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چکیده :در اين مقاله به توليد گام دويدن بهينه برای مدل صفحهای ربات دوپای اترياس میپردازيم .ربات اترياس در دانشگاه ايالتی
اورگان با هدف دويدن با سرعت باال طراحی شده است .الگوی دويدن اترياس قبال بر مبنای مدل آونگ وارون فنری طرحريزی شده است.
اگرچه اين مدل غيرفعال مبنای خوبی برای توليد گام در رباتهای دوپا میباشد ولی الزاماً بهترين جواب انرژی کارا نيست .از اين رو در
اين مقاله به کمک روش برمبنای مشتق و با شروع از جو اب موجود که بر مبنای مدل آونگ وارون فنری میباشد ،به جستجوی الگويی
برای توليد گام دويدن میپردازيم که شاخص مصرف انرژی در طول يک قدم کامل يعنی هزينهی حمل را کمينه کند .برای اين منظور
ابتدا با استخراج معادالت حرکت در هر يک از مراحل زمان پيوسته تكيهگاهی و پرواز و نيز مدل گذار بين آنها در لحظههای کنده شدن و
برخورد ،مدلی صفحهای از دويدن ربات اترياس به دست می آوريم .سپس با پارامتری کردن منحنی گشتاور موتورها با استفاده از توابع
چندجملهای و حل ديناميک مستقيم ،مساله بهينه سازی برای کمينه کردن ميزان هزينهی حمل انجام میشود .روند بهينه سازی با چندجمله-
ایهای درجه  4 ،3و  5تكرار میشود تا بهترين شكل گشتاورها برای مسئلهی مورد نظر حاصل شود .نتايج نشان میدهند به ازای هر سه
منحنی گشتاور بهينه سازی شده ،هزينه ی حمل نسبت به مقدار حاصل از دويدن بر مبنای مدل آونگ وارون فنری بهبود میيابد .بهترين
کارآيی از نقطه نظر تابع هزينه به ازای منحنیهای گشتاور درجه  4به دست میآيد.
کلمات کلیدی :ربات دوپای اترياس ،توليد گام ،پارامتریسازی ،بهينهسازی برمبنای مشتق.

Optimal Control Command Generation for Planar Running of
ATRIAS Biped Robot vs. SLIP Based Running
Behnam Dadashzadeh, Heidar Shaban, Mohammad-Reza S. Noorani, Behrooz
Koohestani
Abstract: In this paper we investigate generating an optimal running gait for the planar model
of ATRIAS bipedal robot. ATRIAS is a robotic prototype implemented in Oregon State University
with the aim of high speed running. Gait generation for ATRIAS has been done based on SLIP
model. Although this passive model is a good base for gait generation, it does not necessarily yield
to the best energy efficient solution. So, in this paper via the gradient based method starting from an
initial point given by SLIP based control, we search for an optimal pattern for the running gait that
minimizes cost of transport (COT) during one complete step. Equations of motion for each
continuous time phases, called stance and flight, and models for take-off and touch-down events are
derived. Then by parameterization of motors torque profiles using polynomials and solving the
direct dynamic model, optimization problem is solved to minimize COT. The optimization is
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repeated three times by performing the parameterization in terms of polynomials of degrees 3, 4,
and 5, to obtain the most efficient torque profiles. The results indicate that for all three shapes of
polynomials COT is reduced compared with SLIP based running gait. Moreover, the minimal COT
is achieved by torque profiles of degree 4.
Keywords: ATRIAS Biped Robot, Gait Generation, Parameterization, Gradient based
Optimization.

