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چکیده
 سينماتيك این. سفتی و توانایی تحمل بارهای زیاد میباشند، ساختارهای حلقه بسته ای هستند که دارای دقت،ماشينهای سينماتيكی موازی
 مكانيزمهای موازی دارای. پيچيدهتر میباشد، قيود مفصلی و قيود حرکتی که دارند، پایههای موازی،مكانيزمها بهخاطر ساختار حلقه بسته
 وجود نقاط تكين در آن فضا و سيستم کنترلی پيچيده میباشند که برای استفاده مناسب از این نوع،محدودیتهایی نظير نامنظمبودن فضایکاری
 این مقاله مكانيزم موازی جدیدی را پيشنهاد میدهد که دارای چهار درجه آزادی شامل سه.مكانيزمها بایستی مورد مطالعه و تحليل قرار بگيرند
 سرعت و شتاب، در تحليل سينماتيكی روابط موقعيت. میباشدx حرکت خطی در راستای محورهای مختصات و یك حرکت دورانی حول محور
اجزاء مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و توسط برنامه نوشتهشده در محيط نرمافزار متلب در مكانيزم طراحیشده بهکار گرفته شدهاند و توسط
 فضایکاری و نقاط تكين این مكانيزم با استخراج روابط تحليلی و سپس، همچنين در این تحقيق.نرمافزار ساليدورکس مورد تایيد قرار گرفتهاند
 مكانيزم، سپس برای بررسی صحت نتایج بهدستآمده برای تحليل فضایکاری.نوشتن برنامه محاسباتی در نرمافزار متلب بهدست آمده است
 در نهایت از روش تحليلی.پيشنهادی در نرمافزار ساليدورکس شبيهسازی شده و فضایکاری بهدستآمده در این تحقيق صحهگذاری شده است
 با تعریف یك مسير مشخص با پروفيل. اویلر جهت تحليل دیناميك معكوس سكوی مكانيزم موازی جدید پيشنهادی استفاده گردیده است-نيوتن
 سرعت و شتاب برای سكوی متحرک و همچنين کدنویسی روابط در محيط نرمافزار متلب نمودارهای نيرو برحسب زمان محرکهها و،مشخص
.پایهها بهدست آمده و تحليل شدهاند
 دیناميك معكوس، نقاط تكين، مكانيزم موازی، فضایکاری، تحليل سينماتيك:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Parallel kinematic machines are closed-chain mechanisms with high accuracy and stiffness. Kinematics and dynamics
of these manipulators are complicated due to the closed-loop structure and the constraints that exist for these
manipulators. These mechanisms have some limitations like having erratic workspace, singular points in the workspace
and complexity of control systems. These limitations should be studied for suitable usage of parallel mechanisms.
This paper presents a novel 4-DOF parallel manipulator with 3 different linear motions and one rotational motion
around x direction. Inverse and forward kinematic models of 2-PR(Pa)U-2-PR(Pa)R parallel machine tool mechanism
are developed and also simulated by the code written in MATLAB. The results obtained by the mathematical model for
the kinematics of the mechanism are verified using motion analysis under Solid Works. Workspace and singularity
analysis are done by solving the kinematic relations and using Matlab software. To investigate the results of workspace
analysis the structure has been modeled in Solidworks software and the obtained workspace have been validated using
the simulation Finally the Newton-Euler method for inverse dynamic analysis of the proposed robot has been used.
Therefore, moving path of the end effector, considering the various loads on it can be determined. By defining the path
of platform with the specified velocity profile, inverse dynamic model simulated by the code written in MATLAB and
diagram of actuator forces obtained and analyzed.
Keywords: Kinematic analysis, Workspace, Parallel Mechanism, Singular points, Inverse dynamic
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 -1مقدمه
مكانيزم های موازی در بسياری از علوم مهندسی و زمينههههای
صنعتی بهصورت چشمگيری مهورد اسهتفاده قهرار مهیگيرنهد.
زمينههایی نظير ماشهينکهاری ،مترولهو،ی ،شهبيهسهاز پهرواز،
شبيهساز زلزله ،تجهيزات پزشكی و غيره از آن جملهه هسهتند.
بهطورکلی ،این مكانيزمها دارای دو جسم اصلی هسهتند کهه از
طریق لينكهای متعدد که بهصهورت مهوازی عمهل مهیکننهد
بههم کوپل شدهاند .یكی از جسمهای اصلی ثابت اسهت و پایهه
ناميده میشود ،درحالیکه دیگهری متحهرک اسهت و از ایهنرو
سكوی متحرک ناميده میشود [.]4
در مقایسههه بهها بازوهههای سههری سههنتی ،مزایههای بههالقوه
ساختارهای موازی بهصورت زیر مهیباشهد :دقهت سهينماتيكی
باالتر ،وزن سبكتر و سفتی ساختاری بهتهر ،ررفيهت پایهدار و
موقعيت مناسب چيهدمان محهرکهها ،هزینهه توليهد پهایين و
توانایی تحمل بار بهتر؛ اما از نقطه نظر کاربردی ،فضهایکهاری
محدود و تكينگهی پيچيهده دو اشهكال مههم بازوههای مهوازی
هستند .بنابراین ماشينهای سينماتيكی موازی در مهواقعیکهه
دقت ،سفتی ،سرعت زیاد و توانایی تحمل بار سهنگين در یهك
فضایکاری محدود مورد نياز باشد بسيار مناسب هستند [.]2
مكانيزمهای موازی از لحاظ ترکيببندی و ساختار حرکتی
به دو نوع پایه بها طهول ثابهت و پایهه بها طهول متغيهر تقسهيم
میشوند [:]3
مكانيزمهای با پایه طول ثابت در گروه خود از لحاظ امتداد
مسير حرکت راهنماها ،قابل تمایز هستند .در این مكانيزمها ،از
پایههایی با طول ثابت استفاده شده است که هر یك در قسمت
انتهایی به یك محرکه متصل است و خود محرکهههها بهر روی
راهنماهایی درحرکت هسهتند و ایهن حرکهت را از عملگرههای
خطی یا دورانی میگيرند .در مكانيزمهای با طول پایهه متغيهر،
مفاصل گاردان و کروی توسهط پهي بهرروی سهكوهای ثابهت و
متحرک ،در جای خود ثابت شده و تنهها پهارامتر متغيهر طهول
پایهها است .با تغيير طهول پایهههها موقعيهت و جههت سهكوی
متحرک مشخص میگردد.
در سالهای اخير ،تحقيقات زیادی درخصهو ربهاتههای
موازی صورت گرفته است .یكی از تحوالتی کهه ههماکنهون در
زمينه توليدات صنعتی و بهخصو در شاخه سهاخت و توليهد
در حال انجام است و استفاده از مكانيزمهای موازی بههصهورت

