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چکیده :تطليل ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبتّبي ثبقٍي وفي افكًٍِ اق خولِ اثكاـّبي ظفٍـي ؼـ قهيٌِّبي هػتلف ـثبتيكي هبًٌؽ
ؼفاضي ،تَليؽ هىيف ٍ کٌتفل ايي ويىتنّب هيثبٌؽ .ثب تَخِ ثِ اييکِ ؼـ ثىيبـي اق ـثبتّبي افكًٍِ ،خَاة تطليلي ثفاي ويٌوبتيک ٍاـٍى
آىّب ٍخَؼ ًؽاـؼٌ ،يَُّبي ضل لؽؼي ًيبقهٌؽ اخفا ٍ ثفـوي ؼـ ايي قهيٌِ هيثبٌٌؽ .ؼـ ايي همبلِ ،اق تفکيت ٌجكِّبي لصجي ،ويىتنّبي
فبقي ٍ ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ ثفاي تمييي هتغيف هفبصل اوتفبؼُ غَاّؽٌؽ .ثفاوبن ـٍيكفؼ پيٌٍْبؼيّ ،فت ٌجكِ لصجي هتٌبـف ثب ّف
هتغيف هفصل ؼـًفف گففتٌِؽُ ٍ ثب تؽجيك ٍقى آىّب تَوػ ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ ،پيكفثٌؽي هٌبوت ـثبت خْت ـؼيبثي هىيف هؽلَة

اهكبىپؿيفي هتغيف هفبصل تمييي هي ٌَؼ .ثفًبهِ اختٌبة اق هبًك ثب ثفـوي ٌفايؽي زَى اًتػبة هتغيف هفبصل ؼـگيف ؼـ همبؼالت ليَؼ ثبقٍّب
ٍ تمييي ثطفاًيتفيي ثبقٍ صَـت هيگيفؼ .ثِهٌفَـ ثفلفاـي ليَؼ هىئلِ ؼـ ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ ،اق تطمكيبفتي ٌفايػ کبى-تبکف
اوتفبؼُ غَاّؽٌؽ .اـقيبثي لوكلفؼ ـٍي پيٌٍْبؼي ثب ٌجيِوبقي ٍ تطليل ًتبيح ثف ـٍي ـثبت ثبقٍي  PA-10صَـت غَاّؽگففت.
کلمات کلیدی :ويٌوبتيک ٍاـٍى ،ـثبت ثبقٍي وفي افكًٌٍِ ،جكِ لصجي  ،ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ ،ويىتن فبقي ،اختٌبة اق هبًك.

Inverse Kinematics of 7 DOF Robot Manipulator under Joint
Angle Limits and Obstacle in the Workspace of Robot using
Neural network, Fuzzy System and Quadratic Programming
Approach
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ؼـ فعبي ؼکبـتي تمييي هيٌَؼ .اق ؼففيٍ ،قى اٍليِ ٌجكِّب ثب اوتفبؼُ اق ويىتن فبقي ٍ ثفاوبن هدبٍـت هدفي ًْبيي تب ًمؽِ هؽلَة ٍ
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ًَيىٌؽُ لْؽُ ؼاـ هكبتجبت :هطوؽ ففغي

هدلِ کٌتفل ،اًدوي هٌْؽوبى کٌتفل ٍ اثكاـ ؼليك ايفاى -ؼاًٍگبُ صٌمتي غَاخِ ًصيفالؽيي ؼَوي
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Abstract: Analysis of the inverse kinematics of redundant manipulators is one of the nesseccary
tools in various robotic fields such as design, motion planning and control of these systems. Since,
there is not an analytical solution for the inverse kinematics of several redundant manipulators,
numerical approaches are needed to execute and investigate in this field. In this paper, combination
of the neural networks, fuzzy systems and quadratic programming is used to obtain the joint
variables. According to the proposed approach, seven neural networks are considered according to
the each joint variable and by adaptation of the neural network’s weights, suitable configurations of
the robot is determined to track a desired trajectory in the Cartesian space. Meanwhile, initial
weights of the neural networks are obtained by fuzzy systems based on the vicinity of the endeffector to desired point and feasibility of the joint variables. Obstacle avoidance scheme is
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ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي  7ؼـخِ آقاؼي تطت هطؽٍؼيت ّبي هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ فعبي کبـي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ٌجكِ لصجي ،ويىتن فبقي ٍ ـٍي
ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ
ضويؽ تٌٌَي ،هطوؽ ففغي

performed by investigation of the conditions including choosing the joint variables that involved in
the equations of the arms constraints and determination of the most critical arm. In order to establish
the constraints of the problem in the quadratic programming, realization of the Kun-Tucker
conditions will be used. Evaluation of the proposed approach will be carried out on the PA-10
manipulator by simulation and analysis of the results.
Keywords: Inverse Kinematics, Redundant Manipulator, Neural Network, Quadratic
Progarmming, Fuzzy System, Obstacle Avoidance.
تؽجيك هَلميت هفبصل ثفاوبن تبثك ليبپبًَف ؼفاضيٌؽُ ٍ اق اؼاللبت

 -1مقدمه

لاکَثي ٍ تفاًْبؼُ آى ؼـ ّف لطفِ اوتفبؼُ هيٌَؼّ .وسٌيي ،ثِهٌفَـ

هىئلِ ويٌوبتيک ٍاـٍى ثِلٌَاى ًگبٌتي غيفغؽي کِ ٍـيفِ تمييي

اختٌبة اق هبًك ،اق ففم تَومِيبفتِ لاکَثي اوتفبؼُ ٌؽُ کِ لالٍُ ثف

پيكفثٌؽي ّبي هٌبوت هفبصل ـا ؼـ ؼَل ضفکت ـثبت ثفلْؽُ ؼاـؼ ،اق
اّويت ثباليي ؼـ ضَقُّبي هػتلف ـثبتيكي ثفغَـؼاـ اوت .ثب تَخِ ثِ
اييکِ ايي ًگبٌت ثىتِ ثِ وبغتبـ ؼفاضيٌؽُ ثفاي ـثبت ثبقٍ هوكي
اوت ؼاـاي خَاثي ثِ ففم ثىتِ ًجبٌؽ (هبًٌؽ ـثبتّبي افكًٍِ) ٍ
زبلًّب ي هتفبٍتي ؼـ اـتجبغ ثب آى ٍخَؼ ؼاـؼ ،تطميمبت ٍويمي ؼـ ايي
قهيٌِ ٍ ثب تَخِ ثب اّؽاف تمفيفٌؽُ ثفاي آى صَـت گففتِاوت.
ؼوتِاي اق تطميمبت ثف ـٍي ـثبتّبيي کِ خَاثي ثِ ففم ثىتِ ؼاـًؽ
تبکيؽؼاـًؽ ٍ ؼوتِ ٍويمي ًيك ـٍي تمييي خَاة تمفيجي ثفاي ويٌوبتيک

ثِؼَـ هموَل ،ثفاي هَاخِْ ثب ليَؼ ،ـثبتّبي افكًٍِ هَـؼاوتفبؼُ
لفاـ هيگيفًؽ .ايي ـثبتّب ،اق هْبـت ٍ زبثكي 1ثيٍتفي ًىجت ثِ ـثبت-
ّبي غيفافكًٍِ ثفغَـؼاـ ّىتٌؽ .ؼـٍالك ،ؼـ آىّب تمؽاؼ ؼـخِّبي
آقاؼي اق تمؽاؼ ؼـخِّبي آقاؼي (لولگفّبي) هَـؼًيبق ثفاي تمييي
هَلميت ٍ خْت هؽلَة هدفي ًْبيي ثيٍتف هيثبٌؽ .ثب اوتفبؼُ اق ٍيمگي
افكًٍگي هيتَاى لالٍُ ثف ٍـيفِ اٍليِ ـثبت کِ ثِؼَـ هموَل ـؼيبثي
هىيف هؽلَة هيثبٌؽ  ،اّؽاف ثبًَيِ يب ليَؼ هىئلِ ـا ًيك ثفآٍـؼُ ًوَؼ .اق
خولِ هْنتفيي ليَؼ ويٌوبتيک ٍاـٍى لجبـتٌؽ اق :اختٌبة اق
هطؽٍؼيتّبي فيكيكي هفبصل ،اختٌبة اق هَاًك ،اختٌبة اق تكيٌگي،
ضؽالل اًفلي هفبصل ،ثْيٌِوبقي گٍتبٍـ هفبصل ٍ تكفاـپؿيفي ضفکت
هفبصل .اق آًدبييکِ ضل هىئلِ ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبتّبي ثبقٍّبي
افكًٍِ هيتَاًؽ ثِ ثيًْبيت خَاة هٌدفٌَؼ ،يبفتي خَاة ثِ ففم ثىتِ
اهكبىپؿيف ًيىت .ثٌبثفايي ،ثفاي ايي ـثبتّب ،صففبً ثبيؽ اق ـٍيّبي

اق خولِ هْنتفيي ٍ پفکبـثفؼتفيي ـٍيّبي اـائٌِؽُ ؼـ ضَقُ
ويٌوبتيک ٍاـٍى ،ـٍيّبي هجتٌي ثف ٍاـٍى هبتفيه لاکَثي ّىتٌؽ .ايي
ـٍيكفؼّب تمفيجي هفتجِ اٍل اق ًگبٌت غيفغؽي ويٌوبتيک ٍاـٍى ّىتٌؽ
ٍ اق اـتجبغ ثيي وفلت هدفي ًْبيي ٍ وفلت هفبصل کِ تَوػ ٍاـٍى
هبتفيه لاکَثي صَـت هيگيفؼ ،اوتفبؼُ هيکٌٌؽ .ؼـ هفخك [ ]1هبتفيه
manipulability
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هبتفيه تؽجيك اق ثبـ هطبوجبتي ثباليي ثفغَـؼاـ ثَؼُ ٍ ؼـ ّف لطفِ ًيبق
ثِ هطبوجِ لاکَثي ٍ تفاًْبؼُ آى ؼاـؼ .ؼـ هفخك [ ]2اق ٌجٍِاـٍى لاکَثي
ثِّوفاُ ثفًبهِ اختٌبة اق هبًك اوتفبؼُ ٌؽُاوت .خْت اختٌبة اق هبًك،
ففم تَومِيبفتِاي اق ٌجٍِاـٍى لاکَثي اـايٌِؽُ کِ ثػٍي اق آى همفف
ضؽالل غؽبي ؼکبـتي ٍ ثػٍي ؼيگف همفف تدكيِ افكًٍگي 2اوت کِ
غَؼضفکت 3ـثبت ـا تَصيف هيکٌؽ .ثِؼَـ هٍبثِ ،ؼـ هفخك [ ]3ثب
اوتفبؼُ اق ايي ـٍيكفؼ ٍ ؼـ لبلت ضلمِثىتِ ٍ ثب فيؽثکگففتي اق غؽبي
ؼکبـتي ،ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبتي ثب ّفت ؼـخِ آقاؼي تطت هطؽٍؼيت-
ّبي فيكيكي هفبصل ضل ٌؽُاوت .ـٍيكفؼّبي پيٌٍْبؼي ؼـ ًكؼيكي
ًَاضي تكيي ؼاـاي هٍكالت ًبپبيؽاـي لؽؼي هيثبٌٌؽ .ثب تَخِ ثِ ًتبيح
اـائٌِؽُ ،قهبى اخفاي هطبوجبت ثبال ثَؼُ ٍ ثفاي کبـثفؼّبي وفيك
هٌبوت ًويثبٌؽ.
ؼـ هفخك [ ]4اق ٌجٍِاـٍى لاکَثي ؼـ وؽص ٌتبة اوتفبؼُ ٌؽُ ٍ ثب
ففض هملَمًجَؼى هىيف هؽلَة ٍ ثب تمفيف هفَْهي ثِ ًبم قهبى هدبقي،
هىيف ضفکت ـثبت اصالش ٌؽُاوت .ؼـ ايي ـٍي ،کٌؽًوَؼى ضفکت
ـثبت خْت اختٌبة اق هطؽٍؼيت فيكيكي ـثبت ،ثبلث کبًّ کيفيت
لولكفؼ ـٍي ٌؽُاوت .ؼـ هفخك [ ]5اق ـٍي ضؽالل هفثمبت هيفا ثِ-
هٌفَـ هيفاًوَؼى ضفکت هفبصل ؼـ ًكؼيكي ًَاضي تكيي اوتفبؼُ ٌؽُ-
اوت .فبکتَـ هيفايي ثفاوبن کَزکتفيي همؽاـ تكيي هبتفيه لاکَثي
تمييي ٌؽُاوت .ـٍي پيٌٍْبؼي اق ًبپبيؽاـي لؽؼي خلَگيفي هيکٌؽ.
ليكي ،هطبوجِ فبکتَـ هيفايي قهبىثف ثَؼُ ٍ ـٍي ـا کٌؽ هيکٌؽ  .ؼـ
هفخك [ ]6ثفاي ضل ويٌوبتيک ٍاـٍى ،تفکيت ضؽالل هفثمبت هيفا ٍ
الگَـيتن لًتيک پيٌٍْبؼ ٌؽُاوت .ؼـ ايي ـٍي ،اق تَقيك گَوي ثفاي
فبکتَـ هيفايي ٍ اق الگَـيتن لًتيک ثفاي ثْيٌِوبقي پبـاهتفّبي تَقيك
هؿکَـ اوتفبؼُ ٌؽُاوت .ثب تَخِ ثِ ففايٌؽ ثْيٌِوبقي لؽكغػ ،4کبـثفؼ
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لؽؼي اوتفبؼُکفؼ.