در بخشی از طول قدم ،پيكرهی مكانيكی پيش انداخته میشود تا تحت

 -1مقدمه
رباتهای انساننما از جذابترين و پيچيدهترين موضوعات مهندسی
رباتيک به حساب میآيند ،که طی سالهای اخير عالقهی پژوهشگران
زيادی را به خود جلب کردهاند .شاخصهی اصلی رباتهای انساننما راه
رفتن بر روی دوپا میباشد که آنها را از ساير رباتهای متحرک متمايز
می سازد .مزيت اصلی اين مكانيزم حرکتی ،قابليت مانوردهی در محيط-
های پيچيده و عبور از موانع و سطوح ناهموار میباشد .در مقابل،
پيچيدگی و توان مصرفی باال از معايب آن محسوب میشود [.]1
از ديدگاه حفظ تعادل در حرکت ،گامبرداری رباتهای دوپا به دو
شكل «تعادل استاتيكی» و «تعادل ديناميكی» قابل اجرا خواهد بود .اگر در
طول زمان گام برداری پيكرهی مكانيكی ربات در تعادل استاتيكی قرار
گيرد( ،حتی با خاموش شدن موتورها) چنين الگوی حرکتی را تعادل
استاتيكی میگوييم .از نقطه نظر مكانيكی ،اين شرط هنگامی برقرار می-
شود که امتداد اثر نيروی وزن همواره درون محدودهی چندضلعی تكيه-
گاهی قرار گيرد .اما اگر اين شرط در بخشی از دورهی حرکت نقض
شود و همچنان ربات دوپا قادر به اجرای حرکتی پايدار باشد ،آنگاه گام-
برداری به شكل تعادل ديناميكی اجرا میشود .انسان بهطور طبيعی به
شكل تعادل ديناميكی حرکت میکند؛ در واقع در بخشی از دورهی
حرکت ،شخص با به جلو راندن باالتنه و در نتيجه مرکز جرم بدن ،خود
را به جلو انداخته و شرط تعادل استاتيكی را بههم میزند .بدين ترتيب
نيروی وزن در تأمين بخشی از انرژی الزم برای جلو راندن بدن سهيم
شده و کارايی مكانيزم حرکتی افزايش میيابد.
با مالحظهی نيروی محرکه ربات ،میتوان رباتهای دوپا را به دو
دستهی غيرفعال و فعال تقسيمبندی کرد .رباتهای غيرفعال فاقد هر نوع
محرکه ی خارجی در سيستم حرکتی خود هستند و حرکت آنها تنها
تحت تأثير نيروی گرانش و روی بستری شيبدار انجام میگيرد .نظريهی
رباتهای غيرفعال اولين بار توسط مکگير در سال  1990ارائه شد [.]2
در واقع رباتهای غيرفعال به عنوان بستری برای مطالعهی اصول حرکتی
در يک ربات دوپا ،مبتنی بر حرکت طبيعی انسان ،مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفتهاند [.]5-3
اگرچه هم انسان و هم رباتهای دوپای امروزی دارای محرکههای

نيروی وزن به جلو سقوط کند؛ که البته با فرود آمدن پای آونگی از
سقوط کامل و ناپايداری حرکت جلوگيری میشود .بنابراين اگر پيكرهی
ربات (يا بدن انسان) را به شكل يک مجموعه نگاه کنيم ،در هنگام
سقوط پيكره به سبب عدم تعادل استاتيكی ،نيروی وزن پيكره به عنوان
يک منبع انرژی پيشران عمل میکند .از ديدگاه ديناميكی اين سير
حرکتی مدلی مشابه يک آونگ وارون دارد ،که روی تكيهگاهش به-
شكل فعال يا غيرفعال لوال شده و در يک تعادل ناپايدار حول وضعيت
تعادلی خود در نوسان است .توجه کنيم که مدل آونگ وارون در حل
فاز تكيه گاهی بررسی میشود و مطلوب است که حرکت ترکيبی
فازهای حرکت به طور پايدار در دورههای تناوبی قدم تكرار شود.
بهعالوه در حرکت يک ربات دوپا بايد توجه داشت که به سبب
تحريک مفاصل و حرکت رابطها و در نتيجه تغيير پيكرهبندی ،مرکز
جرم بدن محل ثابتی نداشته و در صفحهی حرکت (با فرض حرکت
صفحهای) جابه جا خواهد شد .بر اين اساس با اصالح مدل آونگ وارون،
مدل کاملتر «آونگ وارون فنری »1ارائه شده است ،که در آن رابط بين
جرم متمرکز و نقطهی تكيهگاهی فنری میباشد تا بدين ترتيب جابجايی
محل مرکز جرم امكانپذير شود [.]8-6
نكته ی ديگری که بايد به آن اشاره کرد ،وجود يا عدم وجود کف
پا است .در حالتی که کف پا وجود دارد مفصل قوزک پا فعال است و
در فاز تكيه گاهی سيستم با تحريک کامل 2میباشد .اما در حالت پای
نقطه ای ،مفصل بين ساق پای تكيهگاهی و زمين غيرفعال میباشد و از
ديدگاه کنترلی در اين حالت با يک سيستم زيرفعال 3مواجه هستيم .در
اين حالت طرح کنترلی در تمام دورهی قدم میبايست تضمين کنندهی
پايداری حلقه باز سيستم نسبت به درجه آزادی غيرفعال سيستم باشد و
اين موضوع سبب پيچيدگی بيشتر در توليد يک گام پايدار در رباتهای
دوپای زيرفعال خواهد شد [.]10-9
از نقطهنظر رياضی نيز رباتهای دوپا چالش برانگيز خواهند بود.
عالوه بر تعداد درجات آزادی زياد که به معادالت حرکت به شدت
غيرخطی و جفتشده منجر میشود ،گذار بين برخی فازهای حرکت نيز
پيوسته نيست .علت اين امر وجود ضربه و تغيير آنی سرعتها است که
سبب پرش در نمودار زمانی آنها خواهد شد .به عالوه در گام دويدن

