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چکيده

واژههای کليدی

روشهای جابهجا کردن اشیاء در علم رباتیک معموال به دو دسته کلی جابهجا کردن اشیاء

حرکت غیرفعال ،جابهجا کردن اشیاء،

با گرفتن و جابهجا کردن اشیاء بدون گرفتن تقسیم میشوند .هدف اصلی اين مقاله تعريف

مکانیزم غیرفعال ،هوش مکانیکی ،جابهجا

روشی خاص برای جابهجا کردن اشیاء است که در آن عالوه بر اينکه شیء گرفته نمی-

کردن بدون گرفتن

شود ،عمل جابهجا کردن آن به صورت غیر فعال انجام میشود .در اين روش عالوه بر
تغییر مکان شیء ،تغییر موقعیت زاويهای و کنترل مسیر حرکت شیء نیز مطرح میباشد و
مسیر تعیین شده به صورت يک منحنی مارپیچ سه بعدی با شعاع و شیب ثابت میباشد.اين
روش سیستمی را مطرح میکند که در آن محرک و نیز کنترل کنندهی فعال وجود ندارد.
اين سیستم نیازمند نوعی هوش مکانیکی غیر فعال برای رساندن شیء از وضعیت مبداء ،در
امتداد مسیر تعیین شده ،به وضعیت هدف میباشد .اين هوش با بهرهگیری از شکل هندسی
شیء و با تکیه بر تعامل دينامیکی شیء با ديگر اجزای سیستم به وجود میآيد .ابتدا يک
شکل کلی که تامین کننده شرايط مورد نیاز باشد ،برای شیء در نظر گرفته میشود و بعد
از بررسی سینماتیک و دينامیک مسله ابعاد دقیق و روابط حاکم بر شکل هندسی آن به
دست میآيد .در نهايت از نرم افزار  ADAMSبرای شبیهسازی اين سیستم استفاده میشود.

-1کارشناس ارشد ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ايران.
 -2استاديار ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ايران.
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جابهجا کردن غيرفعال یک شيء خاص در مسير مارپيچ قابل پيشبيني بر مبنای هوش مکانيکي

 -1مقدمه

بسیاری را میتوان يافت که در آنها فرآيند جابهجايی ساده
و تکراری است .بديهی است که در چنین مواردی به وجود

مبحث جابهجا کردن اشیاء به موضوع دانش و تکنولوژی

يک دست رباتی ماهر نیازی نیست .در چنین مواردی روش

مورد نیاز برای رساندن يک يا چند شیء از موقعیت و

جابهجا کردن اشیاء بدون گرفتن ،روشی سودمند به شمار

جهتگیری اولیه به موقعیت و جهتگیری هدف میپردازد.

میرود .در روشهای جابهجا کردن اشیاء بدون گرفتن که

جابهجا کردن اشیاء در گستره وسیعی از جنبههای زندگی

گاه روشهای پويا 1هم نامیده میشوند ،شیء توسط

بشر مطرح است .به عنوان نمونه میتوان محیطهای خانگی،

عملیاتی مانند هل دادن [ ،]5,4روی رأس چرخاندن [،]6

محیطهای صنعتی ،محیطهای شهری و محیطهای خارج از

لغزاندن [ ،]7پرتاب کردن [ ]11-8و  ...جابهجا میشود.

جو زمین را نام برد .بنابراين مشخص میشود که جابهجا
کردن اشیاء پديدهای بسیار متنوع است .يعنی جابهجا کردن
يک يا چند شیء در محیط و موردی خاص میتواند بسیار
ساده و تکراری بوده و در موردی ديگر بسیار پیچیده و
بغرنج باشد .در طول سالیان متمادی تالشهای زيادی برای
ايجاد تسهیل در انجام فرآيندهای جابهجا کردن اشیاء
صورت گرفته که يکی از نتايج آن مطرح شدن جابهجا
کردن اشیاء توسط رباتها بوده است .در مکتوبات فنی می-
توان دو روش کلی برای جابهجا کردن اشیاء توسط رباتها
شامل جابهجا کردن با گرفتن [ ]1و جابهجا کردن بدون
گرفتن [ ]2را تشخیص داد .در روشهای مبتنی بر گرفتن،
شیء توسط دستان ربات گرفته میشود و در حالیکه
حرکت نسبی بین دست و شیء صفر است ،به وضعیت
دلخواه منتقل میشود .دستهای رباتی مورد استفاده در اين
روشها معموالً توانايی انجام جابهجايیهای متنوع وپیچیده-
ای را دارند .اين دستها عموماً مکانیزمهايی پیچیده و
پرهزينه هستند .تا کنون برخی کارها در راه کاهش اين
پیچیدگی انجام شده است .برای مثال در [ ]3جابهجا کردن
با دستان ساده مطرح و بررسی میشود .اما به نظر میرسد
حتی با وجود کارهای انجام شده در اين راه ،روش جابهجا
کردن اشیاء با گرفتن همچنان روشی پر هزينه و پیچیده می-
باشد .عالوه بر اين همانطور که قبلتر گفته شد موارد