مستقل و یها بههصهورت جزيهی از سهایر ماشهينآالت صهنعتی
میباشد.
رباتهای موازی شه درجهه آزادی ،بههطهورکلی از یهك
فضایکاری کوچك ،طراحی مكانيكی پيچيده و کنترل و ایجاد
حرکت دشوار بهخاطر آنهاليز سهينماتيكی پيچيهده خهود رنهج
میبرند .برای غلبه بر این نواقص ،از سهاختارهای جدیهد بهرای
رباتهای موازی با کمتر از ش درجه آزادی استفاده میشود.
از طرفی در بسياری از موارد صنعتی ،نياز بهه تجهيزاتهی بهرای
تامين بي از سه درجه آزادی چيدهشده بههصهورت مهوازی و
براساس چيدمانی سادهتهر از سهاختارهای شه درجهه آزادی
وجود دارد [.]1
فضایکاری مكانيزم های موازی حجهم بسهته ای اسهت کهه
توسط نقاط قابل دسترس موضه انتههایی ماشهين و یها ربهات
بهدست می آید .شكل این ناحيه در رباتهای موازی نهامنظم و
پيچيده بوده و هي محهور ثابهت و متعامهدی در آنهها وجهود
ندارد .فضایکاری رباتهای مهوازی بههوسهيله پهارامترهها و یها
قيدهای سينماتيكی ،حدود تغيير طول پایه هها ،حهدود زوایهای
چرخشی ،قيدهای جلوگيری از تقاط پایه ها و سهایر قيهدهای
الزم برای ممانعت از تقاط قطعات اضهافی مشهخص مهیشهود
[ .]5-6یكی از موثرترین روشهای بهدستآوردن فضایکهاری،
روش گسسته است .در این روش ،فضایکاری بها انتخهاب یهك
محدوده نقاط در مختصات کارتزین یا قطبی و سهپس بررسهی
آنها که آیا قيدهای ذکر شده را نقض میکنند یا نه بههدسهت
میآید .در این روش امكان درنظرگرفتن تمامی قيود مكهانيكی
وجود دارد .از طرفی دقت فضایکاری تعيينشهده بسهتگی بهه
تعداد نقاط دارد و با باال رفتن تعداد نقاط زمان انجام محاسبات
بيشتر میشود [.]7-1
یكی از محدودیت های مهم مكهانيزم ههای مهوازی ،وجهود
نقاط تكين در فضایکاری آنها میباشد .برای پيداکردن نقهاط
تكين در مكانيزمهای مهوازی نيهز مطالعهات متعهددی صهورت
گرفته است .مطالعات در زمينه تكينگی مكانيزمهای موازی بها
استفاده از تئوری پيچی و با معرفهی دو نهوع آرایه تكينگهی
شامل آرای ثابت و تخمينهی توسهط برخهی محققهين انجهام
گرفتههه اسههت [ .]41-44برخههی از محققههين بههرای یههافتن
فضههایکههاری از هندسههه خطههی گراسههمن اسههتفاده نمههودهانههد
[ .]43-41تحليل تكينگی مكانيزمهای مهوازی نيهز بها تعریهف
ماتریس ،اکوبين و روابط بين سكوی متحهرک و محرکههههای

تحليل سينماتيكی مستقيم و معكوس مكانيزم موازی …

مفصلی ،با معرفی سه نوع تكينگهی شهامل تكينگهی مسهتقيم،
معكوس و ترکيبهی چنهد نفهر از محققهين انجهام شهده اسهت
[.]41-45
مدلسازی دیناميكی مكانيزمهای موازی از نظهر طراحهی و
توانایی کنترل حرکت مكانيزم حايز اهميت ویژهای میباشد که
بههمين دليل موضهوع مطالعهات مختلفهی قهرار گرفتهه اسهت.
روشهای متعددی بهمنظهور تحليهل دینهاميكی مكهانيزمههای
موازی توسط محققهان ارايهه شهده اسهت، .نه و همكهاران
[ ،]46لبرت و همكهاران [ ]47و پانه و شهاهينپهور [،]41
روش حل معادالت الگرانهژی حرکهت سهكوی اسهتوارت را در
مختصات عمومی ارايه نمودند .استفاده از روش نيوتن -اویلر در
حل معادالت دیناميكی مكانيزم مورد نظر ،بهدليل عدم نياز بهه
محاسههبه بسههياری از مشههتقات جزی هی و محههدودبودن حجههم
محاسههبات عههددی الزم و نيههز توانههایی اسههتخراج معههادالت
دینههاميكی حلقههه بسههته ،برتههری ویههژهای در مقایسههه بهها روش
اویلههر -الگرانههژ دارد .دو و یانهه [ ]41بهها فههر نههازک و
متقارنبودن پایههها و بهدون درنظرگهرفتن اصهطكاک مفاصهل،
روش نيوتن -اویلر را برای تحليل دیناميكی مكهانيزم اسهتوارت
بهکار گرفتند .داسگوپتا و همكاران [ ]21-22با درنظرگرفتن
نيروهای اصطكاکی مفاصل و نيز با درنظرگرفتن جرم و اینرسی
برای پایهها ،روش نيوتن -اویلر را بهرای حهل معكهوس و حهل
بستة معادالت دینهاميكی مكهانيزم اسهتوارت بههکهار گرفتنهد.
حریب [ ]23با درنظرگرفتن پيكربندیههای مختلهف مفاصهل،
معادالت سينماتيكی مكانيزم را مورد بررسهی قهرار داده اسهت؛
ولی در حل معادالت دیناميكی مكانيزم ،فر های سادهسهازی
بهکار رفته در مراج [ ]21-24را بههکهار بهرده اسهت .حسهن
رهور و همكاران [ ]21دیناميك معكوس یك مكهانيزم مهوازی
جدید دو پایه و شه درجهه آزادی کهه عملگهرههای آن روی
مفاصل کروی قرار دارند را بررسی کردند .معهادالت دینهاميكی
مكههانيزم در کلههیتههرین حالههت و تنههها بهها صههر نظرکههردن از
اصطكاک کلمب و انعطا پذیری اجزاء بهصورت بسته بهدسهت
میآیند .بدین منظور ،از روش کار مجازی اسهتفاده مهی شهود.
محبوب خواه و همكاران [ ]25-27بهه تحليهل سهينماتيك و
دیناميك معكوس مكهانيزم اسهتوارت بها درنظرگهرفتن تمهامی
نيروهای اصطكاکی ،کریوليس ،اینرسی و نيروههای خهارجی بها
اسههتفاده از روش نيههوتن -اویلههر پرداختنههد .ایشههان معههادالت
سههينماتيكی و دینههاميكی مكههانيزم اسههتوارت را بهها کههاربرد
فر های دقيق ارايه کردند.
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پيكربندی این مكانيزم بها عنهوان  2-PR(Pa)U-2-PR(Pa)Rدر
مرج [ ]21قبالً ارايه شده است .مكانيزم مورد اشاره در کارگاه
مكانيزمهای موازی دانشگاه تبریز ساخته شد کهه وجهود نقهاط
تكين بسيار زیاد بهدليل نحوه اتصال پایهها به سكوی متحهرک
ما را بر آن داشت تا تغييراتی برای حهذ نقهاط تكهين انجهام
شود که مكانيزم حاضر نسخه بهبودیافته و بهدون نقهاط تكهين
میباشد .با وجود اینکه تحليهل سهينماتيك ،تكينگهی ،فضهای
کاری و دیناميك در مكانيزمهای موازی انجام شده است ولی با
توجه به جدیدبودن این مكانيزم ،تحليلهای ذیل بهرای اولهين
بار برروی این مكانيزم جدید میباشد.
در این مقالهه ابتهدا روابهط سهينماتيك معكهوس موقعيهت
مكانيزم  1درجه آزادی استخراج شده و سپس بهترتيب تحليل
سينماتيك معكوس سرعت و شتاب انجام شده است .همچنين
روابط تحليل سينماتيك مستقيم معكوس نيز مورد بحث قهرار
گرفته است .براساس روابط استخراجشده برنامهنویسهی متلهب
انجام شده و نمودارهای سرعت و شتاب محرکهها براساس یك
مسير نمونه برای سهكوی متحهرک بههدسهت آمهده اسهت .در
نهایت ،با اسهتفاده از امكانهات حرکهت نهرمافهزار سهاليدورکس
صحت روابط سينماتيك معكوس موقعيت ،سهرعت و شهتاب و
نمودارهای استخراجشده توسط نرمافزار متلب مورد تأیيد قهرار
گرفته است .در ادامه با استفاده از روش گاسلين [ ]41تحليهل
تكينگی صورت گرفته است .سپس توسط الگوریتم جسهتجوی
گسسته در نرمافزار متلب ،به محاسبة فضایکاری این مكهانيزم
پرداخته شده است و با استفاده از روش شبيهسازی سه بعهدی
انجههامشههده در نههرمافههزار سههاليدورکس و ب ههصههورت تجربههی،
محاسبات انجامشده ،صحهگذاری شده است.
در نهایت تحليل دیناميك معكوس مكهانيزم مهوازی مهورد
نظر با احتساب تمامی نيروهای اصطكاکی ،کریوليس ،اینرسهی
و نيروهای خارجی با استفاده از روش نيوتن -اویلر انجام شهده
است .براساس روابط استخراجشده برنامهنویسهی متلهب انجهام
شده و نمودار نيرویی محرکهها براساس یك مسير نمونه برای
سكوی متحرک بدست آمده و تحليل شده است.