متعددی در سيستم حرکتی خود هستند ،با اين حال همچنان که اشاره
شد ،در حرکت به شكل طبيعی که با تعادل ديناميكی محقق خواهد شد،
مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394

)1. Spring Loaded Inverted Pendulum (SLIP
2. Fully actuated
3. Underactuated system
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وجود فاز پرواز ،سبب اضافه شدن متغيرهای تعميميافته در حرکت

برای نمونه روشهای مبتنی بر يادگيری مانند شبكههای عصبی و يا

بالستيک خواهد شد و اين امر معادالت حرکت را به دو فاز تكيهگاهی و

يادگيری تقويتی [ ،]16-15روشهای مبتنی بر مولدهای الگوی مرکزی

پرواز میشكند.

الهام گرفته از جانوران [ ،]18-17توليد و کنترل گام بر مبنای مدل آونگ

همچنين از منظر طراحی رباتهای دوپا ،میتوان مكانيزمهای

وارون فنری [ ،]20-19فراهم آوردن شرايط پايدارسازی گام در

حرکتی را به دو دستهی پای صلب و پای انعطافپذير تقسيم کرد .پای

مكانيزمهای غيرفعال [ ،]5-3و روش تعريف قيود هولونوميک مجازی و

انعطافپذير نيز به دو دستهی زانودار فنری و کشويیِ فنری قابل تقسيم-

طرح قانون کنترلی برای ماندن روی منيفولد ديناميک صفر [ ]24-21به

بندی است .مكانيزمهای زانودار فنری نيز از نظر نحوهی اتصال فنر بين

وفور در ادبيات فن مطرح شدهاند .شايان ذکر است در بيشتر روشهای

موتور و فنر در قالب طرحهای سری ،موازی و يا ترکيبی از سری و
موازی پيشنهاد شدهاند .رباتهای دوپا با مكانيزم پای فنری يا انعطافپذير

5

6

رايج ،پارامتری کردن متعيرهای مفاصل و سپس اعمال روشی برای يافتن
7

جواب بهينه ،مانند الگوريتمهای تكاملی و يا روشی برای تضمين
8

از لحاظ صرفهی انرژی در مقايسه با مكانيزمهای پای صلب کارايی

پايداری مانند نگاشت بازگشتی پوآنكاره [ ]24-22روال عمومی توليد

بيشتری دارند .عالوه بر اين راه رفتن و دويدن آنها در مقايسه با ربات با

گام در رباتهای دوپا میباشد.