اظبفِ ٌؽُاوت .ـٍي اـايٌِؽُ ؼـ ايي همبلِ وبؼُثَؼُ ليكي هطبوجِ
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ٍاـٍى ثب اوتفبؼُ اق ـٍيّبي لؽؼي هتوفکك ٌؽُاًؽ.

لاکَثي ،لجبـتي کِ همفف تصَيف تبثك ّكيٌِ ثِ فعبي پَذ لاکَثي اوت،

ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي  7ؼـخِ آقاؼي تطت هطؽٍؼيتّبي هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ فعبي کبـي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ٌجكِ لصجي ،ويىتن فبقي ٍ ـٍي
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ضويؽ تٌٌَي ،هطوؽ ففغي

ايي ـٍي ؼـ هطيػّبي ؼيٌبهيكي ٍ ًبهٌفن ؼٌَاـ ثَؼُ ٍ هىتلكم ؼـًفف

هفخك [ٌ ]13جكِ لصجي  MLP3ثفاي تمييي قٍايبي هفبصل ـثبت وِ

گففتي ّوِ خَاًت اوت.

ؼـخِ آقاؼي ثِّوفاُ اختٌبة اق هبًك ثِکبـ گففتِ ٌؽُاوت .ؼـ ايي

ؼوتِ هْن ؼيگف ـٍيّبي ضل ويٌوبتيک ٍاـٍى ،ـٍيّبي هجتٌي ثف
گفاؼيبى تبثك ّكيٌِ ّىتٌؽ کِ خَاثي تمفيجي ـا ؼـ لبلت ففايٌؽي تكفاـي
ثِؼوت هيآٍـًؽ .ؼـ هفخك [ ]7اق ـٍي ًيَتي-ـافىَى ثفاي ضل
ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبتّبي افكًٍِ ٍ غيفافكًٍِ اوتفبؼُ ٌؽُاوت .ـٍي
پيٌٍْبؼي ثِ ٌفايػ اٍليِ ضىبن ثَؼُ ٍ ثبـ هطبوجبتي ثباليي ؼاـؼ .ؼـ
هفخك [ ]8ثفاي تمييي خَاة ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ًٌ ؼـخِ آقاؼي،
ـٍيّبيي زَى ٌجًِيَتي ،ضؽالل هفثمبت هيفا ٍ ـٍي غؽيوبقي ثب
تصطيص تغييفات هفبصل هَـؼ ثفـوي ٍ همبيىِ لفاـ گففتِاًؽ .ؼـ هفخك
[ ]9ـٌٍي تطتلٌَاى ـٍيكفؼ هُؽال ثفاي تمييي خَاة ويٌوبتيک ٍاـٍى
ـثبتّبي فَقافكًٍِ هؽفش ٌؽُاوت .ثف هجٌبي ايي ـٍي ،وبغتبـ زٌيي
ـثبتّبيي ـا هيتَاى ثب اوتفبؼُ اق هٌطٌياي ثِ ًبم هٌطٌي اوتمبهت
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ـٍي ،خكئيبت لولكفؼ ـٍي ؼـ هَاخِْ ثب هَاًك ؼـ فعبي کبـي ثفـوي
ًٍؽُ ٍ اٌبـُاي ثِ ؼلت خَاةّبي ًْبيي ًٍؽُاوت .ؼـ هفخك [ ]14اق ؼٍ
ٌجكِ لصجي  RBF ٍ MLPثفاي ـثبت ًٌ ؼـخِ آقاؼي اوتفبؼُ ٌؽُ-
اوت .خْت آهَقي لؽكغػ ٌجكِ ،لالٍُ ثف هَلميت ٍ خْت هدفي
ًْبيي ،اق تغييفات آىّب ًيك اوتفبؼُ ٌؽُ ٍ غفٍخي ٌجكِ ،تغييفات
هفبصل هيثبٌؽ کِ ثب ؼـاغتيبـؼاٌتي هَلميت لجلي آىّب ،ثِـٍقـوبًي
آىّب صَـت هيگيفؼ .ـٍي پيٌٍْبؼي ثفاي کبـثفؼّبي اوتبتيكي
هٌبوت اوت ٍ هالضفِ ليَؼ ؼـ آى کبـي وػت ٍ ؼٌَاـي هيثبٌؽ .ؼـ
هفخك [ ]15اق ٌجكِ  SOM4ثفاي يبفتي هتغيف هفبصل ـثبت ّفت ؼـخِ
آقاؼي اوتفبؼُ ٌؽُ ٍ ثفاي يبفتي زٌؽيي خَاة ويٌوبتيک ٍاـٍى،
الگَـيتوي هَوَم ثِ قيفغٌَِوبقي اـائِ ٌؽُاوت.

تَصيف ًوَؼ .ـٍي پيٌٍْبؼي لبثليت الوبل ليَؼ ـا ؼاٌتِ ٍ پيكفثٌؽي-

ؼـ هفاخك [ ]18[ ٍ ]17[ ،]16اق ٌجكِ ؼٍگبى اوتفبؼُ ٌؽُاوت.

ّبي تكيي ـا هيتَاًؽ ٌٌبوبيي کٌؽ .ليكي وبغتبـي ٍاثىتِ ثِ هؽل ؼاـؼ ٍ

ّؽف هىئلِ ،اوتفبؼُ تفکيجي اق ًفم ؼٍ ٍ ثيًْبيت وفلت هفبصل تطت

ضل آى پيسيؽُ هيثبٌؽ.

هطؽٍؼيت هَلميت ٍ وفلت هفبصل هيثبٌؽّ .وسٌيي اق ايي ٌجكِ ثفاي

ؼـ هفخك [ ]10ـٍيكفؼي هَوَم ثِ ًمٍِ ـاُ ويٌوبتكي 2هؽفش ٌؽُ
کِ ثفاوبن تمفيف هميبـي خْت تمييي فبصلِ ثيي پيكفثٌؽيّبي ـثبت اق
ثِ يكؽيگف ـا غؽبة لفاـ ؼاؼُ اوت .اهب خىتدَي هطلي ثفاي تمييي
پيكفثٌؽي ثْيٌِ ،قهبىثف ثَؼُ ٍ ـًٍؽ آى ؼٌَاـ هيثبٌؽ .ؼـ هفخك [ ]11اق
ـٍيكفؼي تكفاـي ثفهجٌبي اؼاللبت ٌّؽوي پيكفثٌؽي ـثبت اوتفبؼُ
ٌؽُاوت .تكٌيک پيٌٍْبؼي اق ؼٍ هفضلِ تٍكيل ٌؽُاوت .ؼـ فبق اٍل،
ـًٍؽي تكفاـي اق هدفي ًْبيي ثِ ووت پبيِ ـثبت صَـت گففتِ ٍ ؼـ
آى اثتؽا ،ؼوتيبثي هَلميت ّؽف ثفـوي ٌؽُ ٍ ـًٍؽ تكفاـي ؼيگفي
اق پبيِ ـثبت ثِ ووت هدفي ًْبيي ؼي هيٌَؼ .ثب تفکيت ايي ؼٍ فبق ٍ
په اق تكفاـّبي ًىجتبً کَتبُ ،پيكفثٌؽي هٌبوت هفبصل تمييي هيٌَؼ.

اختٌبة اق هبًك اوتفبؼٌُؽُاوت .اقؼففي ،ثْيٌگي خَاة اصالش ٌؽُ ٍ
ٌفايػ ّوگفايي ًوبيي ًيك ثفـوي ٌؽُاوت .ؼـ ًْبيت ،ايي ٌجكِ تَومِ
ثيٍتفي يبفتِ ٍ ففم ؼيگفي تطتلٌَاى ٌجكِ اٍليِ-ؼٍگبى هؽفش ٌؽُ-
اوتّ .وسٌيي ،ؼٍ هىئلِ اختٌبة اق هطؽٍؼيت هفبصل ٍ تكفاـپؿيفي
ضفکت آىّب ؼـًفف گففتِ ٌؽُ ٍ ٌفايػ القم ثفاي تطمك آىّب ففاّن
ٌؽُاوتٌ .جكِّبي لصجي ؼٍگبى ٍ اٍليِ-ؼٍگبى ،وبغتبـي وبؼُ ؼاـًؽ.
ًيبقي ثِ ّيرگًَِ ٍاـٍى هبتفيىي ًؽاـًؽ ٍ ثِصَـت ثيؼـًگ خَاة ـا
تمييي هيکٌٌؽ .اهب ،ايي ـٍيّب ثِ وبغتبـ ـثبت ٍاثىتِاًؽ ٍ ًيبق ثِ هطبوجِ
لاکَثي ٍ تفاًْبؼُ آى ؼاـًؽ .همبؼالت ؼيٌبهيكي آىّب اق تفمّبي
غيفغؽي ثباليي ثفغَـؼاـ ثَؼُ ٍ ثبـ هطبوجبت آىّب ؼـ ضبلت کلي ثبال
ثَؼُ ٍ ثفاي کبـثفؼ ّبي وفيك هٌبوت ًيىتٌؽ.

اختٌبة اق هطؽٍؼيت هفبصل اوت کِ ثفاي ـثبتّبيي ثب ؼـخِّبي

 10ثب اوتفبؼُ اق ـٍي ثْيٌِوبقي هميؽ کِ اق تفکيت ٌجكِّبي لصجي،

آقاؼي ثبال ٍ وبغتبـي پيسيؽُ هؽلَة ًويثبٌؽ .ؼـ هفخك [ ]12ـٌٍي

ويىتنّبي فبقي ٍ ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ ثْفُ هيگيفؼ ،تمييي

ٌّؽوي هؽفش ٌؽُ کِ ثب ثبثت ففضکفؼى قٍايبي ؼٍم ثِ ثمؽ ٍ ؼـ ًفف

غَاّؽٌؽ .ثف اوبن ـٍيكفؼ پيٌٍْبؼيّ ،فت ٌجكِ لصجي  RBFهتٌبـف ثب

گففتي ؼٍ قاٍيِ هدكا ؼـ همبؼالت ويٌوبتيک هىتمين ،پيكفثٌؽي هٌبوت

ّف هتغيف هفصل ؼـًفف گففتٌِؽُ اوتٍ .ـٍؼي ّف ٌجكِ هَلميت هؽلَة

هفبصل تمييي هيٌَؼ .ـٍي پيٌٍْبؼي ثِ وبغتبـ ـثبت ٍاثىتِ ثَؼُ ٍ

ؼـ فعبي ؼکبـتي ٍ غفٍخي آى يكي اق قاٍيِ هفبصل هيثبٌؽ .ثب تؽجيك

ثفاي ـثبتّبي پيسيؽُ ثب ؼٌَاـي ـٍثفٍ غَاّؽثَؼ.

ٍقى ٌجكِّبي لصجي تَوػ ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ ،پيكفثٌؽي

ٌجكِّبي لصجي ثب تَخِ ثِ هطبوجبت تَقيكٌؽُ ٍ هَاقي ٍ لبثليت
ًگبٌت غيفغؽي ٍ ٍيمگيّبيي زَى تؽجيكپؿيفي ثب هطيػ ،ثِؼَـ
گىتفؼُاي ؼـ قهيٌِ ويٌوبتيک ٍاـٍى هَـؼاوتفبؼُ لفاـگففتِاًؽ .ؼـ

هٌبوت ـثبت خْت ـؼيبثي هىيف هؽلَة ؼـ فعبي ؼکبـتي تمييي هي-
ٌَؼ .اق ؼففيٍ ،قى اٍليِ ٌجكِّب ثب اوتفبؼُ اق ويىتن فبقي ٍ ثفاوبن
هدبٍـت هدفي ًْبيي تب ًمؽِ هؽلَة ٍ اهكبىپؿيفي هتغيف هفبصل تمييي
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هٍكل اوبوي ايي ـٍي ،ايؽُ ٌّؽوي آى ثفاي يبفتي خَاة ؼليك ٍ ثب

ؼـ ايي همبلِ ،ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي  7ؼـخِ آقاؼي PA-
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يكؽيگف لول هيکٌؽ .ـٍي پيٌٍْبؼي ،هىئلِ اختٌبة اق ثفغَـؼ ثبقٍّب

5

26

ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي  7ؼـخِ آقاؼي تطت هطؽٍؼيت ّبي هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ فعبي کبـي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ٌجكِ لصجي ،ويىتن فبقي ٍ ـٍي
ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ
ضويؽ تٌٌَي ،هطوؽ ففغي

هي ٌَؼ .ليَؼي کِ ؼـ ثفًبهِ ضل ويٌوبتيک ٍاـٍى ؼـًفف گففتٌِؽُاًؽ
ٌبهل هطؽٍؼيت هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ فعبي کبـي ـثبت هيثبٌٌؽ.
ثفًبهِ اختٌبة اق هبًك ثب ثفـوي ٌفايؽي زَى اًتػبة هتغيف هفبصل ؼـگيف
ؼـ همبؼالت ليَؼ ثبقٍّب ٍ تمييي ثطفاًيتفيي ثبقٍ صَـت هيگيفؼ.
ثِهٌفَـ ثفلفاـي ليَؼ هىئلِ ؼـ ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ،

اق

تطمكيبفتي ٌفايػ کبى-تبکف اوتفبؼُ غَاّؽٌؽ .اـقيبثي لوكلفؼ ـٍي
پيٌٍْبؼي ثب ٌجيِوبقي ٍ تطليل ًتبيح ثف ـٍي ـثبت ثبقٍي PA-10

صَـت غَاّؽگففت .اق هكايبي ـٍي پيٌٍْبؼي ،لبثليت اخفاي
ثيؼـًگ ،ؼـًففگففتي هطؽٍؼيت هفبصل ،اختٌبة اق هَاًك ٍ ضبلتّبي
تكيي هيثبٌؽ .لالٍُ ثفآى ،ـٍي پيٌٍْبؼي ًيبق ثِ تٌفيوبت قيبؼي

ٌكل  :1وبغتبـ کلي ـٍي پيٌٍْبؼي

ًؽاٌتِ ٍ ثِ وبؼگي ثفاي کبـثف لبثل اخفا اوت.
ؼـ اؼاهِ ايي همبلِ ،اثتؽا ؼـ ثػً  2وبغتبـ کلي ـٍي پيٌٍْبؼي
هؽفش ٌؽُ ٍ وپه ؼـ ثػً  3ثِ تٍفيص قيفويىتنّبي آى پفؼاغتِ
غَاّؽٌؽ .ؼـ ثػً  ، 4ثفًبهِ اختٌبة اق هَاًك تٍفيص غَاّؽٌؽً .تبيح
ٌجيِوبقي ٍ تطليل آًْب ؼـ ثػً  5ثفـوي غَاّؽٌؽً .تيدِگيفي ًيك ؼـ
ثػً  6اـايِغَاّؽٌؽ.