روش جابهجا کردن بدون گرفتن در مقايسه با روش ديگر
دارای مزايا و معايبی است .اما به نظر میرسد در مواردی که
از ربات انتظار انجام دادن وظايف گوناگون نمیرود و عمل
جابهجا کردن شیء فاقد پیچیدگی زياد است و نیز سادگی و
هزينه معیارهای اصلی در انتخاب مکانیزم جابهجا کننده
هستند ،اين روش نسبت به روش قبل برتری داشته باشد .زيرا
کمینه گرايی در مکانیزم [ ،]11هزينه کمتر [ ،]12امکان
انتقال شیء به خارج از فضایکاری،نداشتن مشکالت
کنترل سفتی 2و نیرو مربوط به در دست گرفتن 3پايدار،
نداشتن بحث هماهنگی انگشتان در حین جابهجا کردن
شیء ،داشتن رباتهايی با درجات آزادی کمتر از درجات
آزادی وظیفهی 4مورد نظر و بهرهگیری از دينامیک محیط و
هندسهی ربات و شیء از جمله مزايای قابل توجه اين روش
هستند.
به نظر میسد با الگوگیری از عملکرد طبیعت بتوان مزيت
قابل توجهی را به روش جابهجا کردن اشیاء بدون گرفتن
افزود .در مکانیزمهای جابهجا کردن اشیاء در طبیعت عالوه
بر نگرفتن اشیاء از محرکهها نیز استفاده نمیشود .اين يعنی
جابهجاکردن بدون گرفتن و غیرفعال اشیاء .در روشهای
1
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جابهجا کردن اشیاء در طبیعت ،مکانیزم جابهجا کننده

شد [ .]13از آن به بعد کارهای زيادی در مورد جابهجا شدن

شديداً وابسته به ويژگیهای شیء جابهجا شونده است .در

غیرفعال انجام شده است که میتوان برخی از مثالهای آن را

واقع در طبیعت بر اساس ويژگیهای شیء جابهجا شونده

در [ ]16-14يافت .در اين حال نشان داده شد که از نظر

يک ساختار طبیعی میتواند با آن در برهمکنش دينامیکی

دينامیکی جابهجا شدن مشابه با جابهجا کردن است [.]18,17

قرار گرفته و با شکل دادن به قوانین فیزيکی موجود ،به

اين يعنی نتايج جابهجا شدن غیرفعال را میتوان در طراحی

مکانیزم جابهجاکننده تبديل شود .به عنوان مثال قطرههای

مکانیزمهای جابهجا کننده غیرفعال به کار برد .اما برای

باران را میتوان در نظر گرفت .در اينجا جرم قطرهها

اولین بار در [ ]19مفهوم «جابهجا کردن دينامیکی غیرفعال

ويژگی تعیین کننده است .زمانی که جرم قطرههای باران به

اشیاء» PDOM3مطرح شد .در اين مقاله مصرف کمتر

حد خاصی برسد ،سطح زمین با استفاده از قانون گرانش به

انرژی ،کارآمدی بیشتر ،عدم نیاز به صرف هزينه انرژی و

مکانیزم جابهجا کننده تبديل میشود .در اين روشها به جای

زمان جهت مطالعه استراتژيهای کنترل ،پايداری تضمین

اينکه يک مکانیزم پیچیده با توانايی انجام جابهجايیهای

شده و به وجود آمدن يک ساختار جهت بهینهسازی

متنوع به کار گرفته شود ،برای يک يا چند جابهجايی

سیستمهای فعال به عنوان برخی ويژگیهای مهم سیستمهای

مشخص يک مکانیزم ويژه در نظر گرفته میشود .واضح

غیرفعال ذکر شده و سه مثال از روش بیان شده مطرح می-

است که چنین عملکردی از يک طرف باعث کاهش شديد

شود .در مکانیزمهای جابهجا شدن وجابهجا کردن فوق

پیچیدگی مکانیزم و رسیدن به نقطه ايدهآل از نظر مصرف

الذکر ،گرانش تنها نیروی تولید حرکت است و کنترل

انرژی شده و از طرف ديگر باعث کاهش شديد تنوع

کنندهی فعالی وجود ندارد .به طور ويژه در اين مکانیزمها

کارکردهای مکانیزم میشود .اين مقاله به دنبال توسعهی

يک سطح شیبدار به عنوان ابزاری برای بهرهبرداری از

استفاده از مکانیزمهای غیر فعال در مبحث جابهجا کردن

نیروی گرانش و تولید حرکت وجود دارد.

اشیاء با الهام از روشهای طبیعت است.

در اين تحقیق از سطح شیبدار مارپیچ به عنوان عامل پايه

اولین کارهای انجام شده برای توسعه سیستمهای غیرفعال در

برای جابهجا کردن غیر فعال يک شیء خاص در امتداد

رباتیک را میتوان در حیطه رباتهای پادار يافت .حاصل

مسیرهای منحنی قابل پیشبینی استفاده میشود .اين در

اين کارها به وجود آمدن يک روش خاص ايجاد تعادل

حالیست که در مکانیزم مطرح شده همانطور که قبل تر

دينامیکی برای رباتهای دوپا به نام مکانیزمهای خود نوسان

گفته شد ،محرک و همچنین کنترل کننده فعالی وجود

بوده است .مکانیزمهای خود نوسان يعنی سیستمهايی که از

ندارد .پس بايد نوعی هوش ساختاری غیرفعال در مکانیزم

نوعی نوسان درونی برای راه رفتن استفاده میکنند .اين

جابهجايی وجود داشته باشد ،تا شیء بتواند در مسیرهای

نوسان ممکن است به علت کاهش انرژی مکانیزم در اثر

مورد نظر جابهجا شود .شکل هندسی شیء کلید اين مسئله

عاملی مانند جاذبه ايجاد شود .مثالی از اين نوع« ،ربات راه -

است .در واقع میتوان اين هوش را در هندسه شیء و تحت

روندهی غیرفعال» PDW1است که توسط مک گیر 2ارايه

تأثیر تعامل دينامیکی آن با سطح شیبدار پايه تعبیه کرد .در
نهايت حاصل کار حاضر معرفی يک مکانیزم ساده برای