پای صلب طبيعیتر است و نمودار نيروی عكسالعمل نوک پای آنها

در اين مقاله قصد داريم به روش پارامتری کردن توابع زمانی
9

شبيهتر به نمونهی انسانی میشود .حتی میتوان ادعا نمود استفاده از پای

گشتاورهای مفاصل يک نمونه ربات موجود ،يعنی ربات دوپای اترياس ،

انعطافپذير برای دويدن و راه رفتن ربات دوپا ضروری است [.]11

گام دويدن اين ربات را در مدل صفحهای آن که در نرمافزار متلب شبيه-

از نظر تاريخی ،اولين ربات انساننما با  11درجه آزادی در سال

سازی میشود بهينه سازی کنيم .تابع هزينهی مورد نظر برای اين هدف

 1973توسط کاتو و همكارانش در دانشگاه واسدا 1در کشور ژاپن

عبارت است از انرژی الزم در موتورها به ازای واحد وزن ربات و واحد

ساخته شد .اين ربات قادر بود تا به طور تعادل استاتيكی راه برود .البته

مسافت طی شده که به آن «هزينهی حمل »10گوييم .به ويژه قصد داريم

آنها بعداً گام حرکت را به گام تعادل شبه ديناميكی توسعه دادند [.]12

نشان دهيم گام دويدن بهينهی بهدست آمده به اين روش ،در مقايسه با

پس از آن نيز توسعهی رباتهای انساننما با حرکت استاتيكی و يا شبه
ديناميكی ادامه يافت ،و شايد بتوان گفت مشهورترين آنها ربات آسيمو

2

3

ساخت شرکت هوندا باشد .اين ربات بر مبنای معيار «نقطهی لنگر صفر »
راه رفتن با تعادل استاتيكی را اجرا مینمود [.]13

گامی که به روش کنترل شده بر اساس مدل آونگ وارون فنری حاصل
شود ،از هزينهی حمل کمتری برخوردار است.
11

در مسئلهی بهينهسازی از «روش برمبنای مشتق » استفاده میشود.
پارامتری کردن تاريخچهی زمانی گشتاورها نيز با ساختار چندجملهایها

شايان ذکر است معيار نقطهی لنگر صفر اولين بار در سال 1969

انجام میگيرد .روند پارامتری کردن با چندجملهایهای درجه  4 ،3و 5

توسط وکوبراتويچ ،اهل کشور يوگسالوی سابق ،مطرح شد .اين معيار

تكرار میشود تا بهترين شكل گشتاورها برای مسئلهی مورد نظر حاصل

برای حفظ تعادل استاتيكی در رباتهای دوپا دارای کف پا استفاده شده

شود .شايان ذکر است نمودار گشتاور هر مفصل شامل دو چندجملهای

است .نقطهی لنگر صفر مكانی است که مجموع لنگرهای واژگون کننده

هم درجه خواهد بود که يكـی برای مرحلهی تكيهگاهی و ديگری برای

شامل لنگر نيروی وزن و نيروهای لختی تمام اعضا ،حول آن نقطه صفر

مرحلهی پرواز منظور میشود .بنابراين ابعاد فضای جستجو وابسته به تعداد

است .مطابق اين معيار تا هنگامی که نقطهی لنگر صفر داخل چندضلعی

مفصلهای ربات ،درجه چندجملهایها ،و تعداد مراحل زمانپيوسته در

تكيهگاهی قرار گيرد سيستم مكانيكی در تعادل ديناميكی خواهد بود و

حرکت خواهد بود .همچنين برای طرحريزی گام دويدن و اطمينان از

اگر اين نقطه به مرز چندضلعی تكيهگاهی برسد پا در حال واژگون شدن

اينكه نمودار گشتاورها پس از اعمال به مدل شبيهسازیشدهی ربات

است .واضح است که اين معيار در رباتهای دوپا دارای کفپا کارآيی

مفروض ،محدوديتهای فيزيكی مانند فرو نرفتن درون سطح تكيهگاهی

دارد اما در رباتهای دوپا با پای نقطهای که در آن نقطه گشتاور صفر

را رعايت میکند ،قيدهای مناسبی تعريف شده و برای هر جواب احتمالی

همواره در نقطه اتصال پا به زمين قرار دارد ،پا همواره در حال واژگون

در روند بهينهسازی ارزيابی میشوند .پس از حصول جوابهای بهينه به

شدن است و اعمال معيار نقطهی لنگر صفر ممكن نيست [ .]14در اين

روش برمبنای مشتق ،مسئلهی موجود با روش الگوريتم ژنتيک نيز حل

موارد حرکت پايدار میبايست با روشهای ديگری مثل پايداری کل حلقه

میشود .هدف از اين بررسی ،اول مقايسهی زمانبری و هزينهی

گام دويدن محقق شود.