 -2ساختار کلی روش پیشنهادی
هؽلَة ؼکبـتي ،اق تفکيت ٌجكِ لصجي ثب ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ

 -3زیرسیستمهای ساختار پیشنهادی

اوتفبؼُ هيٌَؼ .هتٌبـف ثب ّف قاٍيِ هفصل ،يک ٌجكِ لصجي  RBFهَـؼ-

وبغتبـ ـٍي پيٌٍْبؼي اق وِ قيفويىتن اصلي تٍكيل ٌؽُاوت کِ

اوتفبؼُ لفاـ گففتٌِؽُ ٍ ؼـ ًتيدِّ ،فت ٌجكِ لصجي ثِصَـت هَاقي ٍ

لجبـتٌؽ اقٌ :جكِ لصجي ،ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ ٍ ويىتن فبقي.

ثفاي تمييي ّف يک اق قاٍيِ هفبصل ـثبت ثبقٍي وفي ّفت ؼـخِ آقاؼي

خَاة ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي ّفت ؼـخِ آقاؼي ثب تفکيت ايي

افكًٍِ اوتفبؼُ ٌؽُاًؽ .ففايٌؽ يبؼگيفي ٌجكِّب ؼـ فعبي ؼکبـتي ٍ ثِ-

قيفويىتنّب تمييي غَاّؽٌؽ .اق ؼففي ،ضل هىئلِ ثب ؼـًفف گففتي

صَـت ثيؼـًگ صَـت هيگيفؼٌ .كل  1وبغتبـ کلي ـٍي پيٌٍْبؼي

هطؽٍؼيتّبيي زَى هَلميت هفبصل ٍ هَاًك ؼـ فعبي کبـي صَـت

ـا ًٍبى هيؼّؽ ،کِ ؼـ آى  pdهَلميت هؽلَة ؼـ فعبي ؼکبـتيp ،

هَلميت لطفِاي هدفي ًْبيي (i  1,...,7) i ،قاٍيِ هفصل iام،
) wi (0ثفؼاـ ٍقىّبي اٍليِ ٌجكِ لصجي هفصل iام ٍ  wثفؼاـ تؽجيك

ٍقىّبي ٌجكِ لصجي هيثبٌؽ .خْت ثفآٍـؼٌُؽى ليَؼ هىئلِ کِ
لجبـتٌؽ اق :هطؽٍؼيتّبي فيكيكي هفبصل ٍ هَاًك ؼـ فعبي کبـي،
ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ ثفاي تؽجيك ٍقىّبي اليِ غفٍخي ٌجكِ
لصجي هَـؼاوتفبؼُ لفاـهيگيفؼ .اق ؼففي ،ويىتن فبقي ًيك ٌفايػ اٍليِ

غَاّؽٌؽ.

1-3

ٌجكِ لصجي

ٌجكِ لصجي هَـؼاوتفبؼُ ؼـ وبغتبـ پيٌٍْبؼيٌ ،جكِ تبثك ٌمبلي
پبيِ ( )RBFهيثبٌؽ کِ اق وِ اليِ ٍـٍؼي ،پٌْبًي ٍ غفٍخي ثفغَـؼاـ
اوت .تَاثك فمبل وبقي اليِ پٌْبًي ،تَاثك گَوي ّىتٌؽ کِ هفکك ٍ پٌْبي
آىّب لبثلتٌفين هيثبٌؽٍ .قىّبي اليِ غفٍخي کِ اـتجبغ غؽي ثيي اليِ
پٌْبًي ٍ غفٍخي ـا ففاّن هيکٌٌؽ ،پبـاهتفّبي لبثلتٌفين ؼيگف ٌجكِ
هيثبٌٌؽ .ثبتَخِ ثِ اييکِ ـٍي ضل هىئلِ ثِ صَـت ثيؼـًگ اًدبم
هيپؿيفؼ ،پبـاهتفّبي تَاثك گَوي ثبثت ؼـًفف گففتِ ٌؽُ ٍ تٌْب ٍقى-
ّبي اليِ غفٍخي تؽجيكؼاؼُ هيًٌَؽ .القم ثِ ؾکف اوت کِ يبؼگيفي ثب
هفاکك ٍ پٌْبي ثبثت اق خولِ ـٍيّبي آهَقي ٌجكِ لصجي  RBFهي-
ثبٌؽ .لؿا ،يبؼگيفي ٌجكِ لصجي ثب ففايٌؽي ثْيٌِوبقي غؽي ٍ ؼـ فعبي
ؼکبـتي صَـت هيگيفؼ .ؼـ ايي ٌيَُ آهَقي ،ثفؼاـ هفاکك ثؽَـ
تصبؼفي اق هيبى ؼاؼُّبي آهَقي اًتػبة ٌؽُ ٍ پٌْبي تَاثك ًيك ثفاوبن
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هٌبوت ـا ثفاي ٌجكِ لصجي ففاّن هيکٌؽ.

گففتِاوت .خكئيبت ّف يک اق قيفويىتنّبي هؿکَـ ؼـ اؼاهِ تٍفيص
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ؼـ ايي همبلِ ،خْت تمييي پيكفثٌؽي هفبصل هتٌبـف ثب هَلميت

ٌكل  :2وبغتبـ ٌجكِ RBF

ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي  7ؼـخِ آقاؼي تطت هطؽٍؼيتّبي هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ فعبي کبـي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ٌجكِ لصجي ،ويىتن فبقي ٍ ـٍي

27

ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ
ضويؽ تٌٌَي ،هطوؽ ففغي
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فبصلِ ثفؼاـ هفاکك اق يكؽيگف تمييي هيًٌَؽ .وبغتبـ کلي ٌجكِ لصجي
 RBFثِصَـت ٌكل  2هيثبٌؽ.

()7

ثب تَخِ ثِ وبغتبـ اـائٌِؽُ ؼـ ٌكل هؿکَـ ،ـاثؽِ ثيي ٍـٍؼي ٍ
غفٍخي ٌجكِ ثِصَـت قيف هيثبٌؽ:

که در آن  mتعداد متغيرهبي طراحي  wو  nتعداد قيود مسئله
1
ميببشد .جهت برقراري قيود مسئله ،شرايطي موسوم به کبن-تبکر
ببيد برآورده شوند .اين شرايط عببرتند از:

m

)|| F(x)   wi G(|| x  ti

()1

i 1



کِ ؼـ آى ٍ wiقى اليِ غفٍخي هتٌبـف ثب ًفٍى ٌوبـُ iام m ،تمؽاؼ
ًفٍىّب ٍ )||  G(|| x  tiهمفف تبثك فمبلوبقي اوت کِ ـاثؽِ آى ثِ-
صَـت قيف هيثبٌؽ:
()2

 1  (x  ti )T (x  ti )  
G(|| x  ti ||)  exp   
 
 2
i2

 

2-3

ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ

کِ تبثك ّكيٌِ ) f (wهٍفٍغ ثِ ليؽ ًبهىبٍي  g(w)  0ضؽالل گفؼؼ.
اق خولِ ـٍيّبي هٌبوت خْت ضل زٌيي هىبئلي ،ـٍي ثفًبهِـيكي
هفتجِ ؼٍ هيثبٌؽ کِ همبؼالت کلي آى ثِصَـت قيف هيثبٌؽ [:]19

هيًٌَؽ:
) w(k 1)  w(k ) d(k

()8

3-3

ويىتن فبقي

AT d  b

) f ( wk
) ;b j   g j ( wk
wi

ci 

) g ( wk
A  aij  ; aij  j
mn
wi
ثفاي ضل هىئلِ ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ ،اثتؽا ثب تمفيف ثفؼاـ  ،sليَؼ

ًبهىبٍي ثِصَـت قيف ثِ ليَؼ هىبٍي تجؽيل هيًٌَؽ:

AT d  s  b s  0

تٍكيل ٌؽُاوت .ثػً ًػىت آى فبقيگف اوت کِ ٍـٍؼي صفيص ـا ثِ
همؽاـي فبقي يب غيفؼليك تجؽيل هيکٌؽ .هَتَـ اوتٌتبج ثب اوتفبؼُ اق لَالؽ
فبقي ٍ تَاثك لعَيتي کِ ثفهجٌبي تدفثِ ٌػص غجفُ وبغتِ ٌؽُاًؽ،
غفٍخيّبي فبقي ـا تمييي هيکٌؽ .ؼـ اًتْب ًيك فبقيقؼا ٍخَؼ ؼاـؼ.
خبيي کِ غفٍخيّبي فبقي ،ثِ همبؼيف ٍاظص تجؽيل هيًٌَؽٍ .ـٍؼي-
ّبي ويىتن فبقي هَـؼ ًفف ،هػتصبت ؼکبـتي هدفي ًْبيي ٍ غفٍخي
آى ٍقى هتٌبـف اليِ غفٍخي ٌجكِ لصجي هيثبٌؽ .ثِلجبـتي ،ثفاي ّف
ٍقى ٌجكِ لصجي ،يک ويىتن فبقي ؼـًفف گففتِ هيٌَؼّ .ؽف ويىتن
فبقي ايي اوت کِ خَاة اٍليِ هٌبوت ـا ثفاي ٌجكِ لصجي ففاّن کٌؽ .ثب
اوتفبؼُ اق ٌفايػ اٍليِ هٌبوت ،ايي اهكبى ففاّن هيٌَؼ کِ الگَـيتن

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

f  cT d+.5dT Hd

di  wi k ; i  1, 2,...,m; j  1, 2,...,n

ثفًبهِ ـيكي هفتجِ ؼٍ ثب ضؽالل قهبى هوكي ثِ خَاة ثْيٌِ ّوگفا ٌَؼ.
ثبيؽ تَخِ ؼاٌت کِ تٍكيل ويىتن فبقي ٍ اخفاي آى ثفاي يبفتي ٍقى-

وپه ،تبثك الگفاًم ثِصَـت قيف تمفيف هيٌَؼ:

)L  cT d + .5dT Hd  uT (AT d  s  b

ّبي اٍليِ ثِصَـت لؽكغػ اًدبم هيٌَؼ .ثٌبثفايي ،هٍكلي ـا اق ًفف
ثيؼـًگثَؼى ـٍي ثفاي هىبئل کٌتفلي ثَخَؼًويآٍـؼ.
ثٌبثفايي ،ـًٍؽ کلي الگَـيتن پيٌٍْبؼي ثفاي ضل ويٌوبتيک ٍاـٍى

کِ ؼـ آى  uثفؼاـ ظفيت الگفاًم ًبم ؼاـؼ .ثب هٍتكگيفي تبثك الگفاًم

ـثبت ثبقٍي وفي افكًٍِ ـا هيتَاى ثِصَـت قيف ثيبى ًوَؼ:

ًىجت ثِ ثفؼاـ خىتدَي  ٍ dثفؼاـّبي  ،s ٍ uـاثؽِ هبتفيىي قيف تٍكيل

 -1هىيف هؽلَة ؼکبـتي ثِ تمؽاؼي ًمابغ گىىاتِ تمىاين هايٌاَؼ .اياي

هيٌَؼ کِ ثفاوبن آى هيتَاى ثفؼاـ خىتدَي  dـا خْت تؽجيك ٍقى-
ّبي ٌجكِ ثِؼوت آٍـؼ:

ًمبغ ثِلٌَاى ٍـٍؼي ثِ ٌجكِّبي لصجي الوبل هيًٌَؽ.

Kun-Tucker
هدلِ کٌتفل ،خلؽ ٌ ،6وبـُ  ،2تبثىتبى 1391

1

Journal of Control, Vol. 6, No 2, Summer 2012

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1391.6.2.3.7

()6



ـاثؽِ  uT s=0ثفلفاـ ٌَؼ.