1 Passive Dynamic Walker
2 mcGeer

3 Passive Dynamic Object Manipulation
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جابهجا کردن يک شیء خاص در سه بعد با الهام از

2

()1

روشهای جابهجا کردن اشیاء در طبیعت است .اين مکانیزم
بسیار ساده است و میتواند شیء را بدون گرفتن و به

()2

s  (rb  rt ) 2  l f

lf
2

(rb  rt ) 2  l f

cos  

صورت غیر فعال در مسیرهايی منحنی و قابل پیش بینی جا-

همچنین جرم اين جسم با  mو مرکز جرم آن در نقطه

بهجا کند .اين مکانیزم از نظر مصرف انرژی در شرايط

نشان داده میشوند .نقطه Gبر روی محور تقارن  nمخروط

کامالً ايدهآل است.

قرار دارد و فاصلهی آن از کف برابر است با:

 -2تشریح اجزاء مکانيزم
مکانیزممطرح شده در اين مقاله از دو جزء تشکیل شده

) l f (rb  2rb rt  3rt
2

()3

G

2

) 4(rb  rb rt  rt
2

2

lG 

است .جزء اول شیء جابهجا شونده و جزء دوم بستر جابه-
جايی .در اينجا يک سطح شیبدار مارپیچ با شیب  β0به
عنوان بستر جابهجايی معرفی میشود (شکل ( .))1حال
مسئله اين است :شیء مورد نظر چه شکل هندسی بايد داشته
باشد تا با قرار گرفتن بر روی سطح شیبدار مارپیچ يک
حرکت غیرفعال دقیقاً منطبق بر اين سطح داشته باشد؟ در
واقع شیای با شکل هندسی مخروط ناقص عمودی پاسخ
پرسش اخیر است .در شکل ( )1يک سطح مارپیچ در

شکل( )2يک مخروط ناقص و مشخصات آن

حالیکه يک مخروط ناقص بر روی آن قرار گرفته است

در ادامه مطالب از عنوان شیء برای نامیدن مخروط ناقص

ديده میشود.

معرفی شده استفاده میشود .در اين مقاله انطباق حرکت
غیرفعال شیء با سطح شیبدار مارپیچ ،به طور دقیق بررسی
میشود .در ادامه فرض میشود لغزشی وجود نداشته باشد و
حرکت از نوع غلتش خالص باشد.
 -3تحليل جابهجایي غيرفعال شيء جابهجا شونده
-1-3مدل سينماتيکي جابهجایي

شکل( )1يک سطح مارپیچ و يک مخروط ناقص بر روی آن

شعاعهای مقاطع کوچک و بزرگ مخروط مورد نظر به
ترتیب rtو  rbبوده و ارتفاع عمودی آن با  lfنشان داده
خواهد شد .طول يال و زاويهی شیب که در شکل ( )2با  sو
 αنشان داده شدهاند از روابط زير به دست میآيند:

برای مطالعه حرکت شیء از چارچوب  OXYZاستفاده می-
شود (شکل ( .))3محل مبدأ اين چارچوب نقطهی مرکز ثقل
شیء ( )COGاست .اين چارچوب به شیء متصل بوده و
همراه با آن جابهجا شده و دوران میکند .همچنین جهت-
گیری چارچوب گفته شده به اين شکل است که محور

Y
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درجهت شیب سطح بوده و محور  Zدر جهت نرمال سطح

پارامتر مهم و کلیدی که باعث حرکت شیء در يک مسیر

است .محور Xنیز از قانون دست راست تبعیت خواهد کرد.

غیرمستقیم میشود ،داشتن سرعت زاويهای   X 0يکسان

چارچوب تشريح شده در ادامه «چارچوب مبتنی بر مسیر»

برای کل شیء حول محوری مانند  X0است .به اين ترتیب

نامیده میشود .همچنین فرض میشود شرايط اولیهی قرار

فواصل متفاوت مراکز مقاطع کوچک ،بزرگ و مرکز جرم

گرفتن شیء بر روی سطح به گونهای باشد که صفحه تقارن

شیء از محور  X0باعث به وجود آمدن سرعتهای خطی

شیء عمود بر شیب سطح است .شکل ( )3شرايط گفته شده

متفاوت  vb ،vtو vبه ترتیب برای نقاط گفته شده میشود.

را نشان میدهد.

اين سرعتها بر حسب سرعت زاويهای   X 0عبارتند از:
()4

vt  X 0 rt cos 

()5

vb   X 0 rb cos 

()6

v  X 0 rb  lG tan cos 

با توجه به روابط ( )4و ( )5مشخص میشود اختالف بین
سرعتهای خطی مراکز مقاطع کوچک و بزرگ ثابت
است.