محاسباتی بين دو روش برمبنای مشتق و الگوريتم ژنتيک ،و دوم حصول

به جز روش اعمال معيار نقطهی لنگر صفر ،روشهای ديگری نيز
برای توليد گام 4و پايدارسازی آن در رباتهای دوپا استفاده شده است.

1. Waseda University
2. HONDA ASIMO 2007
)3. Zero Moment Point (ZMP
4. Gait Generation
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5. Zero Dynamics Manifold
6. Joint Trajectory Parametrization
7. Evolution Algorithms
8. Poincare Return Map
)9. ATRIAS (Assume The Robot Is A Sphere
10. Cost of Transport
11. Gradient Based Method
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اطمنيان از اينكه جوابهای به دست آمده از روش برمبنای مشتق يک

در انتهای مرحلهی چهارم منطبق بر حالت اوليهی آن در شروع دوره

کمينهی محلی در فضای جستجو نيستند ،میباشد.

گردد:

در بخشهای بعدی ابتدا به معرفی فنی ربات اترياس و سپس و
استخراج معادالت حرکت حاکم بر آن میپردازيم .استخراج معادالت
حرکت به منظور شبيهسازی نرمافزاری ربات الزم خواهد بود .پس از آن
مسئلهی طرحريزی گام و يافتن جواب بهينه که انرژی الزم برای دويدن
را کمينه کند دنبال میشود .بدين منظور ابتدا با پارامتری کردن نمودار
گشتاورهای مفاصل هر بار مسئلهی ديناميک مستقيم ربات به ازای هر
جواب احتمالی در روند بهينهيابی حل شده و سپس تابع هزينه که متناسب
با کار انجام شده يا همان انرژی مصرف شده باشد محاسبه میشود.
مسئلهی پارامتری سازی گشتاورها با سه ساختار چندجملهای از درجههای
 4 ،3و  5تكرار میشود .در آخر جوابهای بهينهی به دست آمده ،با
الگوی گام دويدن که بر مبنای مدل آونگ وارون فنری طرحريزی شده
و در عمل روی ربات اترياس پيادهسازی شده است مقايسه میشود ،تا
کارآمدی روش و شايستگی جوابهای حاصل ارزيابی شود.

 -1مرحلهی تكيهگاهی :قدم دويدن با مرحلهی تكيهگاهی آغاز می-
شود و طی آن مجموعهی پيكره با دوران حول نقطهی اتكای پای تكيه-
گاهی بر زمين ،خود را به جلو سوق میدهد .در مرحلهی تكيهگاهی

 -2معرفی فنی ربات دوپای اتریاس
ربات دوپای اترياس در دانشگاه ايالتی اورگان 1آمريكا به سرپرستی
دکتر جی .هِرست ساخته شده است .اين ربات دارای پای نقطهای (فاقد
کف پا) است و برای حرکت صفحهای از مكانيزم «ميلهی گردان»2
استفاده میکند .پيكرهبندی ربات شامل يک رابط برای تنه ،دو رابط ران
و دو رابط ساق میباشد و در يک زنجيرهی متوالی سينماتيكی با مفاصل
لواليی به هم متصل هستند .البته از لحاظ طراحی مكانيزم هر پا شامل دو
موتور الكتريكی تعبيه شده در قسمت تنهی ربات است که به واسطهی
اهرمبندیهای چهارميلهای رابطهای ران و ساق را به طور مستقل حرکت
میدهند .عالوه بر اين اهرمبندیهای چهارميلهای بين موتورها و رابطهای
ران و ساق ،شامل صفحهی واسطهی فنری هستند که مطابق شكل  ،1در
نقش فنری که به طور سری بين موتور و رابط قرار میگيرد مدل میشود.
در اين شكل هم موتور و فنر صفحهای واقعی و هم موتور و فنر شماتيكی
نشان داده شدهاند .بنابراين اترياس از جمله رباتهای انعطافپذير

شكل  :1مكانيزم چهارميلهای پای ربات اترياس با سيستم تحريک فنری []23

3

محسوب میشود .با توجه به نبود کف پا و غيرفعال بودن مفصل پای
نقطهای با زمين ،ربات اترياس در تمام دورهی گام حرکتی خود زيرفعال
است و بديهی است حرکت اين ربات با تعادل ديناميكی اجرا میشود
[.]25

