحل یکاف مقاومت

. الزم به ذکر است در ادامه این مقاله هرگاه صحبت از است (7)شکل 
شکل نشان داده  Uشکل شده است، منظور همین صفحه  Uمیله 

 ( است.7)شکل شده در 

 شکل U(: طرح نهایی میله 7)شکل 

شکل، باعث شد تا به عنوان  Uمیله طرح نسبت به  نیا ییبایز
طرح  یآن بر رو ییکارا ماندهیباق مساله یانتخاب گردد ول ییطرح نها

طرح نقش دارد،  نیا ییکه در کارا یمهم یاست. از پارامترها یاصل
 نهیانتخاب مقدار به ییاشاره کرد که هدف نها لیبه موارد ذ توانیم

 پارامترهاست: نای ک ازیهر یبرا
 شکل. Uبکار رفته شده در  یهاضخامت صفحه -
 شکل در دو طرف دارد. ویکه  ییشعاع انحنا -
تا طرح  ردیگیقرار م ییصفحه جلو یکه برو ییارهایتعداد ش -
 .دیجلوه نما باتریز

اند.( این پارامترها مشخص شده8)شکل در 

 شکل U(: پارامترهاي موثر در طراحی میله 8)شکل 

 طراحی آزمایشات-4
شکل سه عامل تاثیر گذارند و برای هریک از  Uدر طراحی میله 

( هر یک از 2)جدول این عوامل سه سطح در نظر گرفته شده است. 
 کند:این عوامل و مقدار سطوح آن را مشخص می

(: عوامل و سطوح روش تاگوچی2)جدول 

 پارامتر
 مقدار هر سطح

 3سطح  2سطح  1سطح 

 Uضخامت میله 
mm2 mm3 mm 1 شکل

 5 4 3 تعداد شیار

 Uشعاع انحنا میله 
mm253 mm353 mm 153 شکل

 
که آزمایش سه سطح و سه پارامتر دارد، انتخاب با توجه به آن

 زیر است: آرایه متعامد مناسب به شرح
 )عوامل( = درجه آزادی آزمایش × (1 -سطوح = )تعداد  3×2=6

 حداقل تعداد آزمایشات =+ درجه آزادی 1 = 1+6= 7
است.  7همان طور که مشخص شد حداقل تعداد آزمایشات برابر 

مناسب است.  9Lهای متعامد استاندارد، آرایه با توجه به جدول آرایه
 ( نشان داده شده است:3)جدول این آرایه در 

 روش تاگوچی 9L(: آرایه متعامد 3)جدول 
 Uشعاع انحنا میله 

 Uضخامت میله  تعداد شیار شکل
 شماره آزمایش شکل

1 1 1 1 
2 2 1 2 
3 3 1 3 
2 1 2 4 
3 2 2 5 
1 3 2 6 
3 1 3 7 
1 2 3 8 
2 3 3 3 
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 انجام آزمایشات-5

آزمایشات به وسیله یک نرم فزار اجزا محدود صورت گرفت. به 
شکل  Uاین صورت که برای هر یک از آزمایشات فوق شکل میله 

خاص همان مرحله طراحی شد و بر روی شاسی نصب گردید. پس 
محاسبه مقدار تنش وون میزز نتایج ثبت گردید. الزم به ذکر است 

-که سایر شرایط آزمایش نظیر مقدار نیروی وارده به سیستم، تکیه
جدول ها، نوع و اندازه مش، نوع اتصاالت و ... ثابت نگه داشته شد. گاه

 دهد:( این نتایج را نشان می4)

 (: نتایج آزمایش تاگوچی4)جدول 

 شماره آزمایش تنش وون میزز )مگاپاسکال(S/Nنسبت 
46.3171- 133.32 1 
46.3237- 237.33 2 
46.3736- 238.44 3 
45.5331- 133.33 4 
45.6588- 131.84 5 
46.1615- 233.27 6 
45.2143- 182.27 7 
45.4818- 187.37 8 
45.3865- 185.32 3 

رسد که مقادیر تنش مجددا ذکر این نکته ضروری به نظر می
( ممکن است با مقادیر تنش واقعی بر روی 4)جدول محاسبه شده در 

محور موتور ربات متفاوت باشد. زیرا ممکن است برخی عوامل 
تاثیرگذار در مقدار تنش در این مساله نادیده گرفته شده باشد، اما از 

توان ا یکسان بوده است، میهجا که شرایط برای تمامی آزمایشآن
ادعا کرد که تنش واقعی نیز ضریبی از تنش اشاره شده در جدول 

 ها مقدار ثابتی است. است که این ضریب برای تمامی آزمایش

 (: نمودار نسبت سیگنال به نویز9)شکل 

 

-( نسبت سیگنال به نویز را برای این آزمایش نشان می3)شکل 
دهد. نسبت سیگنال به نویز در واقع نسبت مقدار میانگین )سیگنال( 

مختلف در مورد نسبت  [. در مسائل1( است ]به انحراف از معیار )نویز
 :[1] است رخ دهدسیگنال به نویز سه حالت ممکن 

 (nominal is bestها بهترین )میانگین خروجی -
 (smaller is betterکمترین مقدار بهترین ) -
 (larger is betterبیشترین مقدار بهترین ) -

جا که کمترین مقدار تنش وارده بر در مورد این مساله از آن 
ترین استفاده محور موتور مورد نظر است، حالت مقدار کمتر مطلوب