شکل( )3شرايط اولیه قرار گرفتن شیء بر روی سطح

در اين شرايط يک چارچوب ديگر که موازی با چارچوب
 OXYZبوده اما در فضا ثابت است ،تعريف میشود .محور X0

از اين چارچوب مماس بر محل تماس شیء با سطح در
شرايط اولیه تشريح شده است .محل مبدأ اين چارچوب O0

شکل( )4نمايش لحظهای بر روی سطح با زاويهی ديد در جهت عمود

در نقطهای است که فاصله آن تا تصوير مرکز مقطع

بر سطح

کوچک شیء بر روی محور  X0به اندازه شعاع مسیر حرکت

نتیجه وجود سرعتهای خطی موازی با مقادير متفاوت که

اين نقطه است .چارچوب گفته شده با  O0 X0Y0 Z0نشان

اختالف آنها ثابت باشد ،حرکت شیء در يک مسیر دايروی

داده میشود .همچنین زاويه مسیر طی شده توسط شیء که

از جهت ديد عمود بر سطح است .در ادامه شعاع اين مسیر

با  Өنشان داده میشود بیانگر زاويه بین محور  X0با تصوير

به دست میآيد .شعاع دايرهی مسیر برای مرکز مقطع

محور  Xبر روی سطح است .جهت مثبت اين زاويه در

کوچک را با  Rtنشان داده و  Z0در واقع همان محور دوران

جهت موافق حرکت عقربههای ساعت در نظر گرفته می-

شیء جابهجا شونده است .در شکل ( )4شیء در شرايط

شود .پس اگر  Өiزاويهی  Өدر شرايط اولیه قرار گرفتن

اولیه قرار گیری بر روی سطح از جهت ديد عمود بر سطح

شیء بر روی سطح باشد میتوان شرايط اولیه گفته شده را

نشان داده شده است.

به صورت  Өi = 0نشان داد.
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سرعتهای  vb ،vtو vرا بر حسب سرعت زاويهای شیء حول

میشود .لغزش جانبی باعث انحراف شیء از مسیر پیشبینی

محور  Z0میتوان به دست آورد .بر مبنای محاسبه سرعت

شده میشود ،اما تأثیر چندانی بر روی تغییر نوع حرکت از

زاويهای حول محور  Z0به دست میآيد:

غلتش خالص به غلتش -لغزش ندارد .اما بديهی است که
لغزش طولی باعث تغییر نوع حرکت شده و از اين طريق

()7

) vb  z0 ( Rt  l f cos 

()8

vt  z0 Rt

()9

) v  z0 ( Rt  (l f  lG ) cos 

ابتدا شرط عدم لغزش جانبی بررسی میشود .به همین منظور

در نهايت از تلفیق روابط ( )7( ،)5( ،)4( ،)2و ( )8به دست

الزم است شتاب جانب مرکز شیء در جريان حرکت را به

میآيد:

دست آورد .برای به دست آوردن شتاب جانب مرکز الزم
2

()11

l f rt
2

(rb  rt ) (rb  rt ) 2  l f

Rt 

همچنین بديهی است که شعاع مسیر حرکت برای مرکز
جرم شیء را از رابطه زير میتوان به دست آورد:
()11

RG  Rt  (l f  lG ) cos 

اين رابطه نشان میدهد که شعاع مسیر حرکت تنها به
پارامترهای هندسی شیء بستگی دارد .رابطهی ( )11به اين

موجب ايجاد انحراف شیء از مسیر پیشبینی شده میشود.

است ابتدا شتاب خطی حرکت شیء را به دست آورد .به
همین منظور نمودار پیکر آزاد شیء در لحظه شروع حرکت
رسم میشود و معادالت حرکت شیء بر طبق قوانین
مکانیک نیوتنی بر اساس نمودار رسم شده نوشته میشود.
اين معادالت بايد بر حسب يک چارچوب مبتنی بر مسیر
نوشته شوند .نمودار پیکر آزاد شیء در لحظه شروع حرکت
آن در شکل ( )5نشان داده شده است.

معنا است که مسیر شیء بر روی سطح شیبدار مارپیچ به
شکلی است که در هر لحظه میتوان آن را به صورت يک
منحنی با شعاع ثابت  RGبرای مرکز جرم شیء در نظر
گرفت .ارتفاع اين منحنی سه بعدی با گذر زمان تغییر می-
کند اما در تمامی لحظات شعاع انحنای آن ثابت بوده و
مرکز انحنای آن بر روی محور  Z0قرار دارد .پس به وضوح

شکل( )5نمودار پیکر آزاد شیء در لحظه شروع حرکت

ديده میشود که مسیر حرکت شیء بر روی سطح مارپیچ،
منطبق بر سطح است.
 -2-3بررسي شرایط عدم لغزش

شکل کلی معادالت حرکت برای شکل ( )5عباتند از:
()12
()13

همانطور که قبلتر نیز گفته شد شرط اعتبار تحلیل انجام شده

()14

تا اينجا عدم لغزش است .در مکانیزم مطرح شده دو نوع

()15

لغزش برای شیء میتواند اتفاق بیافتد .يکی لغزش جانبی

()16

که در جهت محور  Xبه وجود میآيد و ديگری لغزش

()17

طولی که در جهت محور ( Yجهت حرکت شیء) ايجاد

 F  ma
 FY  maY
F  0
 M  H  H   H 
M  0
 M Z  H Z  H XY  H YX
X

X

Z

Y

Z

Z

Y

X

X

Y
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ωها مولفههای بردار سرعت زاويهای حول  Gو Hها مولفه-