معادالت حرکت در قالب معادالت ديفرانسيل غيرخطی زمان پيوسته
است و به سبب عدم وجود موتور در نقطهی اتكای پا ،سيستم زيرفعال
میشود.
 -2لحظهی کندهشدن :چنانچه ربات در مرحلهی تكيهگاهی طوری
پيش برود که انرژی الزم برای بلند شدن مجموعه فراهم آيد ،آنگاه
لحظهای پيش خواهد آمد که نيروی واکنش زمين در نقطهی اتكای پا
صفر میشود .با رخ دادن اين وضعيت ،شرايط گذر از مرحلهی تكيه-
گاهی به مرحلهی پرواز برای ربات دونده برقرار شده است.
 -3مرحله ی پرواز :در اين مرحله هر دو پای ربات از زمين جدا شده
و مجموعهی ربات يک حرکت بالستيک را اجرا میکند .با فرض
صفحهای بودن ،در مرحلهی پرواز دو درجه آزادی انتقالی مازاد در دو
راستای افقی و قائم به درجات آزادی ربات افزوده میشوند .در واقع بايد
گفت حرکت مرکز جرم در صفحهی قائم مانند حرکت يک پرتابه دنبال
خواهـد شد .با اين حال پيكرهبندی ربات در حين مرحلهی پرواز توسط
مفاصل فعال قابلکنترل است .بنابراين میتوان پيكرهبندی مناسبی برای
فرود پای تكيهگاهی بعدی بر زمين ايجاد نمود.
 -4لحظهی برخورد :با استقرار پای تكيهگاهی (پای آونگی دورهی
پيشين) دورهی جديدی آغاز میشود .در لحظهی برخورد ضربهی پا بر
ز مين موجب تغيير آنی در تكانه و در نتيجه متغيرهای حالت سرعت می-

 -3مدلسازی دینامیکی

شود در حالی که متغيرهای حالت پيكرهبندی پيوسته میمانند .مدل

يک قدم دويدن در رباتهای دوپا شامل چهار مرحلهی متوالی است

برخورد متغيرهای حالت پس از برخورد را به همانها در پيش از برخورد

که بايد به ترتيب زير دنبال شوند ،و به شرط پايداری گام ،حالت سيستم

مرتبط می کند .اين مدل که يک نگاشت گسسته است به «نگاشت
برخورد» نيز شناخته میشود.

1. Oregon State University
2. Rotating Boom
3. Compliant Robots
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اگر مراحل باال به ترتيب در دورههای متناوب گامبرداری تكرار
شوند ،آنگاه قدمهای دويدن متناوب توليد میشود .برای تحقق اين
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موضوع الزم است بردار حالت سيستم در انتهای مرحلهی چهارم منطبق

است .مقادير مشخصههای فيزيكی و مكانيكی اجزا ربات اترياس بر

بر بردار حالت سيستم در ابتدای مرحلهی اول واقع شود .از اين رو در اين

اساس نمونهی ساخته شدهی آن در جدولهای  2و  3فهرست شده است

مقاله سعی میکنيم طرحريزی گام با برآوردن ملزومات فوق انجام گيرد.

[.]26-25

در طراحی مدل ربات اترياس فرضيات زير را در نظر میگيريم:
 -1محور هر موتور به واسطهی يک جعبهدندهی کاهنده با نسبت
کاهش  rg = 50به رابط چهارميلهای خود متصل میشود.
 -2ميلهی واسطهی فنری در هر چهارميلهای ،ترکيبی سری در
اتصاالت به صورت «موتور  -فنر  -رابط» ايجاد میکند .از اين رو می-
توان گفت گشتاور خروجی از محور موتور ،پس از مالحظهی جعبهدنده
و اهرمبندی ،به طور متناسب بر فنر اعمال میشود [.]25
 -3در ربات اترياس فنر و موتور دارای خاصيت ميرايی نيز میباشند
که به صورت ميراگر ويسكوز در مدل ديناميكی لحاظ میشود و سهم
تلفات ريلی نيز در استخراج معادالت حرکت منظور میشود.
 -4از تغيير مكان مرکز جرم صفحات فنری ناشی از خمش آنها
شكل  :2مختصات تعميميافتهی انتخابی برای تحليل ديناميكی ربات اترياس