غيفغؽي ثفاوبن خفت ؼاؼُّبي ٍـٍؼي -غفٍخي ثَؼُ ٍ اق زٌؽ ثػً

) f  f ( wk  wk )  f ( wk

()5



ثفؼاـّبي  s ٍ uهثجت ثبٌٌؽ.

ويىتنّبي فبقي ًيك هبًٌؽ ٌجكِّبي لصجي ؼاـاي لبثليت ًگبٌت

کِ ؼـ آى تبثك  ، fثفؼاـّبي  ٍ b ،cهبتفيه  Aثفاثفغَاٌّؽثَؼ ثب

()4



Hmm Amn 0mn 
ٍ  Tاـٍىپؿيف ثبٌؽ.
هبتفيه 
A nm 0nn Inn 

ثب هطبوجِ ثفؼاـ خىتدَي ٍ ،dقىّبي ٌجكِ لصجي ثِصَـت قيف تؽجيك

ثِؼَـ کليّ ،ؽف هىئلِ ثْيٌِوبقي هميؽ ،تمييي ثفؼاـ  wثِگًَِاي اوت

()3

هبتفيه  Hهميي هثجت ثبٌؽ.

28

ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي  7ؼـخِ آقاؼي تطت هطؽٍؼيت ّبي هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ فعبي کبـي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ٌجكِ لصجي ،ويىتن فبقي ٍ ـٍي
ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ
ضويؽ تٌٌَي ،هطوؽ ففغي

 -2ثب تَخِ ثِ هطؽٍؼُ تغييفات هىيف هؽلَة ؼکبـتي ٍ هيكاى فبصالِ آًْاب
اق يكؽيگف ،ثفؼاـ هفاکك ٍ پٌْبي تَاثك گَواي ٌاجكِّابي لصاجي تميايي
هيًٌَؽ .ثفؼاـ هفاکك ثِ ؼَـ تصبؼفي اق ؼاغل ثبقُ تغييفات هىيف هؽلاَة

کِ ؼـ آى ٌ iوبـُ ثبقٍ ٍ  پبـاهتفي ٍاثىتِ ثِ هػتصبت هفبصل اوت

(  .) 0    1فبصلِ ًمؽِ ؼلػَاُ  m niتب هفکك هبًك  n0ثفاثف اوت ثب
2

()10

اًتػبة ٌؽُ ٍ ٍاـيبًه ًيك ثِؼَـ تمفيجي ثف اوبن ضؽاکثف فبصالِ هفاکاك
اق يكؽيگف تمييي هيٌَؼ .ؼـ ايي صاَـت ،غفٍخاي ٌاجكِ ثاب اواتفبؼُ اق
ـٍاثػ ( )2( ٍ )1ثِؼَـ لطفِاي ثؽوت هيآيؽ.
 -3اؼاللبت ليَؼ هىئلِ ٌبهل هطؽٍؼيت هَلميت هفبصل ـثبتٌ ،امبق ٍ

dist  mi  mini  n0

ثب هٍتكگيفي اق ـاثؽِ ضبصل ًىجت ثِ پبـاهتف  ، هػتصبت ًمؽِ
ثطفاًي  m*niثِصَـت قيف ثِؼوت هيآيؽ:
()11

هفکك هبًك يب هَاًك ثِ ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ الوابل ٌاؽُ ٍ اياي ـٍي

 (m n )T (m n ) 
m*ni  mi   i 0 T i i  mini ; i  1,2,3
 (mini ) (mini ) 

ثفاوبن ـاثؽِ ( ٍ )7تطمك ٌفايػ کبى-تابکفٍ ،قىّابي ٌاجكِ لصاجي ـا
ثِـٍق هيًوبيؽ.
 -4هتٌبـف ثب ّف هىيف هؽلَة ؼـ فعبي ؼکبـتي ،اٍليي ًمؽِ اق آى هىيف ثِ
ويىتنّبي فبقي الوبل ٌؽُ ٍ آًْب ٍقىّبي اٍليِ ٌجكِ لصجي ـا ثفاوبن
هميبـّبيي زَى اهكبىپؿيفي خَاة هفبصل ٍ هدبٍـت هدفي ًْابيي ثاِ
اٍليي ًمؽِ هؽلَة ؼکبـتي تمييي هيًوبيٌؽ.
 -5ـًٍؽ هؿکَـ ؼـ خْت کبًّ غؽبي ؼکبـتي هدافي ًْابيي ؼفاضاي
ٌؽُ ٍ زٌبًسِ ايي غؽب اق آوتبًِ هميٌي کوتف ٌَؼ ،الگَـيتن هتَلف هاي-

اٍليِ ٌجكِ لصجي ثفاي ًمؽِ ثمؽي اق هىيف هؽلَة ؼـًفف گففتِ هيٌَؼ.
ٌكل  :3هَلميت ًمبغ ـٍي ثبقٍّب ٍ هبًك ًىجت ثِ يكؽيگف

 -4برنامه اجتناب از مانع
ثِهٌفَـ ففهَل وبقي هىئلِ اختٌبة اقهبًك ،ففض کٌيؽ کِ هبًك
هَخَؼ ؼـ فعبي کبـي تَوػ کفُاي ثِ ٌمبق  ٍ r0هفکك

ًمؽِ ثطفاًي همفف ًمؽِاي ـٍي ثبقٍي ـثبت اوت کِ اق کوتفيي
فبصلِ تب هفکك هبًك ًىجت ثِ وبيف ًمبغ ثبقٍ ثفغَـؼاـ هيثبٌؽ .ثِهٌفَـ

 n0  [x0 y0 z0 ]Tهطصَـ ٌؽُثبٌؽّ .وسٌيي ،هػتصبت اثتؽا ٍ اًتْبي

کبًّ تمؽاؼ ليَؼ هفثَغ ثِ ثبقٍّب ؼـ ٌجكِّبي لصجي ،ؼٍ ـاُکبـ

ثبقٍي ـثبت ّن ثِتفتيت ثب ni  [xi yi zi ]T ٍ mi  [xi yi zi ]T

ؼـًفف گففتِ هي ٌَؼ .ؼـ اثتؽا ،همبؼالت ليَؼ ثبقٍ اوتػفاج ٌؽُ ٍ

) (i  1,2,3تَصيف هيٌَؼ .ثفاي اييکِ اهكبى ّفگًَِ ثفغَـؼي ثيي

ثفاوبن آىّب ،تٌْب ليَؼي ؼـ ٌجكِ لصجي ؼـًففگففتِ هيًٌَؽ کِ هتغيف

ثبقٍ ٍ هبًك ـظ ًؽّؽً ،بضيِاي اهٌيتي ضَل کفُ هطصَـکٌٌؽُ هبًك ؼـًفف

هفصل هتٌبـف ثب غفٍخي ٌجكِ ـا ؼـاغتيبـ ؼاٌتِثبٌٌؽ .القم ثِ ؾکف اوت

گففتِ هي ٌَؼ .فبصلِ ثيي ًمؽِ ثطفاًي ٍ هفکك هبًك ثبيؽ اق هدوَق ٌمبق

کِ ؼـ ّف ليؽ ثبقٍ ،تٌْب هػتصبت اثتؽا ٍ اًتْبي ثبقٍ ٍ اؼاللبت هبًك

کفُ ٍ ًبضيِ اهٌيتي ثيٍتف ثبٌؽً .مؽِ ثطفاًي ـٍي ّف ثبقًٍ ،كؼيکتفيي
فبصلِ ـا ثِ هفکك هبًك ؼاـؼٌ .كل  ،3هَلميت هبًك ٍ ثبقٍّبي ـثبتً ،مبغ
ثطفاًي ٍ ًبضيِ اهٌيتي ـا ًٍبى هيؼّؽ.

ؼغبلت ؼاـًؽ .ثفاي ًوًَِ ،هػتصبت اثتؽا ٍ اًتْبي ثبقٍي ًػىت ـثبت
ثبقٍي  PA-10ثِصَـت قيف هيثبٌؽ:
T

اثتؽا ٍ اًتْبي ثبقٍ تمييي ًوَؼ .ففض کٌيؽ zt 
T

yt

mni   xt

همفف هػتصبت ًمؽِاي ؼلػَاُ ـٍي ثبقٍي  iثبٌؽ .هػتصبت ًمؽِ
هؿکَـ ـا هيتَاى ثِصَـت پبـاهتفي ٍ ثب تَخِ ثِ هػتصبت اثتؽا ٍ اًتْبي
ثبقٍ ًٌَت .ثِ لجبـت ؼيگف
()9

i  1,2,3
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mni  mi  mini

()12

n1  0.5c1s2 0.5s1s2 0.5c2 

T

کِ ؼـ آى  si ٍ ciهمفف )  )i=1,2( ، cos(i ) ٍ sin(iهيثبٌٌؽ.
ثب تَخِ ثِ ـاثؽِ ( ،)12ليؽ ثبقٍي ًػىت تٌْب ؼـ ٌجكِّبي لصجي اٍل ٍ
ؼٍم ٌبهل ٌؽُ ٍ وبيف ٌجكِّب اق ايي ليؽ هىتثٌي هيثبٌٌؽ .ـاُکبـ ؼيگف
ايي اوت کِ ؼـ ّف لطفِ ،ثطفاًيتفيي ثبقٍ تمييي ٌَؼ .ايي ثبقٍ اق
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m1  0 0 0

ٌمبق ًبضيِ اهٌيتي ثفاثف  dsهيثبٌؽ .هػتصبت ّف ًمؽِ ـٍي ثبقٍي
 iـا هيتَاى ثِ صَـت پبـاهتفي ٍ ثب اؼاللبت هَلميت ؼکبـتي هفبصل

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

ٌَؼٍ .قىّبي ًْبيي هتٌبـف ثب ّف ًمؽِ اق هىيف هؽلَة ثِلٌاَاى ٍقىّابي

ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي  7ؼـخِ آقاؼي تطت هطؽٍؼيتّبي هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ فعبي کبـي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ٌجكِ لصجي ،ويىتن فبقي ٍ ـٍي

29

ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ
ضويؽ تٌٌَي ،هطوؽ ففغي

ًكؼيکتفيي فبصلِ ًىجت ثِ وبيف ًمبغ ـٍي ثبقٍّب ثفغَـؼاـ اوت.
زٌبًسِ ؼـ ّف لطفِ ،ثبقٍي هؿکَـ اق هبًك اختٌبة ٍـقؼ ،وبيف ثبقٍّب ًيك

ٌوبـُ

ًَق

هطؽٍؼُ هَلميت هفبصل ثف

هطؽٍؼُ وفلت هفبصل ثف

هفصل

هفصل

ضىت ؼـخِ

ضىت ـاؼيبى ثف ثبًيِ

اق ثفغَـؼ ضفؿ غَاٌّؽٌؽ .ثفاي ايي هٌفَـ ،کبفي اوت کِ ؼـ ّف
هفضلِ اق ففايٌؽ ثْيٌِوبقي ،ثبقٍيي کِ ًكؼيکتفيي فبصلِ ـا تب هبًك ؼاـؼ،
تمييي ٌؽُ ٍ تٌْب ليؽ هفثَغ ثِ ايي ثبقٍ ؼـ ٌجكِّبي لصجي الوبل ٌَؼ.

 -5نتایج شبیهسازی و تحلیل نتایج
ثِهٌفَـ ًٍبى ؼاؼى لولكفؼ ـٍي پيٌٍْبؼي ؼـ ايي همبلٌِ ،جيِ-
وبقيّبي کبهپيَتفي ثف ـٍي ـثبت ثبقٍي  PA-10کِ وبغت ٌفکت
هيتىَثيٍي اوت ،اًدبم ٌؽُاوت .ايي ـثبت کِ يكي اق هتؽاٍلتفيي
ـثبت ّبي افكًٍِ اوت ،ؼاـاي ّفت ؼـخِ آقاؼي ثب هفبصل ؼٍـاًي هي-
ثبٌؽ .پبـاهتفّبي ؼًبٍيتّ-بـتٌجفگ ( )D-Hايي ـثبت ؼـ خؽٍل  1اـايِ
ٌؽُاوت کِ ؼـ آى ّ d7  .08m ٍ d5  .5m ، d3  .45mىتٌؽ.
هطؽٍؼيت هَلميت ٍ وفلت هفبصل ايي ـثبت ؼـ خؽٍل  2اـائِ ٌؽُ-
اوت .خْت تؽجيك هٌبوت ٍقىّبي ٌجكِ ثِگًَِاي کِ اّؽاف اٍليِ ٍ

1

ؼٍـاًي

 177

1

2

ؼٍـاًي

 91

1

3

ؼٍـاًي

 174

1

4

ؼٍـاًي

 137

2

5

ؼٍـاًي

 255

 2

6

ؼٍـاًي

 165

 2

7

ؼٍـاًي

 360

 2

اق ؼففي ،ثفاي تمييي ثفؼاـ کوجَؼ  ٍ sثفؼاـ ظفيت الگفاًم ٌ ،uفغ
T

 u s=0ؼـ ففايٌؽ ضل هىئِ لطبؾ ٌؽُاوتّ .وسٌيي ،ثب اًتػبة

هبتفيه ٌ ، H  Iفغ هثجت هميٌي آى ثفآٍـؼُ غَاّؽٌؽ .پبـاهتف

تٌفين ً يك ثِگًَِاي اًتػبة هيٌَؼ کِ ٌفغ  ui , si  0ثفلفاـ ٌَؼ.