که در رابطه ( rG )27شعاع قاعدهی شیء در محل مرکز

های بردار مومنتوم زاويهای حول همان نقطه هستند .برای

جرم آن بوده و با  rG  rb  lG tanبرابر است .با قرار

H

دادن رابطه ( )27در رابطه ( )13شتاب خطی شیء به شکل

حل معادالت حرکت ( )12تا ( )17بايد از مولفههای

نسبت به زمان بتوان مشتق گرفت که اين مولفهها عبارتند از:
()18

H X  I XX  I XYY  I XZZ

()19

H Y  I YXX  I YY  I YZZ

()21

H Z  I ZXX  I ZYY  I ZZ

 Iها در روابط فوق بیانگر گشتاورها و حاصل ضربهای

زير استخراج میشود:
()28

r 2G RG mg sin  0
cos 
I X RG  I XZ rG  r 2G RG m

aY 

2
حال شتاب جانب مرکز را میتوان از رابطهی  a X  vبه

RG

دست آورد v .سرعت حرکت شیء است و برای به دست

لختی شیء هستند .چارچوب  OXYZبه شیء متصل است و

آوردن آن از رابطهی  aY ds  vdvمیتوان استفاده کرد .در

همراه آن انتقال يافته و دوران میکند .اين امر به معنی آن

اين رابطه  ds  RG dاست .در نتیجه سرعت حرکت

است که گشتاورها و حاصلضربهای لختی به دست آمده،
نسبت به چارچوب مذکور ثابت و تغییر ناپذير هستند .در

شیء بر حسب زاويهی طی شده توسط آن به شکل زير
استخراج میشود:

نتیجه مشتقات آنها صفر است .همچنین با توجه به شرايط

2rG RG mg sin  0
sin   sin  0 
2
I X RG  I XZ rG  rG RG m
2

حرکت شیء روی سطح مولفههای  Yبردارهای گشتاور،

()29

شتاب زاويهای و سرعت زاويهای صفر هستند .يعنی:

پس شتاب جانب مرکز عبارت است از:

()21

 Y  Y  0

بنابراين مشتق مومنتوم زاويهای نسبت به زمان به شکل زير به

()31

2

2r 2G RG mg sin  0
sin   sin 0 
I X RG  I XZ rG  r 2G RG m

v

aX 

با به کار بردن شتاب جانب مرکز به دست آمده در رابطهی

دست میآيد:
()22

H X  I X X  I XZ Z

()23

H Y  0

()24

H Z   I ZX X  I Z Z

شتاب زاويهای برداری آزاد است .پس میتوان گفت:

( )12نیروی جانب مرکز شیء بر حسب زاويهی طی شده به
صورت زير حاصل میشود:
f c  mg sin  0 sin 

()31

2rG RG m 2 g sin  0
sin   sin  0 

2
I X RG  I XZ rG  rG RG m
2

()25

 Z  Z0

در واقع رابطه ( )31مقدار نیرويی را نشان میدهد که بايد

()26

 X  X0

در جريان حرکت شیء از طرف سطح بر آن وارد شود تا

بر اين اساس برای به دست آوردن شتاب خطی شیء بايد از

شیء در جهت محور  Xلغزش نکند (عدم لغزش جانبی).

روابط ( )6و ( )9نسبت به زمان مشتق گرفت و با به کار

با توجه به شکل ( )5در صورتی سطح میتواند اين نیرو را

بردن روابط حاصل در رابطه ( )15به دست میآيد:
()27

I R I r 
f t  f b   X G 2 XZ G aY


rG RG



وارد کند که  f c  s Nbباشد .برای به دست آوردن
 N bاز رابطه ( )14به دست میآيد:
()32

: Nt  mg cos 0  Nb

F

Z
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) f t  f b   s ( Nt  Nb

با قرار دادن رابطه ( )31در رابطه ( )32و بازآرايی آن با

()43

استفاده از شکل (:)5

با قرار دادن روابط ( )27( ،)14و ( )28در رابطه ( )43به

: N b  rb tan   lG  cos 

Y

M

f c  rb  lG tan   cos 

()33

N t  (l f  lG ) cos   rt sin    0

()35

lb  rb tan  lG cos 

lt  (l f  lG ) cos   rt sin  

و همچنین  N b ، lt  lb  sعبارت خواهد بود از:
mgrG sin  0 sin  mglt cos  0

s
s
3
2
2rG RG m g sin  0
sin   sin  0 

2
I X RG  I XZ rG  rG RG m
Nb 

()36

()44

( I X RG  I XZ rG ) tan 0
k1

s 

اما با شروع حرکت شیء و سرعت گرفتن آن ،شرايط

حال با تعیین:
()34

دست میآيد:

2
پیچیدهتر میشود .با توجه به رابطه  a X  vو رابطه

RG

( )12واضح است که با افزايش سرعت شیء مقدار نیروی
جانب مرکز  fcنیز زياد میشود .با افزايش يافتن مقدار اين
نیرو ،برای اينکه برآيند گشتاورها حول محور  Yصفر باقی
بماند ،مکان نیروی  Ntشروع به حرکت به سمت محور

Z

میکند .اين در حالسیت که در چنین شرايطی مقدار  Ntو
 Nbو به طبع آنها  ftو  fbثابت است .پس تغییر به وجود آمده