که چه حالتی از ینای )فارغ از اشود. حالت بهینه برای هر مسالهمی
نسبت سیگنال به نویز مطلوب است( مقدار مطلوب در بین ترکیب 

سیگنال به نویز است  نسبتبین سطوح و عوامل همواره بیشترین 
توان گفت هر چه نسبت سیگنال به نویز . به عبارت دیگر می[2]

 [3مقاومت بیشتری در برابر نویز دارد ]بیشتر باشد، مدل پیشنهادی 
ترین مدل، مدلی است که بیشترین نسبت سیگنال به نویز را و بهینه
 .[5] [4باشد ]داشته 

شکل،  Uبهترین گزینه ممکن برای میله  در مورد مساله انتخاب
شود که در مورد ( مشخص می3)شکل ( و 4)جدول با توجه به 

سیگنال به نویز  نسبتبا افزایش ضخامت  شکل، Uضخامت میله 
 3شکل با ضخامت Uشود میله یابد. بنابراین نتیجه میافزایش می

( بیشترین مقدار کاهش تنش وارد شده به محور را 3میلیمتر )سطح 
گردد که با افزایش تعداد شیارها داراست. همچنین مشخص می

معنی است که با یابد. این به آن سیگنال به نویز کاهش می نسبت
افزایش تعداد شیارها، مقدار تنش وارد شده بر محور موتور افزایش 

شکل نیز واضح است که با  Uیابد. در مورد شعاع انحنای میله می
یابد. یعنی مقدار سیگنال به نویز کاهش می نسبتافزایش شعاع انحنا 

 یابد.اعمالی به محور موتور کاهش میتنش 
شود آن است که در می ( دریافت3)شکل ی دیگری که از نکته

شکل بیشترین تاثیر بر تنش  Uبین سه عامل فوق، ضخامت میله 
ن شکل را دارد. زیرا شیب نسبت سیگنال به نویز آ Uاعمالی بر میله 

نسبت به دو عامل دیگر بیشتر است. پس از آن بیشترین تاثیر بر 
است و در نهایت  Uتنش اعمالی مربوط به تعداد شیارها بر میله 
 شکل است. Uکمترین مقدار تاثیر مربوط به شعاع انحنا میله 

توان گفت که بهترین حالت برای کاهش به طور خالصه می
 شکل مطابق زیر است: Uمقدار تنش وارد شده بر میله 

 (.3شکل دارای بیشترین ضخامت )سطح  Uمیله  -
 (.1شکل دارای کمترین تعداد شیار )سطح  Uمیله  -
 (.3شکل دارای بیشترین شعاع انحنا )سطح  Uمیله  -
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 بنديو جمع نتیجه-6
برای ساخت ربات دو چرخ پاندول معکوس از هاب موتور استفاده 

بایستی در طراحی این ربات مدنظر شده است. یکی از مسائلی که 
قرار گیرد، مقدار تنش وارد شده به محور موتور این ربات است. یکی 

های پیشنهادی برای کاهش مقدار تنش وارده بر محور ربات، از روش

شکل است. به خاطر بحث زیبایی ربات  Uاستفاده از یک میله 
ستفاده شکل ا Uشکل به جای میله  Uتصمیم گرفته شد، از صفحه 

شکل پارامترهای مختلفی دخیل  Uشود. در طراحی این صفحه 
ها بر میزان تنش وارده بر محور موتور هستند که هر یک از آن

این عوامل به کمک روش تاگوچی بررسی و حالت بهینه از موثرند. 
 نظر کاهش میزان تنش وارده به محور ربات انتخاب شد.
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 چكیده
. نرخ ورود پردازیممیمشتریان استراتژیک با موجودی محدود در حضور کاالهای فصلی  بهینهقیمت گذاری به در این مقاله، 

کنیم که فروشنده و مشتریان یک تخمین اولیه مشابه از نرخ ورود براساس فرض میمشتریان در این مطالعه نامعلوم است. 
با  مبتنی بر موجودی گذاری پویای شرطیگیریم: قیمتگذاری سه سیاست زیر را در نظر میجهت قیمتعملکردهای گذشته دارند. 

گذاری اعالم شده در ابتدای دوره فروش. بدون یادگیری تقاضا، قیمت میتنی بر موجودی گذاری پویای شرطییادگیری تقاضا، قیمت
مدهای مورد انتظار گذاری و درآهای قیمتتآثیر مشتریان استراتژیک روی هریک از سیاست بررسی از یک مطالعه عددی برای

گذاری شرطی با یادگیری تقاضا در برخی از شرایط استفاده نمودیم و دریافتیم که سیاست قیمتهنگامی که تقاضا نامعلوم است 
 عملکرد بهتری دارد.
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ABSTRACT 
We study the optimal pricing of a finite quantity of a fashion-like seasonal good in the presence of 
forward-looking (strategic) customers. Arrival rate of customers is unknown. We assume retailer and 
customers have same initial belief about the arrival rate on the basis of the information from previous 
performances. We distinguish between three classes of pricing strategies: Inventory contingent dynamic 
pricing with demand learning, Inventory contingent dynamic pricing without demand learning and
announced pricing in beginning of the sale period. We conducted a numerical study to explore the way by 
which strategic consumer behavior impacts pricing policies and expected revenue performance when 
demand is unknown.We find Inventory contingent dynamic pricing with demand learning have the best
performance in some situation.
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