ثبًَيِ ثِغَثي ثفآٍـؼُ ًٌَؽ ،اق ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ کِ ؼـ ثػً

پيكفثٌؽيّبي ـثبت ؼـ ّف لطفِ ثبيؽ ثِگًَِاي ؼفاضي ًٌَؽ کِ ّوَاـُ

 2-3اـايٌِؽ ،اوتفبؼُ هيٌَؼ .ثفاي ثفلفاـي ٌفايػ کبى-تبکف ،اثتؽا ثب

ليَؼ فيكيكي هفبصل ثفلفاـ ًٌَؽ تب هدفي ًْبيي لبؼـ ثِ اؼاهِ ضفکت

Hmm Amn 0mn 
 ،  Tهٍكل تكيٌگي آى ضل غَاّؽٌؽ.

A nm 0nn Inn 

ثِصَـت قيف هيثبٌٌؽ:

خؽٍل  :1پبـاهتف ّبي  D-Hـثبت ثبقٍي PA-10
قاٍيِ پيسً

ؼَل ثبقٍ

آفىت ثبقٍ

ak

dk
0
0

ٌوبـُ هفصل

k

1

0

0

2

-90

0

3

90

0

d3

4

-90

0

0

5

90

0

d5

6

-90

0

0

7

90

0

d7

()13

کِ ؼـ آى  i m a x ٍ i minثِتفتيت ،ضؽالل ٍ ضؽاکثف همؽاـ

هتغيف هفصل

k

1
2
3
4
5
6
7

هَلميت هفصل iام هيثبٌٌؽ .اق ؼففي ،ثب تَخِ ثِ ايٌكِ ؼـ ـثبت PA-
 ، 10ضؽالل هَلميت ّف هفصل ثفاثف هٌفي ضؽاکثف همؽاـ آى هيثبٌؽ ،ليؽ
هَلميت ّف هفصل ثِصَـت قيف غَاّؽثَؼ:
()14

i i max  0; i  1,2,...,7

تٍكيل ليَؼ اختٌبة اق هَاًك ثفهجٌبي فبصلِ ثيي هَلميت ًمؽِ ثطفاًي
تب هفکك هبًكٌ ،مبق کفُ ٍ ًبضيِ اهٌيتي صَـت هيگيفؼ .ثِلجبـت ؼيگف،
ففهَلوبقي هىئلِ ثِصَـت قيف غَاّؽثَؼ:
()15

جدول  :2محدوده موقعيت و سرعت رببت PA-10

i min  i  i max ; i  1,2,...,7

r0  ds  m*ni  n0  0; i  1,2,3

()16

 h
 h2 j 
 h1 j 
b j     ; A j   1j

 w j w j 
h 2 j 
h1 j   j   j max ;h 2 j  r0  ds  m*nj  n0
T

w4 j  ; j  1,2,...,7

w3 j

w2 j

w j   w1 j

کِ ؼـ آى  m*njهَلميت ثطفاًيتفيي ًمؽِ ًىجت ثِ هفکك هبًك
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ثب تَخِ ثِ ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ ،ثفؼاـ هٌفي ليَؼ  ٍ bهبتفيه
هٍتمبت ليَؼ  Aثفاثف غَاٌّؽ ثَؼ ثب

هدلِ کٌتفل ،خلؽ ٌ ،6وبـُ  ،2تبثىتبى 1391

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

لفاـؼاؼى پبـاهتف تٌفين  ثِصَـت  ٍ Iتفکيت ثب هبتفيه

غَؼ ثَؼُ ٍ ـثبت ًيك ؼزبـ ّيرگًَِ آويجي اق ايي ًبضيِ ًٍَؼ .ايي ليَؼ

ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي  7ؼـخِ آقاؼي تطت هطؽٍؼيت ّبي هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ فعبي کبـي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ٌجكِ لصجي ،ويىتن فبقي ٍ ـٍي

30

ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ
ضويؽ تٌٌَي ،هطوؽ ففغي

هيثبٌؽ .ثب اوتفبؼُ اق همبؼالت ـاثؽِ ( ٍ )16ـاثؽِ ( )7ثفؼاـ خىتدَي d

ؼاؼُّبي ٍـٍؼي ،اثتؽا هدوَلِاي اق ًمبغ ؼکبـتي ثِؼَـ يكٌَاغت اق

تمييي هيٌَؼ .ثب تمييي ثفؼاـ خىتدَ تطت ثفلفاـي ٌفايػ کبى-تبکف ٍ ثب

ؼاغل فعبي کبـي ـثبت خوكآٍـي هيٌَؼ .ؼـ ٌكل ً 5وًَِاي اق

اوتفبؼُ اق ـاثؽِ (ٍ ،)7قىّبي ٌجكِ ثِصَـت قيف تؽجيك هيًٌَؽ:

ؼاؼُّبي فعبي کبـي ـثبت ثبقٍي  PA-10اـايٌِؽُ اوت .ثب اوتفبؼُ اق

()17

) wi (k  1)  wi (k ) wi (k
wi (k )  di (k ); i  1, 2,..., m

ثب ثِـٍق ٌؽى ٍقىّبي ٌجكِ ،هتغيف هفبصل ـثبت ًيك ثِلٌَاى
غفٍخي ٌجكِ ثِصَـت قيف ثِـٍق هيًٌَؽ:

ؼاؼُّبي ؼکبـتي ٍـٍؼي ثِؼوت هيآيٌؽ .ثِ اقاي ايي ٍقىّب ،غؽبي
هدفي ًْبيي صففًفف اق قهبى اخفاي هطبوجبت ضؽالل ٌؽُ اوت .ثف-
اوبن اؼاللبت ثِؼوتآهؽُ ،ثفاي ّف يک اق ؼاؼُّبي ٍـٍؼي ٍ
غفٍخي 5 ،تبثك لعَيت هثلثي تمفيف غَاّؽٌؽ .ؼـ ٌكل  6تَاثك

4

i (k )   wj (k )G(|| x  ti ||); i  1, 2,...,7
j 1

()18

وبغتبـ ٌكل  ،4ؼاؼُّبي غفٍخي يب ٍقىّبي ٌجكِ لصجي هتٌبـف ثب

 1  (x  t )T (x  t )  
G(|| x  ti ||)  exp    d i 2 d i  
i

 2

اق ؼففي ،ثب تمييي همؽاـ خؽيؽ هَلميت هفبصل ،هَلميت هدفي ًْبيي x

لعَيت ٍـٍؼي ًٍ xبى ؼاؼُ ٌؽُ اوت.ثب اوتفبؼُ اق ـٍي خؽٍل اـخبق،
هتٌبـف ثب ّف خفت ؼاؼُ ٍـٍؼي-غفٍخي يک لبلؽُ فبقي تمييي هيٌَؼ.
ايي اهف ثب همؽاـؼّي تَاثك لعَيت تمفيفٌؽُ ثفاي ّف ؼاؼُ ٍ يبفتي تبثك
لعَيتي ثب ضؽاکثف همؽاـ صَـت هيگيفؼ .وپه ،ثب تمفيف ؼـخِ
لعَيتي ثفاي ّف لبلؽُ ،لَالؽ هتٌبلط ضؿف هيًٌَؽ.

ٍ ثِ ؼًجبل آى اؼاللبت غؽبي ؼکبـتي  ٍ eهٍتك آى ثِـٍق ٌؽُ ٍ ثفاي
تؽجيك هدؽؼ ٍقىّبي ٌجكِ هَـؼاوتفبؼُ لفاـ هيگيفًؽ .ثِ لجبـت ؼيگف

x(k )   x(k ) y(k ) z(k ) ; e(k )  x(k)  xd
T

()19

1
2
) e(k
2

zd  ;J 
T

yd

xd   xd

هيثبٌؽ .ؼـ اـتجبغ ثب ويٌوبتيک ٍاـٍىٌ ،فايػ ٍقًي ثبيؽ ثِگًَِاي

ٌكل  :4وبغتبـ پيٌٍْبؼي ثؽٍى ويىتن فبقي ثفاي خوكآٍـي ؼاؼُّبي القم

اًتػبة ًٌَؽ کِ هَلميت اٍليِ هدفي ًْبيي تب ضؽ اهكبى ثِ اٍليي ًمؽِ

خْت تٍكيل ويىتن فبقي

هؽلَة ًكؼيک ثبٌؽ ٍ اق ؼففي ،هَلميت اٍليِ هفبصل هتٌبـف ًيك ٌفغ
اهكبىپؿيفي خَاة ـا ـلبيت کٌٌؽ .زٌبًسِ ٌفايػ اٍليِ ايي ٌفغ ـا
ثفآٍـؼُ ًىبقًؽ ،قهبى اخفاي هطبوجبت ثِؼَـ ؼجيمي افكايً غَاّؽ-
يبفت .ثِ هٌفَـ کبًّ ايي قهبى ،اق ويىتن فبقي ثفاي همؽاـؼّي اٍليِ
ٍقىّبي ٌجكِ لصجي اوتفبؼُ هيٌَؼ .تٍكيل ايي ويىتن فبقي ثفاوبن
ثفًبهِ خؽٍل اـخبق صَـت هيگيفؼ [ .]20ثفاوبن ايي ـٍي ،اثتؽا ثبيؽ
هدوَلِاي اق ؼاؼُّبي ٍـٍؼي ٍ غفٍخي ففاّنٌَؼ .ؼاؼُّبي ٍـٍؼي،
هَلميت ّبي هتفبٍت ؼـ فعبي ؼکبـتي ٍ غفٍخي ًيك ٍقى اليِ غؽي
ٌجكِ لصجي هيثبٌؽ .اق آًدبيي کِ ويىتنّبي فبقي ؼاـاي يک
غفٍخي هيثبٌٌؽ  ،ثِ اقاي ّف ٍقى ٌجكِ لصجي يک ويىتن فبقي ؼـًفف

ٌكل  :5هدوَلِاي اق ؼاؼُّبي فعبي کبـي ـثبت ثبقٍي PA-10
PB

Z

PS

NB

NS

گففتِ هيٌَؼ .لؿا ،ثب تَخِ ثِ اييکِ ّف ٌجكِ لصجي ؼاـاي ً 4فٍى

1
0.9

0.7

0.5

خْت خوكآٍـي ؼاؼُّبي ٍـٍؼي ٍ غفٍخي ،ثب اوتفبؼُ اق ثفًبهِ

0.4

memberfunction

ّفت ٌجكِ لصجي ـا تمييي ًوبيٌؽ.

0.6

0.3

کٌتفل ويٌوبتيكي پيٌٍْبؼي ٍ ثؽٍى ٍخَؼ ويىتن فبقيٍ ،قىّبي ًْبيي

0.2

ٌجكِ کِ ثِ اقاي آىّب غؽبي ؼکبـتي هدفي ًْبيي ضؽالل ٌؽُاوت،

0.1

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
]X[m
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-0.4

-0.6

-0.8

-1

0

هٌفَـ ،اق وبغتبـي هؽبثك ثب ٌكل  4اوتفبؼُ هيٌَؼ .ثفاي خوكآٍـي
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0.8

هيثبٌؽ ،ؼـ هدوَق  28ويىتن فبقي تٍكيل هيٌَؼ تب ٍقىّبي اٍليِ

تمييي ٌؽُ ٍ ايي ٍقىّب ّوفاُ ثب ٍـٍؼي هتٌبـف ؾغيفُ هيًٌَؽ .ثفاي ايي
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القم ثِ ؾکف اوت کِ توبهي ّفت ٌجكِ لصجي  RBFؼاـاي ً 4فٍى

ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي  7ؼـخِ آقاؼي تطت هطؽٍؼيتّبي هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ فعبي کبـي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ٌجكِ لصجي ،ويىتن فبقي ٍ ـٍي

31

ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ
ضويؽ تٌٌَي ،هطوؽ ففغي
ٌكل  :6تَاثك لعَيت ٍـٍؼي x

ـًٍؽ هطبوجبتي وبغتبـ پيٌٍْبؼي ؼـ ٌكل ًٍ 7بى ؼاؼٌُؽُ اوت.

ؼـ ًْبيت ،ثب اًتػبة فبقيگف تكيي ،فبقيقؼاي هيبًگيي هفکك ٍ هَتَـ

هؽبثك ثب ايي وبغتبـ ،اثتؽا اٍليي ًمؽِ اق هىيفهؽلَة ثِ ويىتن فبقي

خىتدَي ظفة ،ويىتن فبقي ثِصَـت قيف تمييي هيٌَؼ:
n

) w  ( x) ( y) ( z
l
z

()20

l
y

l
x

l

l 1
n

) xl ( x)yl ( y)zl ( z

f (w) 

l 1

کِ ؼـ آىٌ l ،وبـُ لبلؽُ wl ،هفکك تبثك لعَيت غفٍخي

ٍ ) zl ( z) ٍ yl ( y) ، xl ( xثِتفتيت همفف تَاثك لعَيت
ٍـٍؼيّبي  z ٍ y ،xهيثبٌٌؽ.