در نهايت برای تعیین شرط عدم لغزش جانبی با تعیین
()37

k1  I X RG  I XZ rG  rG RG m

در مکان وارد آمدن  Ntو  ftباعث خواهد شد که برآيند

()38

) k2  k1 (rG sin 0 sin   lt cos 0

گشتاورها حول محور  Zتغییر کرده و به بیان دقیقتر کاهش

()39

)k3  (2rG RG m sin 0 sin   sin 0 

پیدا کند .نتیجه اين امر به وجود آمدن لغزش و منحرف

2

3

شرط عدم لغزش جانبی به صورت زير حاصل میشود:

2srG RG mg sin  0 sin   sin  0 
k 2  k3
2

()41

شدن شیء از مسیر دايروی پیشبینی شده برای آن ،به
صورت افزايش فاصله از نقطه مرکز دوران  Cخواهد بود.

s 

برای حصول اطمینان از عدم لغزش شیء در جهت محور Y

بديهی است که هر چه بر مقدار نیروی  fcافزوده شود ،تغییر
مکان نیروهای  Ntو  ftنیز بیشتر شده و در نتیجه انحراف

میبايست دو نوع شرط عدم لغزش را بررسی کرد .اول

شیء از مسیر دايروی پیشبینی شده برای آن و همچنین

شرط استاتیکی عدم لغزش و دوم شرايط دينامیکی عدم

انحراف شتاب خطی شیء از مقدار پیشبینی شده با رابطهی

لغزش .شرط استاتیکی میگويد که اگر شیء در هر نقطه از

( ،)28بیشتر خواهد شد .برای غلبه بر اين مشکل بايد

مسیر حرکتش بدون سرعت اولیه قرار گیرد نبايد دچار

محدوده تغییر مکان نیروهای  Ntو  ftرا کوچک کرد .برای

لغزش شود .اين شرط را میتوان به صورت زير بیان کرد:

اين کار میتوان مطابق شکل ( )6قسمتهايی از مقاطع

()41

f t   s Nt

()42

fb  s Nb

هدف يافتن ضريب اصطکاکی است که شرايط عدم لغزش
را تأمین کند .از جمع کردن روابط ( )41و (:)42

کوچک و بزرگ شیء به ضخامتهای به ترتیب  ltو  lbرا
دست نخورده باقی گذاشت و ديگر قسمت شیء را به
گونهای برداشت که از آن يک میلهی استوانهای به قطر

rax

باقی بماند .محور اين میله بايد همان محور  nمخروط اولیه
باشد .در چنین ساختاری فضای موجود برای حرکت نیرو-
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های  Ntو  ftاز  l f  lG به  ltمحدود میشود .هر چه

مقداری کاهش میيابد و  Ntبر اساس حاکمیت رابطه ()14

ضخامت  ltو lbکوچکتر باشد محدودهی حرکت نیروهای

به همان اندازه افزايش پیدا میکند ،اما مقدار هیچ يک از

گفته شده کوچکتر میشود و در نتیجه میزان انحراف

آنها به مقدار اولیهاش باز نمیگردد .در واقع میتوان گفت

مسیر و شتاب حرکت شیء از مقادير پیشبینی شده

افزايش  fcباعث میشود  Ntمقدار کمی کاهش يافته و Nb

کوچکتر خواهد بود .همچنین الزم به ذکر است که بايد

به همان مقدار افزايش يابد .در نتیجه مقدار  ftکمی کم شده

. lt= lb

و مقدار  fbکمی زياد میشود .حاصل اين تغییر مقدار نیروها
تغییر مقدار گشتاور موجود حول محور  Zو در نهايت به
وجود آمدن لغزش و ايجاد انحراف در حرکت شیء می-
باشد .البته الزم به ذکر است که اين نوع انحراف بسیار
کوچکتر از حالتی خواهد بود که  Ntاجازه تغییر مکان
آزادانه داشته باشد .بديهی است که افزايش ضريب
اصطکاک بین شیء با سطح موجب کاهش اين نوع
انحراف خواهد شد .زيرا مقابله با لغزش ،عملکرد ذاتی
اصطکاک است و انحرافی که در اينجا ايجاد میشود ،نتیجه
شکل( )6شیء جديد با ساختار اصالح شده

بروز لغزش خواهد بود.

بديهی است که تحلیلها و نتايج به دست آمده برای شیء

مواردی که تا اينجا ذکر شد از طريق ايجاد حالت لغزش در

اولیه در مورد ساختار جديد معرفی شده نیز معتبر هستند.