 -2معرفی ی مکیییام زا ما ی ی ر اویییزار میییوا
2-PR(Pa)U-2-PR(Pa)R

در این مقاله یك مكانيزم موازی بها چههار درجهه آزادی مهورد
مطالعه قرار گرفته است .ربات حاضر که از یك مكانيزم مهوازی
بهره میگيرد دارای چهار بازو هست که به یك سكوی متحرک
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متصل میباشد و از نوع مكانيزمهای موازی با طول پایهه ثابهت
میباشد که طول پایه ثابت باعث سفتی هرچه بيشهتر مكهانيزم
میشود .مكانيزم موازی این ربات چهار درجهه آزادی را تهأمين
میکند کهه شهامل جابجهایی در محهورههای  y ،xو  zو دوران
حول محور  xمیباشهد .وجهود درجهه آزادی چههارم (حرکهت
دورانی) باعث افزای مهانور پهذیری و نيهز کهارایی مكهانيزم در
مقایسه با مكانيزمهای سه درجه آزادی میشود.
ایههن مكههانيزم بهههواسههطه دو نههوع زنجيههر غيرهمسههان
[ 2-PR(Pa)U-2-PR(Pa)Rبهههترتيههب نشههاندهنههده مفصههل
کشویی ،مفصل لوالیی ،متهوازیاالضهالع و مفصهل یونيورسهال
هستند ].بههم متصل شدهاند (شكل .)1
برای اتصهال سهكوی متحهرک بهه سهكوی ثابهت ،سيسهتم
متوازیاالضالع مدنظر قرار گرفتهه اسهت .بها توجهه بهه مرجه
[ ،]21استفاده از متهوازیاالضهالع در زنجيرهها باعهث افهزای
قابليت چرخشی و سفتی ربات میشود .این سيستم اتصال بين
دو مفصل را توسط دو ميله موازی ممكن میسازد کهه بههنوبهه
خهود ،باعهث بهاالرفتن سهفتی اتصهال مهیگهردد .از طرفهی بهها
زیادتربودن تعداد لينكهها سهفتی کهل مكهانيزم نيهز افهزای
مییابد .چهارچوب اصهلی مكهانيزم نيهز بههگونههای اسهت کهه
بهترین فضایکاری را فراهم میکند.

 -9تحل ل س نمات ک معکوس موقع ت محرکهها
در سينماتيك معكوس موقعيت محرکهها ،هد دستیابی بهه
موقعيههت بههرداری و طههولی هههر یههك از چهههار محرکههه ،بهها
مشخصبودن موقعيت مكانی نقطهه مرکهزی سهكوی متحهرک
میباشد .منظور از این تحليل ،بهدستآوردن فهرامين کنترلهی
است که بایستی به تك تك محرکهها اعمال گردد تها مسهيری
را که سكوی متحرک مكانيزم چههار درجهه آزادی پيشهنهادی
همراه با جهتگيری خود بایستی طی کند ،بهدرستی بپيماید.
در شكل  2سكوی متحرک در چارچوب{}Pو سكوی ثابت
در چارچوب { }Oتعریهف مهیشهوند .مراکهز دو چهارچوب بهر
مراکز دو سكو منطبق هستند .چارچوب{}Pبه سكوی متحرک
متصل بوده و با آن حرکهت مهی کنهد .ایهن دو سهكو از طریهق
پایههایی با طول ثابت بههم متصل گردیدهاند.
اگر iمين نقطه اتصال سكوی متحرک به پایه در چهارچوب
مرج { }Pبا بردار  pbiمشخص شده باشد ،مختصات  o qiدر
چارچوب مرج { }Oبهترتيب زیر بهدست میآید:
qi  o p  o Rp pbi

()4

o

در این رابطه  pموقعيهت نقطهه وسهط سهكوی متحهرک
منطبق بر مبهد { }Pنسهبت بهه چهارچوب{ }Oو  o R pنيهز
ماتریس دوران میباشد.
T

()2

pz 

py

p   px

چون در اینجها فقهط دوران حهول محهور  Xوجهود دارد پهس
ماتریس دوران بهشكل زیر خواهد بود:
()3

0 
 sin  

cos  


0
cos 
sin 

1
Rx  0


0

با توجه به شكل  2میتوان نوشت:
()1

Li  di dio  ci cio  lilio

در رابطه فوق  d iمقدار عددی فاصله مرکهز زیهن متحهرک تها
کل ( :)1مكانيزم موازی چهار درجه آزادی .2-PR(Pa)U-2-PR(Pa)R

ابتدای ریل و  d ioبردار یكه آن میباشهد .همچنهين  ciفاصهله
مرکز زین تا مفصل متصلکننده پایه به زیهن و  cioبهردار یكهه

تحليل سينماتيكی مستقيم و معكوس مكانيزم موازی …

5

آن میباشد .با نرمگيهری از رابطهه ( )1و بها توجهه بهه قهانون
2

 AT A  Aداریم:

()5









L2  di 2  ci 2  2di Li .dio  2ci Li .cio  l 2

سينماتيكی برای لينك -iام بهصورت زیر نوشته میشود:

d i  Li .d io  ci .(d io .cio ) 

 



 Li .Li  l 2  ci 2  2ci Li .cio

2

Li .d io



با توجه هندسه مسئله همان طوریکه در شكل  9مشاهده
میگردد در صورت انتخاب عالمت مثبت پشت رادیكال ،قيهود
مكانيزم نقض میشود .بنابراین ،عالمت منفی پشت رادیكهال را
انتخاب میکنيم:

d i  Li .d io 
()7

 ci 2  2ci Li .cio

2

در این تحليل بها فهر مشهخصبهودن سهرعتههای خطهی و
دورانی سكوی متحرک ،ههد دسهتیهابی بهه بهردار و انهدازه
سرعت خطی محرکهها میباشد .بها توجهه بهه شهكل  2حلقهه

با حل معادله فوق برای  d iداریم:
()6

 -4س نمات ک معکوس سرعت محرکهها

 L .d    L .L   l
2

i

i

io

i

di dio  p  bi  ai  ci cio  lilio

()1

برای بهدستآوردن سرعت پایههها مهیتهوان از رابطهه بهاال
نسبت به زمان مشتق گرفت:



()1



di dio  p    bi  li li  lio

در رابطه فوق  بردار سرعت زاویهای سكوی متحرک و li
بردار سرعت زاویهای بردار  lioو  pسرعت خطی مرکز سكوی
متحرک و هر سه در چارچوب مرج میباشد .برای حذ ، li
طرفين رابطه ( )1در  lioضرب میشود:









di dio .lio  p.lio    bi .lio  li li  lio .lio

()41

طبق قهانون   P  Q  R    P  Q   R معادلهه ()41
بهشكل زیر تبدیل میشود:



()44



di dio .lio  p.lio  . bi  lio

با درنظرگرفتن  pبهعنوان  V pو بها اسهتفاده از خاصهيت
 a.b  a  bمعادلهه بهاال بههصهورت مهاتریس زیهر در
میآید:
T