نکته  :1ويىتنّبي فبقي ؼـ الگَـيتن پيٌٍْبؼي تٌْب ثفاي اٍليي
ًمؽِ اق ّف هىيف هؽلَة ٍاـؼ لول ٌؽُ ٍ ّؽف آىّب وفلت ثػٍيؽى ثِ
ففايٌؽ ضل ويٌوبتيک ٍاـٍى هتٌبـف ثب ًمؽِ ؼکبـتي هؿکَـ هيثبٌؽ.

الوبل هيٌَؼ .غفٍخي ايي ويىتن ،ثِلٌَاى ٍقىّبي اٍليِ ثِ ٌجكِ
لصجي تكـيك هيٌَؼٌ .جكِّب ثب ايي ٍقىّب ٍ ًمؽِ هؽلَة ثِلٌَاى
ٍـٍؼي ،قاٍيِ هفبصل ـا تمييي هيکٌٌؽ.
ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ اق اؼاللبت غؽبي ؼکبـتي ،ثفؼاـ ٍ
هبتفيه هٍتمبت ليَؼ اوتفبؼُ ًوَؼُ ٍ اق ايي ؼفيك ،تؽجيك هٌبوت ٍقىّب
ـا ثب ؼـًفف گففتي ٌفايػ ّوگفايي ٍ ثفآٍـؼٌُؽى ٌفايػ کبى-تبکف
صَـت هي ؼّؽٌ .فغ تَلف الگَـيتن ايي اوت کِ تبثك ّكيٌِ ـاثؽِ
( )19ثبيؽ کوتف اق همؽاـ اق پيًتميييٌؽُ    10ثبٌؽ .ؼـ ايي
6

صَـتً ،مؽِ ثمؽي اق هىيف هؽلَة ثِلٌَاى ٍـٍؼي خؽيؽ الوبل هي-
ٌَؼ.
ثِهٌفَـ ٌجيِ وبقي ٍ تطليل ـٍي پيٌٍْبؼي ،هىيفي هىتؽيلٌكل
ؼـًفف گففتِ ٌؽُاوت .اق ؼففي ،هبًمي ثب هفکك )ٌ ٍ (0.2, 0.2, 0.2مبق
 0.1هتف فعبي کبـي ـثبت ـا هطؽٍؼ ًوَؼُاوت .ؼـ اثتؽا ،ضل هىئلِ ثِ
صَـت ًبهميؽ صَـت هيگيفؼٌ .فايػ اٍليِ ـثبت ًيك صفف ؼـًفف گففتِ
ٌؽُاوتٌ .كل  8پيكفثٌؽيّبي ـثبت ـا ؼـ ضبلت ًبهميؽ ٍ ٌّگبم
ـؼيبثي هىيف هؽلَة ًٍبى هيؼّؽ .ثبتَخِ ثِ ايي ٌكل ،تمؽاؼي اق ثبقٍ-
ّبي ـثبت ٌّگبم ـؼيبثي هىيف هؽلَة ثِ هبًك ثفغَـؼ ًوَؼُاًؽ .ضبل
ٌكل  5الوبل هيٌَؼٌ .كل  9پيكفثٌؽيّبي ـثبت ـا ؼـ ضبلت هميؽ ٍ
خْت ـؼيبثي هىيف هىتؽيلي ًٍبى هيؼّؽ .هؽبثك ثب ايي ٌكل ،ثبقٍّبي
ـثبت ثِؼَـ کبهل اق هبًك اختٌبة ٍـقيؽُاًؽ .اقؼففي ،خْت ؼوتيبثي
ثِ زٌيي پيكفثٌؽيّبيي ،هتغيف هفبصل ثبيؽ ؼـ هطؽٍؼُ هدبق غَؼ لفاـ
گيفًؽ .ثِلجبـت ؼيگف ،خَاة ويٌوبتيک ٍاـٍى ثبيؽ اهكبىپؿيف ثبٌؽ تب
ـثبت لبؼـ ثِ ـؼيبثي هىيف هَـؼًفف ثبٌؽ.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

هىيف هؽلَة هؿکَـ ثِ ثفًبهِ پيٌٍْبؼي ٍ هؽبثك ثب ـًٍؽ اـائٌِؽُ ؼـ

ٌكل  :7ـًٍؽ هطبوجبتي وبغتبـ پيٌٍْبؼي

نکته  :2ثب تَخِ ثِ ايٌكِ ّف ويىتن فبقي ؼاـاي وِ ٍـٍؼي ٍ يک
ٍخَؼ ًؽاـؼ .اق ؼففي ،ثفاي ّف يک اق ؼاؼُّبي ٍـٍؼي ٍ غفٍخي تمؽاؼ
 5تبثك لعَيت ؼـ ًفف گففتِ ٌؽُ کِ ثب تَخِ ثِ فعبي کبـي غيفغؽي
ٌؽيؽ ـثبت ثبقٍي  ،PA-10ثفاي ّف ويىتن فبقي ثيً اق  90لبلؽُ

ٌكل  :8پيكفثٌؽيّبي ًْبيي ـثبت ؼـ ضبلت ًبهميؽ

فبقي ثب ضؿف لَالؽ هتٌبلط ثؽوت آهؽُ اوت .لؿا ،اق اـايِ لَالؽ فبقي
ؼـ ايي همبلِ صففًفف ٌؽُ ٍ تٌْب زگًَگي تٍكيل ايي لَالؽ ٍ ًتبيح
ضبصل اق لولكفؼ ويىتنّبي فبقي تٍفيص ٌؽُ اوت.
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غفٍخي هيثبٌؽ ،اهكبى ًوبيً خؽٍل لَالؽ فبقي ثِصَـت ؼٍ ثمؽي
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ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ
ضويؽ تٌٌَي ،هطوؽ ففغي

ثب تَخِ ثِ ا يي ٌكل  ،هدفي ًْبيي ـثبت ؼـ فبصلِ کوتف اق پٌح
هيليهتف اق هَلميتّبي هؽلَة ؼکبـتي لفاـؼاـؼ ٍ لؿاّ ،ؽف اٍليِ ـثبت
ثِغَثي هطمك ٌؽُاوتً .كتِاي کِ ثبيؽ ؼـ ايي لىوت اٌبـُ ًوَؼ ايي
اوت کِ ثب تَخِ ثِ ضل لؽؼي ويٌوبتيک ٍاـٍى ،هىئلِ ؼلت خَاة تب
ضؽٍؼي لفثبًي هيٌَؼ .اق ؼففي ،غؽبي ؼکبـتي ثؽوت آهؽُ ـا هيتَاى
ثِ هيكاى ثيٍتفي کبًّ ؼاؼ ،اهب ايي اهف قهبى اخفاي هطبوجبت ـا افكايً
ؼاؼُ ٍ اخفاي ثيؼـًگ ـٍي پيٌٍْبؼي ـا ثب هٍكل ـٍثفٍ هيًوبيؽ.
ثٌبثفايي ،ثبيؽ هصبلطِاي ـا ثيي قهبى اخفاي هطبوجبت ٍ ؼلت خَاة
ثفلفاـ ًوَؼٌّ .گبم ؼفاضي ضفکت هفبصل ـثبتّ ،فزِ ثبقٍّب اق هبًك
ٌكل  :9پيكفثٌؽيّبي ًْبيي ـثبت ؼـ ضبلت هميؽ

ؼـ وبغتبـ پيٌٍْبؼي ايي هىئلِ ًيك لطبؾ ٌؽُ ٍ هتٌبـف ثب پيكفثٌؽي-
ّبي ٌكل  9هَلميت ًْبيي هفبصل ثِگًَِاي تميييٌؽُاًؽ کِ ّوَاـُ اق
هطؽٍؼيت وبغتبـي غَؼ اختٌبة ٍـقيؽُاًؽ .ايي هىئلِ ؼـ ٌكل 10
هٍبّؽُ هيٌَؼ .اختٌبة اق هبًك ٍ هطؽٍؼيتّبي فيكيكي ـثبت اق خولِ
اّؽاف ثبًَيِ ـثبت هطىَة هيًٌَؽ کِ ثب اوتفبؼُ اق غبصيت افكًٍگي
لبثل اخفا هيثبٌٌؽ .ثِؼَـ هموَل ،هْنتفيي ٍ اصليتفيي ٍـيفِ ـثبت ايي
اوت کِ هىيف ؼفاضيٌؽُ ثفاي ضفکت آى ـا ثب ضؽالل غؽبي ؼکبـتي
تمميت ًوبيؽ .ا يي غؽب همفف اغتالف ثيي هدفي ًْبيي ٍ هَلميت ّؽف
ـؼيبثي هىيف هىتؽيليٌكل هي ثبٌؽ ،ؼـ ٌكل  11اـايِ ٌؽُاوت.

فبصلِ ثيي ثبقٍ ٍ هبًك ثبيؽ ّف لطفِ اق هدوَق ٌمبق هبًك ٍ ًبضيِ اهٌيتي
ثيٍتف ثبٌؽٌ .كل  12همفف فبصلِ ثيي ثطفاًيتفيي ثبقٍ تب هبًك هيثبٌؽ.
هؽبثك ثب ٌكل هؿکَـ ،ضؽالل فبصلِ ثطفاًيتفيي ثبقٍ تب هفکك هبًك ضؽٍؼ
 0.15هتف هيثبٌؽ کِ اق ٌمبق هبًك  0.1هتف ّوَاـُ ثيٍتف اوت .ثبتَخِ ثِ
اييکِ ضل هىئلِ ويٌوبتيک ٍاـٍى ثِصَـت ثيؼـًگ صَـت هيگيفؼ،
قهبى اخفاي هطبوجبت ثىيبـ ضبئكاّويت هيثبٌؽ .ؼـٍالك ،ـٍي
پيٌٍْبؼي ثبيؽ لبؼـ ثبٌؽ کِ ؼـ قهبى ًوًَِثفؼاـي هٌبوت ثفاي کبـثفؼ-
ّبي ثيؼـًگ ،هتغيف هفبصل ـا تمييي ًوبيؽ.
ٌكل  13قهبى اخفاي هطبوجبت ـا هتٌبـف ثب ًمبغ گىىتِ هىيف
هىتؽيلي ًٍبى هيؼّؽ .ثبتَخِ ثِ ايي ٌكل ،قهبى اخفاي هطبوجبت هتٌبـف
ثب ّف ًمؽِ ؼکبـتي کوتف اق  60هيليثبًيِ (ثِغيف اق ًمؽِ اٍل) هيثبٌؽ کِ
ثفاي ٌفايػ ثيؼـًگ هٌبوت هيثبٌؽ .ثبيؽ تَخِ ؼاٌت کِ ثفًبهِ
کبهپيَتفي ٌجيِوبقي ؼـ هطيػ ًٌَ MATLABتٌِؽُ اوت .زٌبًسِ اق
قثبىّبي ثفًبهِ ًَيىي وؽص پبيييتف ّوبًٌؽ  C++اوتفبؼٌَُؼ ،قهبى
اخفاي الگَـيتن ثىيبـ کوتف اق آًسِ ؼـ ٌكل ًٍ 13بىؼاؼٌُؽُ اوت،
غَاّؽٌؽ کِ ثِايي تفتيت اخفاي ثيؼـًگ ـٍي پيٌٍْبؼي ّوَاـُ
تعوييغَاّؽٌؽ.
ثبيؽ يبؼآٍـ ٌؽ کِ قهبى اخفاي هتٌبـف ثب ًػىتيي ؼاؼُ اق هىيف
هؽلَة تب ضؽٍؼي ثيٍتف اق وبيف ًمبغ هي ثبٌؽ .ؼليل ايي اهف ايي اوت کِ

ٌكل  :10هَلميت ًْبيي هفبصل ؼـ ضبلت هميؽ

ّوگفا ٌؽى الگَـيتن اق ٍقىّبي اٍليِ ٌجكِ لصجي کِ تَوػ ويىتن-

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

هيثبٌؽ .غؽبي هؿکَـ کِ هتٌبـف ثب پيكفثٌؽيّبي ًْبيي ـثبت خْت

ؼٍـتف ثبٌٌؽ ،ـثبت ثب پيَوتگي ثْتفي هىيف هَـؼًفف ـا ؼي غَاّؽًوَؼ.

فبقي ثؽوت آهؽُاًؽّ ،وَاـُ قهبىثف هيثبٌؽ .ؼـ ضبلي کِ ثفاي وبيف
ًمبغ ؼکبـتي زٌيي ٍظميتي ٍخَؼ ًؽاـؼ ،قيفا اق ٍقىّبي ًْبيي هتٌبـف
ثب ًمؽِ لجلي ثِلٌَاى ٍقىّبي اٍليِ ًمؽِ ثمؽي اوتفبؼُ هيٌَؼ .پيكفثٌؽي
لؿا ،الگَـيتن ؼـ قهبى کَتبّي خَاة هىئلِ ـا هييبثؽ.