تحت تأثير نيروی روی پاها صرف نظر میشود.
 -5برخورد به صورت پالستيک و بدون برگشت و يا لغزش پا در

جدول  :1گشتاورهای کنترلی روی مفاصل فعال

نظر گرفته میشود.
برای نگهداری ربات اترياس از ميلهی گردان بلندی استفاده میشود،
که به وسيلهی آن از حرکت ربات در صفحهی تمامرخ 1جلوگيری شده
و حرکتی صفحهای در صفحهی نيمرخ 2را به دست میدهد .از اين رو
مناسب است در انتخاب مختصات تعميميافته ،زاويهی بدنهی ربات با
راستای عمودی را ثابت فرض کنيم ،و مطابق شكل  2ساير زوايای رابط-
ها را نيز با سنجش نسبت به محور عمودی محاسبه کنيم (زوايای مطلق).
بنابراين مدل ربات اترياس بر مبنای بدنه قفل شده 3ساخته میشود.
در مرحلهی تكيهگاهی نقطهی تماس پای تكيهگاهی با زمين به

نماد

تعريف

𝑢1

گشتاور کنترلی محرک رابط ( HBپای تكيهگاهی)

𝑢2

گشتاور کنترلی محرک رابط ( HCپای تكيهگاهی)

𝑢3

گشتاور کنترلی محرک رابط ( HEپای آونگی)

𝑢4

گشتاور کنترلی محرک رابط ( HFپای آونگی)

جدول  :2مشخصههای فيزيكی اجزا در نمونهی ساخته شدهی ربات اترياس
رابط

نمايه
1

لنگر لختی

طول

جرم

) 𝑙𝑖 (𝑚) 𝑚𝑖 (𝑘𝑔) 𝐼𝑖̅ (𝑘𝑔. 𝑚2
0/ 5
0/625
0/0198

مرکز جرم
)𝑚( 𝑖𝑎
0/169

عنوان مبدأ چارچوب مرجع انتخاب شده و پيكرهبندی ربات نسبت به آن

HB, HE

توصيف میشود .مطابق شكل  ،2برای هر پا چهار مختصهی پيكرهبندی

HC, HF

2

0/0156

0/610

0/ 4

0/146

AB, IE

3

0/0143

0/510

0/ 5

0/106

CD, FG

4

0/0109

0/475

0/ 5

0/079

9

3/8316

50/650

-

0/187

مجموعه فنر S

0/0231

1/705

-

داريم که عبارتند از زوايای رابطهای ران ،ميله بااليی ،فنر ران ،و فنر ميله
بااليی ،که همگی نسبت به راستای رابط تنه سنجيده میشوند .با انتخاب
اين زوايا به عنوان مختصات تعميميافته ،آنها را برای پای تكيهگاهی به
ترتيب با  ،𝑞4 ،𝑞3 ،𝑞2 ،𝑞1و به طور متناظر برای پای آونگی با ،𝑞6 ،𝑞5
 ،𝑞8 ،𝑞7نشان میدهيم .آنگاه با معلوم بودن اين زوايا ،پيكرهبندی ربات
در مرحلهی تكيهگاهی مشخص میشود .کنده شدن پای تكيهگاهی در
مرحلهی پرواز دو درجه آزادی اضافه میکند که از اين رو دو مختصهی
 𝑞9و  ،𝑞10محل مفصل ران ،لحاظ میشود .گشتاور اعمالی موتورها
روی مفاصل فعال ربات سبب راندن رابطهای ران و ميلهی بااليی در هر
پا میشود .بنابراين  4موتور يا  4مفصل فعال در راندن مجموعهی ربات
سهيم هستند .گشتاور کنترلی روی هر مفصل که موجب تغيير زاويهی
رابط متصل به آن نسبت به راستای تنه میشود ،در جدول  1مشخص شده
1. Frontal Plane
2. Sagittal Plane
3. Locked Torso
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*

بدنه

𝑎𝑆1 = 0/045
𝑎𝑆2 = 0/073

*جرم روتور روی جرم بدنه لحاظ شده است.
جدول  :3مشخصههای مكانيكی اجزا در نمونهی ساخته شدهی ربات اترياس
يكا