حین حرکت باعث انحراف شیء از مسیر و شتاب پیشبینی

تنها الزم است در روابط از مقادير مربوط به ساختار جديد

شده برای آن میشوند .اما مورد ديگری نیز وجود دارد که

معرفی شده استفاده کرد .در ادامه مقاله منظور از شیء همین

در صورت وقوع میتواند در حرکت شیء انحراف به

ساختار جديد هستند .نمودار پیکر آزاد شیء جديد را می-

وجود بیاورد .اين مورد جدا شدن نقاطی از شیء يا تمام آن

توان همانند نمودار پیکر آزاد شیء اولیه فرض کرد که در

از سطح است .جدا شدن شیء از سطح در اثر عاملی مانند

آن مکان نیروهای  Ntو  ftدر جريان حرکت ثابت است .اما

وجود ناهمواری بر روی سطح میتواند ايجاد شود .اما

برای اين ساختار جديد نیز افزايش  fcاز راه ديگری موجب

حالتی از جدا شدن شیء از سطح که در اينجا اهمیت

بروز انحراف از میسر و شتاب پیشبینی شده خواهد شد .در

بیشتری دارد ،در اثر افزايش تمايل شیء برای دوران حول

اين حالت وقتی که  fcزياد میشود برای ارضای رابطه ()16

محور  Yتحت تاثیر افزايش نیروی  fcاست .در واقع اين

Nt

امکان وجود خواهد داشت که شیء حول محوری موازی

کاهش پیدا میکند .رابطه ( )14نشان میدهد که در اين

با محور  Yو گذرنده از نقطه تماس مقطع بزرگ شیء با

لحظه  Nbبه مقدار کاهش  Ntافزايش میيابد .در صورت

سطح ،شروع به غلتیدن بکند .بديهی است که اگر در برهه-

تداوم اين شرايط تعادل گشتاورها حول محور  Yبه هم

ای از زمان حرکت ،شیء حول محور گقته شده حتی به

خواهد خورد .برای جلوگیری از وقوع اين پديده نیروی Nb

اندازهی کوچکی نیز دوران داشته باشد ،مسیر و شتاب آن از

و صفر ماندن برآيند گشتاورها حول محور  ،Yمقدار
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مقادير پیشبینی شده منحرف خواهد شد .میتوان برای

ناقص تعريف میشود که مشخصات آن عبارتند از:

جلوگیری از ايجاد اين انحراف شرطی را به اين صورت بیان

 .lf=248mm ،rb=49mm ،rt=43mmجنس اين شیء از

کرد که :الزم است در تمام لحظات حرکت شیء Nt  0

فوالدی با چگالی  7811 kg/m3بوده و جرم آن برابر با

باشد .برای بیان دقیق اين شرط  Nbاز رابطه ( )36در رابطه

 m=12.877kgاست .همچنین يک سطح شیبدار با زاويه

( )14قرار داده میشود و با استفاده از شرط گفته شده به

نیز در نظر گرفته شده و شیء در شرايط اولیهای معادل با

دست میآيد:

  i  0بر روی سطح قرار میگیرد .در چنین شرايطی

()45

) k1 ( s  lt
2
)) rG (k1 sin   rG RG m(sin   sin 0

tan 0 

میتوان تشخیص داد که بیشترين مقدار عبارت سمت راست
نامساوی ( )45در    میباشد پس شرط باال را میتوان
2

به صورت زير نیز بیان کرد:
()46

سطح در جای خود ثابت میشود و يک تماس سه بعدی
بین شیء و سطح تعريف میشود .بر مبنای رابطه ( )11بايد
مسیر حرکت غیرفعال شیء در امتداد يک سطح مارپیچ با
شعاع ( Rt=1776.813 mmبرای مرکز قاعده کوچک)
باشد .حال بايد يک شبیهسازی بین اين شیء و سطح مارپیچ

) k1 ( s  lt
2
) rG (k1  rG RG m sin 0

tan 0 

رعايت موارد ذکر شده در اين بخش موجب تطابق حرکت
شیء با نتايج به دست آمده در اين مقاله خواهد شد.

تعريف شود و نتیجه آن با نتیجه نشانداده شده توسط رابطه
(( )11حرکت منطبق بر سطح) مقايسه شود .به همین منظور
يک شبیه سازی به مدت  11/5sانجام میشود .در شکل ()7
شش عکس از مراحل مختلف حرکت شیء در جريان شبیه
سازی نشان داده شده است .شکل ( )7کلیت موضوع

 -4شبيه سازی
هدف از اين بخش ارزيابی صحت عملکرد مکانیزم معرفی

حرکت شیء در مسیرمارپیچ را تأيید میکند.

شده و همچنین نتايج به دست آمده برای شیء با ساختار
اصالح شده است .به اين منظور ابتدا شی با شکل مخروط

شکل ( )7شش عکس از مراحل مختلف حرکت شیء بر روی سطح مارپیچ
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اما برای بررسی دقیقتر میتوان از نمودار فاصله بین محور

در اين مرحله يک شبیه سازی مشابه برای بررسی حرکت

دوران و مرکز قاعده کوچک که در شکل ( )8نشان داده

شیء جديدی بر روی سطح مارپیچ انجام میشود .نمودار

شده است ،استفاده کرد .اين نمودار فاصله بین مرکز قاعده

فاصلهی بین محور دوران تا مرکز قاعده کوچک شیء

کوچک شیء تا محور دوران سطح را بر حسب زمان نشان

اصالح شده در شکل ( )11نشان داده شده است .همانطور

میدهد .همچنین نشان میدهد که حداکثر میزان انحراف از

که در نمودار شکل ( )11ديده میشود بیشترين انحراف

فاصله ثابت محاسبه شده بین دو نقطه  276/339 mmاست.

شیء اصالح شده از مسیر پیش بینی شده برابر با 18/93mm

میزان اين انحراف بزرگ است .در مرحله بعد جهت ارزيابی

است .کامالً روشن است که مقدار انحراف از مسیر پیش

صحت تحلیلهای انجام شده و نتايج به دست آمده در مورد

بینی شده بعد از اصالح ساختار شیء به مقدار زيادی کاهش

اصالح ساختار شیء ،شیای با ساختار اصالح شده (تشريح

يافته است .مقدار انحراف در اينجا حدود  1/16%شعاع

شده در بخش قبل) در نظر گرفته میشود .مقادير

مسیر حرکت است که اين انحراف میتواند ناشی از

پارامترهای اين شیء عبارتند از rax=14mm :و

خطاهای محاسباتی نرمافزار و همچنین لغزش غیرقابل

 lb=lt=10mmاست .شکل ( )9شیء جديد را در شرايط

اجتناب شیء باشد .به هر شکل کاهش قابل توجه در

اولیه قرار گرفتن بر روی سطح نشان میدهد.