کل ( :)2شماتيك یك پایه از مكانيزم.

dio T lio  I 44 di 
()42

 Vp  
61
 46 
T

T

 bi  lio 

 l


T
io

عبارت  d iبرای چهار پایه مكانيزم عبارت است از:
T

()43
کل ( :)9تأثير انتخاب ریشه مثبت یا منفی رادیكال در موقعيت
محرکهها برای یك موقعيت سكوی متحرک.
الف) ریشه مثبت ب) ریشه منفی.

d 4 

d3

di  d1 d 2

با توجه به اینکه در مكانيزم پيشنهادی امكان دوران تنهها
حول محور  xوجود دارد ،لهذا عبهارتههای   yو  zمسهاوی
صفر هسهتند و درنتيجهه رابطهه ( )42بههصهورت زیهر تبهدیل
میشود:
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b l
b l
b l
b l

 b1z l1oy  
  Vx 
 V 
2 y 2 oz  b2 z l2 oy 
 y
Vz 
3 y 3oz  b3 z l3oy  
  
 x
4 y 4 oz  b4 z l4 oy  

1 y 1oz

()41

0   d1 
 
0  d 2 

0  d3 
 
d 4 o l4 o   d 4 

l1oz

l1oy

l2oz

l2oy

l3oz

l3oy

l4oz

l4oy

0

0

0

d 2ol2o

d 3ol3o

0

0

0

 l1ox

l2ox

 l3ox

l4ox

 d1ol1o
 0

 0

 0

رابطه ( )41به فرم کلی زیر قابل بازنویسی میباشد:

J x . X  J q .d

()45

 -0س نمات ک معکوس تاب محرکهها
هد از این تحليل ،تعيين اندازه شهتاب خطهی محرکهههها بها
فر مشخصبودن شتاب خطهی و زاویههای سهكوی متحهرک
میباشد.
با توجه به تعریف ماتریس ،اکوبين معكوس در رابطه ()41
و مشتقگيری از آن نسبت به زمان ،بهصورت زیر بيان میشود:
dJ x

dt
T
T
  l 1  l1o 
   b1   l1o  b1  l 1  l1o   


T
T
l 2  l2 o     b2   l2 o  b2  l 2  l2 o   

T
T 
 l 3  l3o     b3   l3o  b3  l 3  l3o   
    l T     b   l  b     l  T 
 l 4 4o
( )41
4
4o
4
l4
4o

که در آن ،ماتریس  J xو ماتریس  J qرا به شكل زیر مهیتهوان



نوشت:

b l
b l
b l
b l

 b1z l1oy  



b
l
2 y 2 oz
2 z 2 oy 


b
l
3 y 3oz
3 z 3oy  


b
l
4 y 4 oz
4 z 4 oy  

1 y 1oz

()46

0 
0 

0 

d 4ol4o 

l1oz

l1oy

l2oz

l2oy

l3oz

l3oy

l4oz

l4oy

0

0

0

d 2 o l2 o

d 3ol3o

0

0

0

 l1ox

l2ox
Jx  
 l3ox

l4ox
 d1ol1o
 0
Jq  
 0

 0

و  Xبهصورت زیر تعریف میشود:

()47

 Vx 
V 
X  y
Vz 
 
x 

با استفاده از رابطه ( )45ماتریس ،اکهوبين معكهوس بها ضهرب
 J q1به طرفين رابطه بهصورت زیر بهدست میآید:
()41

d  J q1 J x X  J 1 X
J 1  J q1 J x







dt

 d 1o  l 1  l1o 

0

0

0

0

0

d 2 o  l 2  l 2 o 

0

0

d 3 o  l 3  l 3 o 

0

0

0

0

0

d 4 o  l 4  l 4 o

dJ q






اندازۀ شتاب خطی محرکهها با مشتق گيری از رابطه ()45
بهصورت زیر نوشته میشود:
()21

dJ
dJ x
X  J q1 J x X  J q1 q J 1 X
dt
dt

d  J q1

 -1س نمات ک مقاط مفصل
از آنجههاییکههه در محاسههبة شههتاب پایهههههها و نيههز در روابههط
دیناميكی پایه ها ،سرعتها و شتابهای نقاط مفصلی مورد نياز
می باشند؛ در این قسمت به محاسبة آن ها پرداختهه مهی شهود.
مطابق شكل ( )2بهردار موقعيهت هرکهدام از نقهاط مفصهلی در
محل اتصال سكوی متحرک به هرکدام از پایه هها در چهارچوب
مرج  ،بهصورت زیر بازنویسی میشود:
()24

qi  ai  di dio  ci cio  lilio

بنابراین سرعت هرکدام از نقهاط مفصهلی در محهل اتصهال
سكوی متحرک به پایه ها ،با مشتق گيری از طرفين رابطة ()24
نسبت به زمان ،بهصورت زیر بهدست میآید:
()22

qi  di dio  li  li lio

تحليل سينماتيكی مستقيم و معكوس مكانيزم موازی …

از طرفی بردار موقعيت هرکدام از نقهاط مفصهلی در محهل
اتصال سكوی متحرک به هرکدام از پایه ها در چارچوب مرجه
را بهصورت زیر نيز میتوان نوشت:

qi  p  bi

()23

با مشتقگيهری از طهرفين رابطهه ( )23نسهبت بهه زمهان،
سرعت هرکدام از نقاط مفصلی در محل اتصال سكوی متحرک
به پایهها ،بهصورت زیر بهدست میآید:

qi  p    bi

()21

با مشتقگيری از طهرفين رابطهه ( )22نسهبت بهه زمهان،
شتاب هرکدام از نقاط مفصلی در محل اتصال سكوی متحهرک
به پایهها  ، qiبهصورت زیر بهدست میآید:
()25





qi  di dio  li  lilio  li  li  lilio

به همين ترتيهب بها مشهتقگيهری از طهرفين رابطهه ()21
نسبت به زمان ،شتاب هرکدام از نقاط مفصلی در محل اتصهال
سكوی متحرک به پایهها ،بهصورت زیر بهدست میآید:



()26



qi  p    bi      bi

بهطوریکه در روابط فوق li ،و   liبهترتيهب سهرعت و
شتاب زاویهای هرکدام از پایهها میباشند.

 -0سرعت و تاب اویها پایهها
برای محاسبه سرعت زاویهای iامين پایه از رابطه ( )22استفاده
گردیهده اسهت کهه بها ضهرب خهارجی  lioدر طهرفين رابطههه،
بهترتيب زیر بهدست میآید:
()27





lio  qi  lio  di dio  lio  li  lilio

اگر در رابطه باال از فر

عمودبودن  lioبر  liاستفاده گردد،

یعنههی  lio .li  0و همچنههين بهها اسههتفاده از قههانون ضههرب
بههههههرداری  P  Q  R    P  R  Q   P  Q  R 
داریم:

()21

 

  

lio  qi  lio  d i d io  lio .lio li  lio .li lio li
 lio  d i d io  lili

درنتيجه رابطه فوق بهصورت رابطه  )121به دست میآید:

7

lio  qi  lio  d i d io
()21
li
برای محاسبه شتاب زاویهای پایهها ،طرفين رابطه ( )25در

li 

 lioضرب خارجی میشود:
()31





lio  qi  lio  d i d io  li lio  li  lio

اگر در رابطه باال از فر







li lio  li  li  lio

عمودبهودن  lioبهر   liاسهتفاده

گردد ،یعنی  lio . li  0و همچنين با استفاده از قانون ضهرب
بههههههرداری  P  Q  R    P  R  Q   P  Q  R 
داریم:

()34

lio  qi  lio  di dio  lili

درنتيجه رابطه فوق بهصورت زیر بهدست میآید:
()32

l q l d d
li  io i io i io
li

 -8تحل ل س نمات ک مستق م موقع ت
مسههئله سههينماتيك مسههتقيم بههرخال سههينماتيك معكههوس
مكانيزم ،محاسهبه موقعيهت کهارتزین و جههتگيهری زاویههای
سكوی متحرک نسبت به مقادیر داده شده جابجایی محرکهها
میباشد .برای تحليل سينماتيك مستقيم میتهوان از دو روش
استفاده نمود .تمام پيكرهبندیهای ممكن سهكوی متحهرک را
میتوان از طریق روش اول که برگرفته از مرج [ ]1مهیباشهد
بهدست آورد ،امها کهاری بسهيار وقهتگيهر اسهت و بسهياری از
جوابهای آن بهیمعنهی اسهت .از ایهنرو ،مسهئله سهينماتيك
مستقيم بهصورت عددی بها اسهتفاده از روش دوم یعنهی روش
تكرار نيوتن -رافسون 4که برگرفته از مراج [ ]21-31میباشد،
حل شده است.
اساس این روش بر حدس جواب مسئله و سهپس تصهحي
جههوابهههای متههوالی اسههتوار مههیباشههد .در روش تحليههل
نيوتن -رافسون ابتدا یك نقطه حدسی بهعنوان جهواب مسهئله
در نظر گرفته میشود .سپس یك تاب خطا به شكل زیر تعریف
میگردد:
()33

E  X   d  X   d given
1- Newton-Raphson Method
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در این رابطه  d  X جابجایی خطهی محهرک مهیباشهد کهه

 -3ورمامه مویس تحل یل سی نمات ک معکیوس در

توسط تحليل سيناتيك معكوس برای مختصات کارتزین نقطهه

مراافزار متلب

حدسی  Xمحاسبه میگردد و  d givenجابجایی خطی محهرک
معلوم میباشد که میتواند اندازهگيری شود .درصورتیکه  Xاز
طریق تحليل سهينماتيك مسهتقيم درسهت حهدس زده شهود،
مقادیر  d  X و  d g i v e nبرابر خواهند بود و تهاب خطها صهفر

همههه روابههط فههوق در تحليههل سههينماتيك معكههوس موقعيههت،
سرعت و شتاب در نرمافزار متلب جههت اسهتخراج نمودارههای
مورد نياز کدنویسی شهدند .همچنهين یهك مسهير نمونهه کهه
سكوی متحرک از نقطه اوليه ( )1,1,-711ميلیمتهر در جههت

میگردد .نزدیكی نقطه حدسی به نقطه اصلی و جهواب ،باعهث

محور  Xبا سرعت مشخص نشان داده شده در شهكل ( 4ابتهدا

سرعت در همگرایی مسئله و دستیابی به جواب خواهد شد.

یك حرکت با شتاب افزاینده تا ثانيه  4دارد و سپس تا ثانيهه 3
یك حرکت با سرعت ثابت و بعهد تها ثانيهه  1یهك حرکهت بها
شتاب کاهنده را دارد) تعيين شده است.

حل عددی روش نيوتن -رافسون بهترتيب زیر اجرا میگردد:

 E  X i 1  
X i  X i 1  
  E  X i 1 
 X



1

()31

در رابطه ( )31از عبارت زیر تعریف ماتریس ،اکوبين معكهوس
تداعی میگردد:
E  X i 1 
X

()35

i 1  X i  

با استفاده از کدنویسی روابط سينماتيك معكوس و مسهير
مشخصشده ،در شكلهای  0-0بهترتيب نمودارهای موقعيت،
سرعت و شتاب محرکهها نشان داده شدهاند.

E  X i 1 

X
X 
i 1

1

J

بها جهایگههذاری  E  X و مهاتریس ،اکهوبين در رابطههه ()35
خواهيم داشت:

 d  X   d 
1

()36

given



X i  X i 1  J 1  X i 1 

کل ( :)4نمودار سرعت حرکت سكوی متحرک

همانطوریکه در شكل  0مشاهده میشود بهخاطر اینکه

در رابطه فوق  X iجواب تقریبی گرفته شده پس از  -iمرحلهه
تكرار میباشد .برای حل این رابطه بایستی حهدس اوليهه X 0
بهعمل آید تا معادله در روند تكرار خود به جواب مناسب برسد.
دقت و نرخ همگرایی الگوریتم نيوتن– رافسون به موارد مختلف

با توجه به نوع حرکت سكوی متحرک که ابتدا (از ثانيهه 1

بستگی دارد .یكی از مهمترین موارد برای سرعت در همگرایهی

تا  )4حرکتهی بها شهتاب افزاینهده و سهپس (از ثانيهه  4تها )3

جواب این است که نقطه حدسی به نقطه اصلی و جواب نزدیك

حرکت سرعت ثابهت و در انتهها (از ثانيهه  3تها  )1حرکتهی بها

باشد .در اینجا بهدليل پایينبودن ميهزان خطاهها نقطهه مهورد

شتاب کاهنده دارد ،همين شكل از حرکهت در محرکهههها نيهز

نظر نزدیك جهواب بهوده و درنتيجهه همگرایهی جهواب سهری

دیده میشود.

خواهد بود .همچنين وجود معكوس ماتریس ،اکهوبين نيازمنهد
این است که سكو نزدیك پيكرهبندیهای تكينگی نباشد.

مسير حرکت سكوی متحهرک در راسهتای محهور  Xمهیباشهد
عمده حرکت محرکهها مربوط به دو محرکه  4و  3میباشد.

همچنههين در شههكلهههای  8-3سههرعت و شههتاب زاویهههای
پایهها نيز نشان داده شدهاند.

تحليل سينماتيكی مستقيم و معكوس مكانيزم موازی …

1

کل ( :)3نمودار شتاب زاویهای پایهها.
کل ( :)0نمودار موقعيت حرکت محرکهها.

 -15تحل ل س نمات ک معکوس توسط ماژول حرکتی
مراافزار سال دورکس و مقایسه وا روش تحل ل
در نرمافزار ساليدورکس که یكهی از قهویتهرین نهرمافزارههای
موجود در مهندسی مكانيك است ما،ول حرکتی سهاليدورکس
برای تحليل سينماتيك موقعيت ،سرعت و شهتاب مكهانيزمهها
بهکار برده میشود (شكل .)15
با استفاده از ما،ول فوق و تعریف مسير حرکتی معين برای
کل ( :)1نمودار سرعت حرکت محرکهها.

سكوی متحرک شبيهسازی انجامگرفته و نمودارهای موقعيهت،
سرعت و شتاب محرکهها و همچنين سرعت و شهتاب زاویههای
پایهها بهدست آمدند.

کل ( :)0نمودار شتاب حرکت محرکهها.

کل ( :)15ما،ول حرکتی ساليدورکس.

با توجه به نمودارهای استخراج شده با کدنویسی روابهط در
نرمافزار متلب و شبيهسازی حرکتی در نرمافهزار سهاليدورکس
مشاهده میشود که نتایج بسيار بهههم نزدیهك هسهتند و ایهن
کل ( :)8نمودار سرعت زاویهای پایهها.

موضوع در شكلهای  11-10بهوضوح دیده میشود.
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با توجهه بهه پيچيهدگی سهينماتيك مكهانيزمههای مهوازی
حرکت خطی برای این نوع مكانيزمها بدون ميانیابی امكانپذیر
نمهیباشهد .بنههابراین خطهای مشهاهدهشههده در مقایسهه نتههایج
بهدستآمده ناشی از خطای حرکتی در نرمافهزار سهاليدورکس
میباشد.

کل ( :)14مقایسه نمودار سرعت زاویهای حرکت پایهها.