ٌكل  :11غؽبي ـؼيبثي هدفي ًْبيي
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ـثبت هتٌبـف ثب ايي ٍقىّب ثِ پيكفثٌؽي هؽلَة ثىيبـ ًكؼيک هيثبٌؽ ٍ
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ٌكل  :12فبصلِ ثيي ثطفاًيتفيي ثبقٍ ٍ هبًك
ٌكل  :14پيكفثٌؽي اٍليِ ٍ ًْبيي ـثبت هتٌبـف ثب اٍليي ًمؽِ هؽلَة ثؽٍى ويىتن
فبقي

ّوبىؼَـ کِ ؼـ لىوتّبي لجل اٌبـٌُؽ ،تمييي ٍقىّبي اٍليِ
ٌجكِ لصجي خْت ؼوتيبثي ثِ اٍليي ًمؽِ اق هىيف هؽلَة ثفلْؽُ

ٌكل  :15پيكفثٌؽي اٍليِ ٍ ًْبيي ـثبت هتٌبـف ثب اٍليي ًمؽِ هؽلَة ثب ويىتن

ويىتن فبقي هيثبٌؽ .ايي ويىتن ثف هجٌبي ؼٍ هميبـ هدبٍـت هدفي ًْبيي

فبقي

ثِ اٍليي ًمؽِ هؽلَة ٍ اهكبىپؿيفي هتغيف هفبصلٍ ،قىّبي اٍليِ ٌجكِ
لصجي ـا ففاّن هيًوبيؽ .ثفاي اـائِ لولكفؼ ويىتن فبقي ،اثتؽا ٌفايؽي
ؼـ ًفف گففتِ ٌؽُ اوت کِ ؼـ آى ،فبصلِ هدفي ًْبيي تب هَلميت ّؽف
قيبؼ ثَؼُ ٍ هتغيفّبي اٍليِ هفبصل ًيك ٌفغ اهكبىپؿيفي هفبصل ـا
ـلبيت ًكفؼُاًؽٌ .كل ً 14تيدِ ٌجيِوبقي ـا تطت زٌيي ٌفايؽي ٍ
ثفاي تٌْب اٍليي ًمؽِ اق هىيف ؼايفٍي ًٍبى هيؼّؽ .ثب تَخِ ثِ ايي ٌكل ،
لؽم ٍخَؼ ٌفايػ اٍليِ هٌبوت ثبلث ٌؽُاوت کِ ـثبت ؼـ قهبًي ثيٍتف
اق يک ثبًيِ ثِ هَلميت ّؽف غَؼ ؼوتيبثؽ کِ ّفگك ثفاي کبـثفؼّبي
ثيؼـًگ ٍ وفيك هٌبوت ًويثبٌؽ .ثفاي خجفاىوبقي زٌيي ٍظميتي،
ويىتن فبقي ثِ وبغتبـ ـٍي پيٌٍْبؼي اظبفِ ٌؽُاوتٌ .كل 15

ثِهٌفَـ همبيىِ لولكفؼ ـٍي پيٌٍْبؼي ؼـ ايي همبلِ ثب ـٍيّبي
هَخَؼ ؼـ همبالتً ،تبيح ٌجيِوبقي ثب ًتبيح ـٍي ٌجٍِاـٍى لاکَثي کِ
هتؽاٍلتفيي ٍ هْنتفيي ـٍي ؼـ قهيٌِ ضل ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبتّبي
افكًٍِ هيثبٌؽ ،همبيىِ غَاّؽٌؽ .ؼـ ـٍي ٌجٍِاـٍى لاکَثي ،ثب ثيبى
هىئلِ ؼـ وؽص وفلت ٍ ثفاوبن اـتجبغ ثيي وفلت هدفي ًْبيي ٍ
وفلت هفبصل تَوػ هبتفيه لاکَثي ،اثتؽا وفلت هفبصل ـا تمييي
ًوَؼُ ٍ وپه ،هَلميت آىّب ـا تمييي هيکٌؽ .ؼـ اييخب همبيىِ ًتبيح ثب
ففم تَومِيبفتِ ـٍي ٌجٍِاـٍى لاکَثي کِ ؼـ هفخك [ ]3اـايٌِؽُ اوت،
اًدبم غَاّؽٌؽ .ؼـ ايي ـٍي

هطؽٍؼُ هدبق غَؼ ٍالكهيًٌَؽ .زٌيي ٌفايػ اٍليِاي ثبلث ٌؽُاوت
کِ ـثبت ؼـ قهبًي ضؽٍؼ  120هيليثبًيِ ثِ هَلميت ّؽف ؼوت پيؽاکٌؽ.

()21

T

†

†

†

کِ ؼـ آى  J† ٍ xd ، x ، qثِتفتيت وفلت هفبصل ،وفلت
هدفي ًْبيي ،وفلت هؽلَة ٍ ٌجٍِاـٍى هبتفيه لاکَثي هي ثبٌٌؽ.
)ً (qيك تبثك ّكيٌِ هٌبوت خْت ثفآٍـؼٌُؽى ليَؼ هيثبٌؽّ .وبىؼَـ
کِ هٍبّؽُ هي ٌَؼ ،ايي ـٍي اق ؼٍ ثػً تٍكيل ٌؽُاوت .ؼـ ثػً
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ًكؼيكي ًىجت ثِ هَلميت هؽلَة لفاـگففتِ ٍ هتغيف اٍليِ هفبصل ًيك ؼـ

) q  J x  (I  J J)q0 , J  J (JJ
)(q
q0  
) , x  x d  k p (x  x d
q

T 1

پيكفثٌؽي ًْبيي ٍ اٍليِ ـثبت ـا هتٌبـف ثب اٍليي ًمؽِ اق ايي هىيف ًٍبى
هي ؼّؽ .ثب تَخِ ثِ ٌكل هؿکَـ ،پيكفثٌؽي اٍليِ ـثبت ؼـ فبصلِ ًىجتبً
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ٌكل  :13قهبى اخفاي هطبوجبت هتٌبـف ثب ًمبغ هىيف هىتؽيلي
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اٍل ّؽف ايي اوت کِ غؽبي ؼکبـتي ضؽالل ٌَؼ ٍ ؼـ ثػً ؼٍم
ّؽف هىئلِ ثفآٍـؼٌُؽى ليَؼ هيثبٌؽ .ؼـ اثتؽا ثب تَخِ ثِ اييکِ ؼـ
هفخك [ ]11تٌْب ليَؼ فيكيكي هفبصل ؼـًففگففتِ ٌؽُاوت ،همبيىِ ثيي
ؼٍ ـٍي ثف هجٌبي اختٌبة اق ايي ليؽ صَـت هيگيفؼ .القم ثِ ؾکف اوت
ؼـ هفخك هؿکَـ اق ـثبت ثبقٍي  POWERCUBEاوتفبؼُ ٌؽُاوت .تبثك
ّكيٌِ خْت اختٌبة اق هطؽٍؼيت هَلميت هفبصل ثِصَـت قيف اًتػبة
هيٌَؼ:
2

()22

1 n  q q 
1 (q)   i i 
n i 1  qiM  qim 

ٌكل  :17هَلميت ًْبيي هفبصل ـثبت ][3

کِ ؼـ آى  qiM ٍ qimثِتفتيت ضؽالل ٍ ضؽاکثف هَلميت قاٍيِ اي
 qiـا ًٍبى هيؼٌّؽ qi .ثيبًگف همؽاـ هيبًي گىتفُ تغييفات هفصل iام
هيثبٌؽ ٍ  nؼـخِ آقاؼي ـثبت اوت .ثفاوبن هفخك هَـؼًفف ،ـؼيبثي
ثف ـٍي هىيفي ثيعَي ثب ٌمبق ثكـگ  0.35هتف ٍ ٌمبق کَزک 0.15
هتف ٍ ؼـ صفطِ  x-yصَـت هيگيفؼٌ .كلّبي  17 ٍ 16کِ اق هفخك []3
التجبن ٌؽُاوت ،ثِتفتيت پيكفثٌؽيّبي ـثبت ٍ هَلميت ًْبيي هفبصل
ـا ًٍبى هيؼٌّؽ .ثفاوبن ٌكل اـايٌِؽُ ،ضل ويٌوبتيک ٍاـٍى ثفاي
ّبي ـٍي پيٌٍْبؼي ،ؼـ ٌكل  18اـايِ ٌؽُاوت.

ٌكل  :19هَلميت ًْبيي هفبصل ثب اوتفبؼُ اق ـٍي پيٌٍْبؼي

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

تطمك خَاثي اهكبىپؿيف 4 ،ثبًيِ ثِؼَل اًدبهيؽُاوتً .تبيح ٌجيِوبقي-

ٌكل  :18پيكفثٌؽيّبي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ـٍي پيٌٍْبؼي

شکل  :11پيکربنديهبي رببت ][3
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ٌكل  :20غؽبي ـؼيبثي هدفي ًْبيي ثب اوتفبؼُ اق ـٍي پيٌٍْبؼي

ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي  7ؼـخِ آقاؼي تطت هطؽٍؼيتّبي هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ فعبي کبـي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ٌجكِ لصجي ،ويىتن فبقي ٍ ـٍي

35

ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ
ضويؽ تٌٌَي ،هطوؽ ففغي

همبيت ايي ـٍي هطىَة هيٌَؼّ .وبىؼَـ کِ ؼـ ٌكل  22هٍبّؽُ
هيٌَؼ ،ـٍي ٌجٍِاـٍى ثِ اقاي يكي اق ًمبغ هؽلَة ًتَاًىتِ اوت
پيكفثٌؽي هٌبوت ـا خْت ضؽاللوبغتي غؽبي هدفي ًْبيي تمييي کٌؽ.
ؼليل ايي اهف ٍاثىتگي ـٍي هؿکَـ ثِ ٌفايػ اٍليِ ٍ لؽم تعويي
ّوگفايي هتغيف هفبصل هيثبٌؽ  .ؼـ ٍالك ،زٌبًسِ ثِ اقاي ٌفايػ ٍقًي
غبصي ـٍي لبؼـ ثِ اؼاهِ ضفکت غَؼ ًجبٌؽ ،ؼـ ّوبى ٍظميت ثبلي
هبًؽُ ٍ ًبزبـ ثبيؽ الگَـيتن ـا هتَلف ًوَؼُ ٍ ؼاؼُ ثمؽي ثِ آى الوبل
ٌكل  :21قهبى اخفاي هطبوجبت ثب اوتفبؼُ اق ـٍي پيٌٍْبؼي

غؽبي ـؼيبثي هدفي ًْبيي ًبزيك ثَؼُ ٍ قهبى اخفاي هطبوجبت ًيك
ثىيبـ کوتف اق ـٍي ضل هفخك [ ]3هيثبٌؽ (ٌكلّبي .)21 ٍ 20

ٌَؼ .اق ؼففي ،ؼـ ايي ـٍي ضتوبً ثبيؽ هفبصل ثطفاًي ؼـ ّف لطفِ
تٍػيص ؼاؼُ ٌؽُ ٍ هتَلف ًٌَؽ تب وبيف هفبصل ،خجفاىوبقي ـا اًدبم
ؼٌّؽ .ايي هىئلِ لوَهبً هٌدف ثِ ًبپيَوتگي ؼـ ضفکت ـثبت هيٌَؼ.
اگف زِ وبغتبـ ـٍي ٌجٍِاـٍى ،وبؼُ ثَؼُ ٍ اق ضدن هطبوجبتي ثباليي

ؼـ اؼاهِ ،ؼٍ ليؽ هطؽٍؼيت هَلميت هفبصل ٍ هَاًك ؼـ فعبي کبـي

ثفغَـؼاـ ًيىت ،اهب ؼـصَـت ثفٍق زٌيي هٍكلي ،قهبى آى ثىيبـ

ـثبت ؼـًفف گففتِ هيٌَؼ .القم ثِ ؾکف اوت کِ ثبتَخِ ثِ اييکِ ـٍي

افكايً هييبثؽ .قيفا ثبيؽ ثمؽ اق تمؽاؼ تكفاـّبي هٍػصي ،الگَـيتن ـا

ضل هفخك [ ] 3تٌْب هطؽؼيت فيكيكي هفبصل ـا ؼـًفف گففتِ اوت ،ؼـ

هتَلف ًوَؼُ ٍ ًمؽِ ثمؽي الوبل ٌَؼ.