انحراف از مسیر ،بهبود عملکرد شیای با ساختار اصالح
شده بر اساس توضیحات آمده را تأيید میکند.

شکل( )8نمودار نشان دهنده فاصله مرکز قاعدهی کوچک شیء از
محور دوران سطح مارپیچ

شکل( )11نمودار نشان دهنده فاصله مرکز قاعده کوچک شیای
باساختار اصالح شده از محور دوران سطح مارپیچ

تحلیلهای انجام شده در بخش قبلی دو نکته را بیان می-
کردند .اول اينکه کاهش مقدار  lbو  ltباعث کاهش مقدار
انحراف از مسیر پیش بینی شده خواهد شد و دوم اينکه
افزايش ضريب اصطکاک میان شیء و سطح نیز همین اثر را
خواهد داشت .در اينجا دو مجموعه شبیه سازی برای
شکل( )9شیءای باساختار اصالح شده بر اساس توضیحات آمده در

ارزيابی دقیقتر اين دو مورد صورت گرفته است .برای هر

بخش قبل

مجموعه شبیهسازی حداکثر شعاع مسیر ( ،)Rmaxحداکثر
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انحراف از مسیر پیش بینی شده ( )dmaxو درصد انحراف از

غیرفعال ،مکانیزمی را معرفی میکند که تنها از نیروی

شعاع پیش بینی شده ( )drelدر يک جدول ارايه شدهاند.

گرانش برای تولید حرکت استفاده میکند .عموماً در

جدول ( )1تأثیر تغییر مقدار  lbو  ltرا بر دقت شیء در

مکانیزمهای غیرفعال حرکت تولید شده در امتداد يک خط

تعقیب مسیر پیش بینی شده برای آن نشان میدهد .جدول

راست میباشد .در حالیکه در بسیاری از کاربردها يک

( )2تأثیر تغییر دادن ضريب اصطکاک را نشان میدهد.

حرکت و جابهجايی راست خط مطلوب نیست .جابهجا

جدول ( )1تأثیر تغییر مقادير  ltو  lbبر روی انحراف از مسیر پیش بینی

چنین کاربردهايی هستند.

شده برای شیء
drel

dmax

Rmax

lt , lb

)(mm

)(mm

))mm

℅2

53/684

2822/282

88

℅2/86

52/426

2881/324

48

℅2/51

26/832

2882/446

68

℅2/52

25/388

2888/522

28

℅2/84

28/158

2413/464

28

drel

dmax
)(mm

)(mm

برای جابهجا کردن يک شیء خاص در امتداد مسیر مارپیچ
جزء است .يکی شیء جابهجا شونده و ديگری بستر جابه-
جايی .بستر جابهجايی به صورت يک سطح مارپیچ در نظر
گرفته میشود و شیء جابهجا شونده در ابتدا به شکل يک
مخروط ناقص تعیین میشود.

انحراف از مسیر پیش بینی شده برای شیء

µd

در اين مقاله يک مکانیزم جابهجايی غیرفعال بدون گرفتن

قابل پیشبینی معرفی شده است .اين مکانیزم متشکل از دو

جدول ( )2تأثیر تغییر ضرايب اصطکاک بین شیء با سطح بر روی

Rmax

کردن اشیاء توسط بازوهای رباتی و واگنها دو مثال از

µs

تحلیل سینماتیکی انجام شده و در نتیجه ويژگیهای مسیر
جابهجايی غیرفعال شیء بر روی سطح مارپیچ بر حسب
مشخصات هندسی آن به دست آمده است .در جريان اين

℅6/36

88/448

2834/685

8/2

8/2

تحلیل ،عدم لغزش شیء بر روی سطح به عنوان يک شرط

℅2/26

51/131

2824/442

8/2

8/6

الزم تعیین شده است .در ادامه تحلیلهايی برای به دست

℅2/64

24/822

2882/826

8/6

8/4

آوردن شرايط الزم جهت حصول عدم لغزش شیء در

℅2/2

21/456

2414/664

8/4

8/8

جريان حرکت آن ،انجام شده که يکی از نتايج اصلی آن

℅8/81

23/145

2412/444

8/8

2

نتايج آورده شده در جدولها به وضوح تحلیلهای انجام
شده در اين مقاله را صحه گذاری میکنند.

اصالح شکل هندسی شیء جابهجا شونده بوده است.
از شبیهسازی در نرم افزار  ADAMSبرای ارزيابی تحلیل-
های انجام گرفته ،استفاده شد .نتیجه شبیهسازیها صحه-
گذاری تحلیلهای انجام شده است .به نظر میرسد شیای

 -5نتيجهگيری

که در نهايت در اين مقاله به عنوان شیء جابهجا شونده

جابهجا کردن اشیاء کاربردهای زيادی در صنعت دارد.

معرفی شده است ،بتواند کاربردهای جالبی داشته باشد .از

مکانیزمهای غیرفعال موضوع جديدی است که از ديدگاه

جمله اينکه از اين شیء به عنوان چرخهای غیرفعال يک

ذخیرهی انرژی و سادگی بسیار جالب است .مکانیزم

وسیلهی متحرک چرخدار و يا يک ربات متحرک ،میتوان
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