کل ( :)11مقایسه نمودار موقعيت حرکت محرکهها.

کل ( :)10مقایسه نمودار شتاب زاویهای حرکت پایهها.

 -11تحل ل تک نگ
یكی از محدودیتهای مهم مكانيزمهای موازی قرارگرفتن آنها
درموقعيتهای تكين میباشد .این خصوصيت یكی از موارد بسيار
مهم و مورد توجه محققان و سازندهها ،در طراحی و تحليل
کل ( :)12مقایسه نمودار سرعت حرکت محرکهها.

رباتها و ماشينابزارهای موازی میباشد.
در این مقاله ،از روش تحليل دترمينان ماتریس ،اکوبين
برای آناليز تكينگی استفاده شده است .بدین ترتيب که تمامی
نقاط موجود در فضایکاری بهوسيله یك الگوریتم بررسی شده
و درصورتیکه دترمينان ماتریس ،اکوبين بهازای نقطه مورد
بررسی صفر گردد ،این نقطه بهعنوان نقطه تكين ذخيره
میشود .در انتها ،نمودار مربوط به نقاط تكين رسم شده و با
نمودار فضایکاری مقایسه میشود .از طرفی برای بررسی صحت
محاسبات انجامشده ،از روشهای سينماتيكی استفاده شده
است.

کل ( :)19مقایسه نمودار شتاب حرکت محرکهها.

برپایه دو ماتریس ،اکوبين بهدستآمده از رابطه ( )46یعنی
 J qو  ، J xمیتوان گفت که یك مكانيزم موازی هنگامی در

تحليل سينماتيكی مستقيم و معكوس مكانيزم موازی …
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موقعيت تكين قرار دارد که هر کدام از ماتریسهای  J qو







 J xو یا هر دوی آنها تكين و یا بهعبارتدیگر ،صفر باشند
[ .]34به این ترتيب ،سه نوع موقعيت تكينگی اتفاق میافتد.

0
 b Sin  l2 oy
0

 b Sin  l 4 oy

 -1-11تک نگ معکوس
تكينگی معكوس وقتی اتفاق میافتد که دترمينان ماتریس J q

2 oz

4 oz

 b Cos  l

0

 b Sin  l 2 oy 

l3 oz

l3 oy

3 ox

l4 oz

l4 oy

4 ox

4 oz

 b Cos  l

l1 oz

l1 oy

l1 ox

l2 oz

l2 oy

l2 ox

l3 oz

l3 oy

l3 ox

l4 oz

l4 oy

l4 ox

0

0

0

d1o l1o

0

0

d 2 o l2 o

0

 -9-11تک ن ترک ب

0

d 3o l3o

0

0

تكينی ترکيبی وقتی اتفاق میاقتد که دترمينان  J qو J x

d 4 o l4 o

0

0

0

هر دو صفر شوند .معموالً این نوع موقعيت تكينگی هنگامی
اتفاق میافتد که دستگاه (ربات) موازی دارای ترکيببندی
سينماتيكی خاصی باشد که در این مكانيزم بهخاطر اینکه
تكينگی معكوس رخ نمیدهد ،اتفاق نمیافتد.

0

 d io lio  0  d io  lio

همانطورکه از رابطه باال معلوم است ،زمانی دترمينان ماتریس
 J qصفر میشود که دو بردار  d ioو  lioبرهم عمود باشند و
به تعبيری ،زمانیکه پایه بر ریل عمود باشد .در مكانيزم مورد
مطالعه با توجه به ترکيببندی ساختاری و نيز قيدهای
مكانيكی و محدودیت حرکتی زین در ریل ،عمودبودن پایهها
بر ریل امكانپذیر نمیباشد.
 -2-11تک نگ مستق م
تكينگی مستقيم وقتی اتفاق میافتد که دترمينان ماتریس
 J xمساوی صفر شود .در رابطه ( bi )46بهصورت زیر
محاسبه میگردد:

bi  o R p pbi 
p
  bix 
 
 sin    pbiy 

cos    pbiz 

0

o

0
1
0 cos 

0 sin 



bix
p

p
  biy cos   biz sin  
 pbiy sin   pbiz cos  


p

با جایگذاری روابط باال در ماتریس  ، J xاین ماتریس به شكل
زیر تبدیل میشود:

2 oz

 b Cos  l

0
 b Sin  l 4 oy 

()31

l2 oz

l2 oy

2 ox

Jx

Jx  0 
0

Jq  0

l1oz

l1oy

1 ox

()31

مساوی صفر شود .با استفاده از رابطه ( )46داریم:

()37

 b Cos  l

l
l

l
l


 -4-11ک ف ت تک نگ
در تكينگی معكوس با توجه به قفل و یا ثابتبودن سكوی
متحرک در فضا ،بعضی از محرکهها میتوانند به اندازههای
بینهایت کوچك حرکت کنند و درنتيجه ،در این حالت دستگاه
موازی یك یا چند درجه آزادی را از دست میدهد .بهعبارت
بهتر ،در موقعيت تكين معكوس ،یك دستگاه موازی بدون
هي گونه نيرو و یا گشتاور اعمالی در محرکهها میتواند در
مقابل نيروها و یا گشتاورهای اعمالی در بعضی از جهتها
مقاومت کند .در تكينگی مستقيم با توجه به قفل و یا ثابتبودن
محرکهها (پایهها) ،سكوی متحرک دربعضی از جهات فضا
میتواند به اندازههای بینهایت کوچك حرکت کند و درنتيجه
در این حالت دستگاه موازی یك یا چند درجه آزادی بيشتر
بهدست میآورد و غيرقابل کنترل میشود .بهعبارت بهتر ،در
موقعيت تكين سينماتيك مستقيم ،یك دستگاه موازی نمیتواند
در مقابل نيروها و یا گشتاورهای اعمالی در بعضی از جهتها
مقاومت کند .در تكينگی ترکيبی ممكن است درحالیکه تمامی
محرکهها قفل و ثابت هستند ،سكوی متحرک دارای حرکات
بسيار کوچكی در بعضی از جهات باشد و با توجه به ثابتماندن
سكوی متحرک در فضا ،محرکهها دارای حرکات بسيار ریزی
باشند [.]34
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 -0-11وررس تک نگ مکام زا مورد مطالعه
بهمنظور بررسی صحت محاسبات انجامشده در تحليل تكينگی،
از یك الگوریتم در نرمافزار  Matlabاستفاده شد .در این
الگوریتم ،بهازای تمامی نقاط موجود در فضایکاری ،دترمينان
ماتریس  J xو نيز دترمينان ماتریس  J qمحاسبه میگردد.
درصورتیکه در نقطه مورد بررسی دترمينان ماتریس  J xمساوی
صفر گردد و دترمينان ماتریس  J qمخالف صفر شود ،نقطه
مذکور بهعنوان نقطه تكين مستقيم ذخيره میشود .اگر در این
نقطه دترمينان ماتریس  J qمساوی صفر گردد و دترمينان
ماتریس  J xمخالف صفر شود ،نقطه مذکور بهعنوان نقطه
تكين معكوس ذخيره میگردد و درصورتیکه هم دترمينان
ماتریس  J xو هم دترمينان ماتریس  J qصفر شود ،نقطه
مذکور بهعنوان نقطه تكين ترکيبی شناخته شده و ذخيره
میگردد.
نتایج حاصل نشان میدهد که بهخاطر شرایط خا نقاط
اتصال پایهها به سكوی متحرک و ریلها ،هي گونه نقطه
تكينگی در فضای کاری مورد بررسی وجود ندارد.