پبـاهتفّب ثِ صَـت ومي ٍ غؽب ٍ ثب ّؽف يبفتي ثْتفيي همبؼيف آىّب

ؼففي ،هٍكل اوبوي ؼيگف ؼـ ـٍي هؿکَـ ٍاثىتگي ثِ تٌفين هٌبوت

اًدبمگففتِ اوت .تبثك ّكيٌِ هٌبوجي کِ ثِؼَـ هموَل اوتفبؼُ هيٌَؼ ،ثِ-

ظفايت ٍقًي اوت ٍ اق آًدبيي کِ ّير ـٍي اصَلي ثفاي اًتػبة

صَـت هدوَق ٍقىؼاـ تَاثك خفيوِ هيثبٌؽ .تبثك خفيوِ هفثَغ ثِ

همبؼيف ثْيٌِ ثفاي آًْب ٍخَؼ ًؽاـؼ ،ؼـ ـٍي ٌجٍِاـٍى لاکَثي تعويٌي

هطؽٍؼيت هَلميت هفبصل ثِصَـت قيف هيثبٌؽ:

ٍخَؼ ًؽاـؼ کِ ثِ اقاي اًتػبة همبؼيف غبصي ثفاي ظفايت ٍقًي تَاثك

()22

2
  1
1
.5 
  h0  h(q)  0
2 (h(q))    h(q) h0 

h(q)  h0
0

h(q)  ds  r0  distmin
کِ ؼـ آى  dist minضؽالل فبصلِ ثيي ًكؼيکتفيي ًمؽِ ـٍي ثبقٍ
تب هفکك هبًك هيثبٌؽ h0 ،همؽاـ ؼلػَاّي اوت کِ هيكاى تبثيف ليَؼ ـا
هٍػص ًوَؼُ ٍ ً d sيك ًبضيِ اهٌيتي ضَل هبًك هيثبٌؽ .تبثك ّكيٌِ ًْبيي

ّكيٌِ ،خَاة هٌبوت ثفاي توبم ًمبغ هىيف هؽلَة ثؽوت آيؽ .ضبل
ّويي هىيف ثِ وبغتبـ پيٌٍْبؼي ؼـ ايي همبلِ الوبل هيٌَؼٌ .كل 24
پيكفثٌؽيّبي ـثبت ٍ غؽبي هدفي ًْبيي ـا ًٍبى هيؼّؽ .ؼـ ـٍي
پيٌٍْبؼي ،تٌْب پبـاهتف لبثلتٌفينً ،فظ ّوگفايي  هيثبٌؽ کِ ثفاثف 0.5
ؼـًففگففتِ ٌؽُاوتّ .وبىؼَـ کِ هٍبّؽُ هيٌَؼ ،پيكفثٌؽيّبي
ـثبت ثِؼَـي کِ غؽبي هدفي ًْبيي ثِ ضؽالل همؽاـ هؽلَة تٌكل پيؽا-
کٌؽ ،تمييي ٌؽُاًؽ.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

ايي لىوت ٌجيِوبقيّب ثف ـٍي ـثبت  PA-10صَـتگففتِ ٍ تٌفين

قهبى کل هطبوجبت هىيف هؿکَـ ثفاثف  2.869ثبًيِ ٌؽُاوت .اق

ثفاثف غَاّؽ ثَؼ ثب
()23

n

))e (q)  1 (q)   i 2 (hi (q
i 1

ؼـًففگففتٌِؽُ ،ؼايفُاي ثب ٌمبق  0.4هتف ٍ هفکك ( )0,0,0هيثبٌؽ.
ّوسٌيي ،هبًمي ثِ ٌمبق  0.1هتف ٍ هفکك ( )-0.15,0.2,0.2ؼـًففگففتِ
ٌؽُ اوت .پبـاهتفّبي ـٍي ٌجٍِاـٍى لاکَثي لجبـتٌؽ اق،   .6 :
1  .52
ٍ 2  . 0 0 0 ،010 1. 0 0 0 ،0 0 .1 0 0 ، 

ٌكل  :22پيكفثٌؽيّبي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ـٍي ٌجٍِاـٍى لاکَثي

 . h0  .5ايي همبؼيف ثب ومي ٍ غؽب ثؽوت هيآيٌؽ کِ ؼـ ٍالك يكي اق
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کِ ؼـ آى   ٍ ظفايت ٍقًي تَاثك ّكيٌِ هيثبٌٌؽ .هىيف
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ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي  7ؼـخِ آقاؼي تطت هطؽٍؼيت ّبي هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ فعبي کبـي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ٌجكِ لصجي ،ويىتن فبقي ٍ ـٍي
ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ
ضويؽ تٌٌَي ،هطوؽ ففغي

ؼـ ايي همبلِ ،اق تفکيت ٌجكِ لصجي ،ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ ٍ
ويىتن فبقي ثفاي تمييي خَاة ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي ّفت
ؼـخِ آقاؼي افكًٍِ ٍ تطت هطؽٍؼيتّبي هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ
فعبي کبـي ـثبت اوتفبؼُ ٌؽُاوت .ؼـ ـٍي پيٌٍْبؼيٌ ،جكِ لصجي ثب
اوتفبؼُ اق ففايٌؽ ثْيٌِوبقي غؽي ٍ ثيؼـًگ ؼـ فعبي ؼکبـتي ٍ ثْفُ-
گيفي اق وبغتبـي ثىيبـ وبؼُ ،هتغيف هؽلَة هفبصل ـا تمييي ًوَؼُاوت.
ـٍي ثفًبهِـيكي هفتجِ ؼٍ ًيك ثب تؽجيك هٌبوت ٍقىّبي ٌجكٍِ ،ـيفِ
ثفآٍـؼًُوَؼى ليَؼ هىئلِ ـا ثفلْؽُ ؼاٌتِاوت .ويىتن فبقي ثف هجٌبي ؼٍ
ٌكل  :23غؽبي ـؼيبثي هدفي ًْبيي ثب اوتفبؼُ اق ـٍي ٌجٍِاـٍى لاکَثي

هميبـ هدبٍـت هدفي ًْبيي تب ًمؽِ ّؽف ٍ اهكبىپؿيفي خَاةٍ ،قى-
ّبي اٍليِ ٌجكِ لصجي ـا ثب ّؽف کبًّ قهبى اخفاي هطبوجبت هتٌبـف
ثب ًػىتيي ًمؽِ اق هىيف هؽلَة تمييي ًوَؼُاوت .ثفًبهِ اختٌبة اق هبًك ثب
تمييي ثطفاًيتفيي ثبقٍ ؼـ ّف هفضلِ اق اخفاي الگَـيتن صَـتگففتِ ٍ
ايي هىئلِ تمؽاؼ ليَؼ ثبقٍي ؼـگيف ؼـ ّف ٌجكِ ـا ثِ ضؽالل ـوبًؽُاوت.
الگَـيتن پيٌٍْبؼي ثؽٍى ًيبق ثِ تمفيف ّيرگًَِ تبثك ّكيٌِ ٍ تٌفين
ظفايت ٍقًي ،هىئلِ ـا ضل ًوَؼُ ٍ ثب تَخِ ثِ ففايٌؽ يبؼگيفي ؼاؼُ ثِ
ؼاؼُ ،ثفاي هطيػّبي ؼيٌبهيكي هؽلَة هيثبٌؽ .ضل هىئلِ ؼـ وؽص

ٌكل  :24پيكفثٌؽيّبي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ـٍي پيٌٍْبؼي

ًويثبٌؽ .لؿا ،ـٍي اـائٌِؽُ اق لبثليت تموينپؿيفي ثباليي ثفغَـؼاـ
ثَؼُ ٍ لبؼـ ثِ هَاخِْ ثب ّفگًَِ ليؽ هفتجػ ثب هىئلِ ويٌوبتيک ٍاـٍى
هيثبٌؽ.

مراجع
[1] V. Perdereau, "Real-time control of redundant
robotic manipulators for mobile obstacle
avoidance," Robotics and Autonomous
Systems, vol. 41, no. 1, pp. 41-59, 2002.

ٌكل  :25غؽبي ـؼيبثي هدفي ًْبيي ثب اوتفبؼُ اق ـٍي پيٌٍْبؼي

ؼـ ايي ـٍي ،هٍكالتي زَى ضىبويت ثِ ٌفايػ اٍليِ ،گففتبـي ؼـ
غؽبّبي هطلي ٍ لؽم ثفلفاـي ٌفايػ هٌبوت ّوگفايي ٍخَؼ ًؽاـؼ .اق
پيٌٍْبؼي ثؽٍى ًيبق ثِ تٌفين ّيرگًَِ ظفايت ٍقًي ،ثب ضؽالل تٌفيوبت
هوكي ثِ ضل هىئلِ هي پفؼاقؼ ٍ لؿا ،ؼـخِ ومي ٍ غؽب ؼـ آى ضؽالل
هيثبٌؽ .قهبى اخفاي هطبوجبت ثفاثف  1.1151ثبًيِ هيثبٌؽ ٍ ثفاي
کبـثفؼّبي ثيؼـًگ ٍ وفيك هٌبوت هيثبٌؽ.

 -8نتیجهگیری

[3] J. Wang, Y. Lee and X Zhao, "Inverse
kinematics and control of a 7-DOF redundant
manipulator based on the closed-loop
algorithm," Advanced Robotic Systems, vol. 7,
no. 4, pp. 1-10, 2011.
[4] G. Antonelli, "A new on-line algorithm for
inverse kinematics of robot manipulators
ensuring path tracking capability under joint
limits," IEEE Transactions on Robotics and
Automation, vol. 19, no. 1, pp. 162-167, 2003.
[5] C. W. Wampler, "Manipulator inverse
kinematic solutions based on vector
formulations and damped least-squares

هدلِ کٌتفل ،خلؽ ٌ ،6وبـُ  ،2تبثىتبى 1391

Journal of Control, Vol. 6, No 2, Summer 2012

] [ DOR: 20.1001.1.20088345.1391.6.2.3.7

ؼففيّ ،فگك ًيبق ثِ هتَلفًوَؼى هفبصل ثطفاًي ًجَؼُ ٍ وبغتبـ

[2] M. Benzaoui, "Redundant robot manipulator
control with obstacle avoidance using extended
jacobian method," 18th Mediterranean
Conference in Control & Automation (MED),
Morocco, Marrkech, pp. 371-376, 2010.

] [ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09

هَلميت صَـتگففتِ ٍ ّيرگًَِ ًيبقي ثِ اؼاللبت صفيص هؽل ـثبت

37

 ويىتن فبقي ٍ ـٍي، ؼـخِ آقاؼي تطت هطؽٍؼيتّبي هَلميت هفبصل ٍ هبًك ؼـ فعبي کبـي ـثبت ثب اوتفبؼُ اق ٌجكِ لصجي7 ويٌوبتيک ٍاـٍى ـثبت ثبقٍي
ٍثفًبهِـيكي هفتجِ ؼ
 هطوؽ ففغي،ضويؽ تٌٌَي

[13] T. Bhattacharjee and A. Bhattacharjee, "A
study of neural network based inverse
kinematics solution for a planar three joint
robot with obstacle avoidance," Assam
University Journal of Science and Technology,
vol. 5, no.2, pp. 1-7, 2010.
[14] S. S. Chiddarwar and N. Ramesh Babu,
"Comparison of RBF and MLP neural
networks to solve inverse kinematic problem
for 6R serial robot by a fusion approach,"
Engineering
Applications
of
Artificial
Intelligence, vol. 23, no. 7, pp. 1083-1092,
2010.
[15] S. Kumar, N. Patel and L. Behera, "Visual
motor control of a 7 DOF robot manipulator
using function decomposition and subclustering in configuration space," Neural
Processing Letters, vol. 28, no. 1, pp. 17-33,
2008.

[ DOR: 20.1001.1.20088345.1391.6.2.3.7 ]

[ Downloaded from joc.kntu.ac.ir on 2023-01-09 ]

[16] Y. Xia and J. Wang, "A dual neural network
for kinematic control of redundant robot
manipulators," IEEE Transactions on Systems,
Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics,
vol. 31, no. 1, pp. 147-154, 2001.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[17] Y. Zhang, J. Wang and Y. Xu, "A dual neural
network for bi-criteria kinematic control of
redundant manipulators," IEEE Transactions
on Robotics and Automation, vol. 18, no. 6, pp.
923-931, 2002.
[18] Y. Zhang and J. Wang, "Obstacle avoidance
for kinematically redundant manipulators using
a dual neural network," IEEE Transactions on
Systems, Man, and Cybernetics, Part B:
Cybernetics, vol. 34, no. 1, pp. 752-759, 2004.
[19] A. Jasbir, Introduction to Optimum Design,
Second Edition, Elsevier Academic Press, San
Diego, 2004.
[20] L. X. Wang, A Course in Fuzzy Systems and
Control, Prentice Hall, New Jercy, 1996.

Journal of Control, Vol. 6, No 2, Summer 2012

methods," IEEE Transactions on Systems, Man
and Cybernetics, vol. 16, no. 1, pp. 93-101,
1986.
[6] L. Phuoc, et al., "Damped least square based
genetic algorithm with Ggaussian distribution
of damping factor for singularity-robust
inverse kinematics," Journal of Mechanical
Science and Technology, vol. 22, no. 7, pp.
1330-1338, 2008.
[7] A. Goldenberg, et al., "A complete generalized
solution to the inverse kinematics of robots,"
IEEE Journal of Robotics and Automation, vol.
1, no. 1, pp. 14-20, 1985.
[8] S. Sasaki., "Feasibility study of manipulator
inverse kinematics problems with applications
of optimization principles," Mechanism and
machine theory, vol. 28, no. 5, pp. 685-697
1993.
[9] G. S. Chirikjian and J. W. Burdick, "A modal
approach to hyper-redundant manipulator
kinematics," IEEE Transactions on Robotics
and Automation, vol. 10, no. 3, pp. 343-354,
1994.
[10] J. M. Ahuactzin and K. Gupta, "A motion
planning based approach for inverse
kinematics of redundant robots: the kinematic
roadmap," Expert Systems with Applications,
vol. 14, no. 1-2, pp. 159-167, 1998.
[11] A. Aristidou and J. Lasenby, "FABRIK: A fast,
iterative solver for the Inverse Kinematics
problem," Graphical Models, vol. 73, no. 5,
pp. 243-260, 2011.
[12] S. Yahya, M. Moghavvemi and H. Mohamed,
"Geometrical approach of planar hyperredundant manipulators: Inverse kinematics,
path planning and workspace," Simulation
Modelling Practice and Theory, vol. 19, no.1,
pp. 406-422, 2011.

1391  تبثىتبى،2 ُ ٌوبـ،6  خلؽ،هدلِ کٌتفل