 -12تحل ل فضا کار
برای ماشينابزارهای عمومی با سه محور عمودی ( )X,Y,Zکه
بهصورت سری متصل شدهاند تعيين فضایکاری بسيار راحت
است و با توجه به تعامد محورها و تعداد آنها و محدودیتهای
حرکتی آنها ) ،(±X, ±Y, ±Zفضایکاری بهصورت یك مكعب
در میآید که سه محور مربوطه یالهای متعامد آن را تشكيل
میدهند .با افزای تعداد محورها به  1یا  5عدد ،فضایکاری
شبيه حالت قبلی است ولی فقط دارای درجات آزادی بيشتری
با توجه به ثابتماندن محدودیتهای زاویهای است .بهعلت
سادگی تعيين فضایکاری ماشين ابزارهای عمومی ،بهدست
آوردن محدودهکاری ماشينابزار با توجه به اندازه ،شكل و
ارتباط اجزاء ماشين با یكدیگر ،نسبتاً آسان است.
در ماشينابزارهای موازی تعيين محدوده فضایکاری بسيار
مشكل است زیرا هي محور ثابت متعامد مثل ماشين ابزارهای
عمومی وجود ندارد و فضایکاری ماشين ابزارههای مهوازی بهه
وسيلة پارامترها و یا قيدهای سينماتيكی ساختار ،مثل حهدود
تغيير مكان پایهها ،حدود زوایای چرخشی ،قيدهای جلوگيری
از تقاط پایهها و سایر قيدهای الزم بهرای ممانعهت از تقهاط

قطعات اضافی بهدست میآیهد .در نهایهت ،محهدوده حجمهی
بهدست آمده دارای شكل هندسی سادهای نيست.
بهطورکلی ،فضایکاری یك ماشينابزار موازی از لحاظ
اندازه کوچكتر از فضایکاری یك ماشينابزار عمومی هماندازه
است .با اضافهشدن پيچيدگی فضایکاری به مشخصات
ماشينابزار موازی ،یكی از معایب اصلی ماشينابزار موازی
آشكار میشود که در یك محيط توليدی بهوضوح مشهود
است .لذا برای کاه اثرات عيب ذکرشده الزم است که تمام
محدوده فضایکاری از لحاظ قابليتهای ماشين بررسی و
تحليل شده تا بهترین شرایطکاری در محدوده فضایکاری
کوچك و پيچيده تعيين گردد .روش ارايهشده در این رساله،
روش استفاده از الگوریتم گسسته است .در این شيوه یك
الگوریتم جستجو تمام فضایکاری ماشين را جاروب یا پيمای
میکند و سپس صحت هرکدام از نقاط این فضایکاری را مبنی
بر قرارگيری آن نقطه در داخل فضایکاری ،با چكکردن
محدودیتها یا قيود فيزیكی ماشينابزار موازی بهدست
میدهد .بهطورکلی ،الگوریتم تحليل فضایکاری را میتوان به
سه مرحله اصلی تقسيم کرد:
 -4الگوریتم جستجو برای پيداکردن محدوده فضایکاری
 -2تبدیل سينماتيك معكوس
 -3تست محدودیتها یا قيود فيزیكی ماشين
در الگوریتم تحليل فضایکاری ،تبدیل سينماتيك معكوس بعد
از گرفتن موض سكوی متحرک (موقعيت و جهت) از الگوریتم
جستجو ،موقعيت پایهها را برای تست محدودیتهای فيزیكی
ماشين بهدست میدهد .در نتيجه ،ترکيب سه مرحلة اصلی
باال میتواند اطالعات مورد نياز فضایکاری انواع ماشين
ابزارهای موازی را تهيه کند .البته بسته به چگونگی
ترکيببندی یعنی نوع ،ترتيب و اندازه قسمتهای مختلف
ماشينابزار ،اطالعات اوليه برنامه فرق میکند ولی روند کار
یكسان است.
عمليات جاروبکردن با تقسيم فضایکاری به صفحات
 x-yیا مقاط افقی با فواصل  zثابت از هم آغاز شده و بعد از
اینکه تمام نقاط یك صفحه جاروب شد ،عمليات جاروب
صفحه بعدی شروع میشود .این الگوریتم برپایه سيستم
مختصات قطبی -استوانهای اجرا میشود.
قيدها و محدودیتهای فيزیكی که در این مكانيزم بررسی
میشوند شامل محدودیت حرکتی محرکهها ،برخورد پایه به

تحليل سينماتيكی مستقيم و معكوس مكانيزم موازی …

ریل ،زوایای مفاصل و برخورد پایه به سكوی متحرک میباشد.
ترتيب ذکرشده ،سرعت بررسی را باالتر خواهد برد .چنانچه
هرکدام از این محدودیتها نقض گردد ،نقطة مورد بررسی جزء
فضایکاری قرار نخواهد گرفت.
در شكل  11محدوده فضایکاری ربات مورد مطالعه نشان
داده شده است.

کل ( :)11فضایکاری مكانيزم.

 -19تحل ل دینام ک معکوس
مدلسازی دیناميكی مكانيزم از نظر طراحی و توانایی کنترل
حرکت مكانيزم حايز اهميت ویژهای میباشد که به همين
دليل ،موضوع مطالعات مختلفی قرار گرفته است.
در مقاالت مربوط به دیناميك ربات ،دو روش نيوتن -اویلر
و روش الگرانژین برای تحليل دیناميكی بيشتر از روشهای
دیگر مورد استفاده قرار گرفتهاند .در حقيقت تمامی روشها
مشتقی از روش نيوتن -اویلر هستند [ .]32استفاده از روش
نيوتن -اویلر در حل معادالت دیناميكی مكانيزم مورد نظر،
بهدليل عدم نياز به محاسبه بسياری از مشتقات جزيی و
محدودبودن حجم محاسبات عددی الزم و نيز توانایی استخراج
معادالت دیناميكی حلقه بسته ،برتری ویژهای در مقایسه با
روش اویلر -الگرانژ دارد.
در کار حاضر از روش تحليلی نيوتن -اویلر جهت تحليل
دیناميك معكوس مكانيزم چهار درجه آزادی پيشنهادی
استفاده گردیده و نيروهای اصطكاکی مفاصل و جرم پایهها در
محاسبات درنظر گرفته شد .بعداً کاربرد معادالت دیناميكی
بهدستآمده در تحليل ارتعاشات سازه بررسی خواهد شد.
تحليلهایی که بر حرکت اجزاء انجام میگيرد با رویكرد
نيرویی میباشد .انجام تحليل دیناميكی در کنار تحليل
سينماتيكی ،ما را در رسيدن به شناخت مكانيزم حرکتی یك
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گام به واقعيت نزدیكتر میسازد .در روش دیناميك معكوس،
شناسایی نيروهای موردنياز محرکهها و شتابهای برداری
مراکز جرم قسمتهای ثابت و متحرک پایهها مطابق با
شتابها و نيروهای وارد بر مرکز جرم ميز ماشين مد نظر
میباشد .این تحليل در کنترل بهينة مكانيزم چهار درجه
آزادی پيشنهادی نق اساسی را بازی میکند.
اهميتی که در محاسبة لحظهای نيروها وجود دارد تا در
پی آن ،کنترل بهينه و حرکت صحي ميز ماشينابزار حاصل
شود .توجه به عوامل مولد نيروها از جمله نيروهای جاذبة سكو
و پایهها ،نيروی کریوليس ،نيروی اینرسی ،نيروی اصطكاکی
مفاصل و نيروها و ممانهای حاصل از ماشينکاری اجزاء که بر
ميز ماشين اعمال میگردند را بيشتر مشخص مینماید .به
همين دليل ،در کار حاضر دستهبندی کاملی از نيروهایی که
در تحليلهای مختلف استفاده میشوند در نظر گرفته شده و
اهميت محاسبات پيچيدۀ نيرویی که در برخی از مراحل
طراحی در نظر گرفته میشوند ،بررسی میشود .عوامل
واردکنندۀ نيرویی که محرکه بایستی عكسالعمل آنها را
جبران کند را میتوان به سه قسمت زیر تقسيمبندی نمود:
 نيروی عكسالعمل حاصل از وزن سكو ( ) و نيروهایاینرسی و کریوليس مربوط به سكو که محرکه باید آنرا تأمين
کند.
 نيروی عكسالعمل حاصل از اینرسی حرکتی ،شتابکریوليس پایهها و نيروهای اصطكاکی مفاصل ( ) که محرکه
باید آنرا تأمين کند.
 نيروها و ممانهای عكسالعمل حاصل از ماشينکاری قطعةروی ميز ماشين ابزار ( ) که محرکه باید آنرا تأمين کند.
 -1-19تحل ل دینام ک محرکهها
نيروهای موجود در قسمت محرکه عبارتند از :نيروی گران
(⃗
) ،نيروی محرکه ( ) ،نيروی واکن سط ( )،
) و نيروی واکن پایهها ( ) (در
نيروی اصطكاک (
موجودند .نقطه اثر و
و
این قسمت دو نيروی
جهت جم این دو نيرو ،همان نقطه اثر و جهت نيروی
در نظر
است .مجموع آنها را نيز برای خالصهنویسی برابر
گرفته می شود) .معادله تعادل نيرویی را چنين مینویسيم.
()11

 ms as dio

F

si

f si dio  Ffsi dio  msi G  Flsi  Ni  msidi dio
()14

با استفاده از روابط جبری ،نيروی محرکه بهصورت زیر
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بهدست میآید:
f si  msi di  Ffsi  msi G  Flsi  dio

()12

با بهدستآوردن نيروی اصطكاک جهت بهدستآوردن نيروی
محرکه الزم ،باید نيروی واکن پایهها محاسبه شود.
 -2-19تحل ل دینام ک پایه ها
پایه های این ربات هر کدام متشكل از دو ميله موازی هستند و
بهصورت سيستم متوازی االضالع ساخته شدهاند .با توجه به
اینکه مرکز جرم این سيستم متوازی االضالع همواره در وسط
دو پایه و منطبق بر تار ميانی دو پایه است و شتاب وارد بر آن
برابر با متوسط شتاب واردشده به مرکز جرم دو پایه میباشد.
برای سادگی محاسبات ،میتوان پایههای متوازی االضالع را با
یك ميله واق در وسط دو ميله مدل کرد .حال با فر اینکه
پایهها متشكل از یك ميلهاند ،به بررسی معادالت قسمت
پایهها پرداخته میشود.
نيروها و گشتاورهای موجود در قسمت پایه عبارتند از:
نيروی گران ( ⃗
) ،نيروی واکن پایهها ( ) ،نيروی
) ،ممان اصطكاکی موجود در مفصل
وارده از سكو به پایه (
) و ممان اصطكاکی مفصل
متصل به محرکه (
] معادله
متصل به سكوی متحرک [) ( -
تعادل نيرویی و معادله تعادل ممان را نسبت به مرکز جرم پایه
مینویسيم:
 ml al

()13
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(mli d i d io  mli li  lio  mli li  li  lio )11
2
2







()15

()16







 I l l  li  I l li

li

M

l
l
lio  Fpli  lio  Flsi  Cs li  
2
2
Cs li  I li li  li  I li li





 -9-19تحل ل دینام ک سکو متحرک
در قسمت سكوی متحرک ،نيروها و گشتاورها عبارتند از:
نيروی گران ( ⃗
) که به مرکز جرم سكوی متحرک
اعمال میشود ،نيروی واکن

پایهها (

) ،گشتاور اصطكاکی

مفاصل [)  ،] ( -نيروهای اعمالی خارجی ( ) و
گشتاورهای اعمالی خارجی ( ) .بنابراین ،معادالت
نيوتن -اویلر بهشكل زیر نوشته میشوند:
 mp a p
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معادالت تعادل ممان را حول مرکز جرم سكو مینویسيم:
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i 1

جرم سكوی متحرک ⃗ ،شتاب خطی

در روابط باال

سكوی متحرک ⃗ ،فاصله نيروهای خارجی از مرکز جرم
سكوی متحرک ⃗ ،فاصله نيروهای واکن

پایهها از مرکز جرم

ممان اینرسی سكوی متحرک و ⃗⃗ سرعت

سكوی متحرک،

دورانی سكوی متحرک را نشان میدهند.
در نهایت ،با توجه به معادالت فوق و عمليات جبری،
معادله دیناميك معكوس برای بهدستآوردن نيروی محرکهها،
بهدست خواهد آمد:
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تحل ل دینام ک معکوس در

مراافزار متلب
با استفاده از کدنویسی روابط دیناميك معكوس در مسير
تعریفشده در شكل  ،4در شكل  10نمودار نيروی محرکهها
نشان داده شدهاند.
مولفههای اصطكاکی ،گرانشی ،اینرسی و کریوليس نيروهای
کل ( :)10نمودار نيروی محرکهها.

محرکهها در شكل  18نشان داده شدهاند.

کل ( :)18مولفههای نيروی محرکهها.

 -14مت جه گ ر
در ایههن مقالههه تحليههل سههينماتيك مسههتقيم موقعيههت ،تحليههل
سينماتيك معكوس موقعيت ،سرعت و شتاب ،تحليل تكينگهی،
تحليل فضای کاری و تحليل دیناميك معكوس یك ربات موازی
جدید  1درجه آزادی که دارای سه درجهه آزادی خطهی و یهك
درجه آزادی دورانی میباشهد ،انجهام شهده اسهت .ابتهدا روابهط
سينماتيك مستقيم موقعيت و سهينماتيك معكهوس موقعيهت،
سرعت و شتاب نوشته شده و با استفاده از نرمافزار متلب ،روابط
استخراجشده ،کدنویسی شدند .با فر حرکت سكوی متحهرک
در یك مسير با سرعت مشهخص ،نمودارههای سهرعت و شهتاب
محرکهها از نرمافزار متلب استخراج شدند .برای صهحهگهذاری
نتایج حاصل از کدنویسی نرمافزار متلب ،مكانيزم مهورد نظهر در
نرمافزار طراحی ساليدورکس طراحی شده و با استفاده از ما،ول
حرکتی ساليدورکس شبيهسهازی حرکتهی مكهانيزم بها حرکهت
سكوی متحرک در مسير مشخص با سرعت تعریهفشهده انجهام
گرفت .با توجه به نمودارهای استخراجشده با کدنویسهی روابهط

در نرمافزار متلب و شبيهسازی حرکتی در نرمافزار ساليدورکس
مشاهده میشود که نتایج بسيار بههم نزدیك هستند.
تحليل عددی انجامشده برای بهدستآوردن نقاط تكين نيهز
نشان داد که در این مكانيزم موازی ،بهدليل اصالحاتی کهه روی
سكوی متحرک داده شهد ،نقهاط تكهين در درون فضهایکهاری
وجود ندارد.
همچنين تحليل فضایکاری مكانيزم با استفاده از الگهوریتم
جستجو و کدنویسی در نرمافزار متلب بهدست آمدنهد .قيهدها و
محدودیتهای فيزیكی که در این مكانيزم بررسی شدند شهامل
محدودیت حرکتی محرکهههها ،برخهورد پایهه بهه ریهل ،زوایهای
مفاصل و برخورد پایه به سكوی متحرک میباشد.
در نهایت تحليل دیناميك معكوس مكانيزم با فر

حرکهت

سكوی متحرک در یك مسير با سرعت مشخص و با اسهتفاده از
کدنویسی در نرمافزار متلب انجام شدهاند.
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