کميت

مقدار
تخمينی

ثابت گشتاور موتور ) ̅𝑘(

N. m/A

0/0987

لنگر لختی روتور و درايور ) 𝑟𝐽(

kg. m2

0/0012

ضريب فنری پيچشی ) 𝑆𝑘(

N. m/rad

4119

ضريب ميرايی پيچشی ) 𝑆𝑐(

N. m. s/rad

1/46

ميرايی پيچشی معادل جعبهدنده ) 𝑑(𝑐ℎ

N. m. s/rad

19/0
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انرژی مکانیکی رابط ران :HB

معادالت حاکم بر حرکت در هر يک از مراحل تكيهگاهی و پرواز

اگر

ربات اترياس در صفحهی نيمرخ ،بهروش الگرانژی و با احتساب سهم

𝑠
𝐵𝐻̅𝑥

و

𝑠
𝐵𝐻̅𝑦

به ترتيب مختصههای افقی و عمودی مرکز جرم

مربوط به تلفات ريلی استخراج میشود .بدين ترتيب داريم:

رابط  HBو باالنويس  sنمايندهی مقدار آنها در مرحلهی تكيهگاهی باشد،

()1

آنگاه داريم:

𝐿𝜕 𝑑
𝑅𝜕 𝐿𝜕
( )−
+
𝑖𝑄 =
𝑖 ̇𝑞𝜕 𝑡𝑑
𝑖 ̇𝑞𝜕 𝑖𝑞𝜕
𝑉𝐿 =𝑇−

()2

که در روابط باال 𝐿 ،الگرانژين 𝑇 ،و 𝑉 به ترتيب انـرژی جنبشی و
پتانسيل 𝑅 ،کار اتالفی ريلی 𝑄𝑖 ،نيرویهای تعميميافته اعمال شده توسط
موتورها ،و 𝑖𝑞 مختصههای تعميميافتهی مجموعه هستند.
انرژی جنبشی کل شامل مجموع انرژی جنبشی انتقالی و دورانی هر

( -7آ)

) = 𝑙3 𝑠𝑖𝑛(−𝑞2 ) − (𝑙1 − 𝑎1 ) 𝑠𝑖𝑛(𝑞1

𝑠
𝐵𝐻 ̅𝑥

( -7ب)

) = 𝑙3 𝑐𝑜𝑠(−𝑞2 ) + (𝑙1 − 𝑎1 ) 𝑐𝑜𝑠(𝑞1

𝑠
𝐵𝐻̅𝑦

انرژی جنبشی رابط  HBعبارت خواهد بود از:

1
1
𝑠 )2
) 𝑠 )2
()8
𝐵𝐻̇̅𝑥(( = 𝑚1
𝐵𝐻̇̅𝑦( +
+ 𝐼1̅ (𝑞̇ 1 )2
2
2
انرژی پتانسيل رابط  HBنيز برابر خواهد بود با:
𝑠
𝑠
𝐵𝐻𝑉
𝐵𝐻̅𝑦𝑔 = 𝑚1

()9

يک از اجزای ربات میباشد ،يعنی:

𝑠
𝐵𝐻𝑇

انرژی مکانیکی مکانیزم فنری متصل به رابط :HB

1
1
()3
) 𝑇 = ∑ ( 𝑚𝑖 𝑣̅𝑖2 + 𝐼𝑖̅ 𝜔𝑖2
2
2
𝑖
که در آن 𝑚 ،جرم 𝑣̅ ،سرعت خطی مرکز جرم 𝜔 ،سرعت زاويهای و ̅ 𝐼

خود رابط ها قابل مالحظه است ،لذا الزم است تأثير آن در معادالت

لنگر لختی حول مرکز جرم ،برای هر رابط ربات میباشد .انرژی پتانسيل

حرکت منظور شود .تصور کنيم مرکز جرم مكانيزم فنری متصل به هر

نيز شامل مجموع اثر وزن رابطها و اثر کشسانی رابطهای فنری میباشد:

رابط از محل لوالی ران در سمت راستای رابط و نيز عمود بر آن به

1
𝑘𝑆𝑖 (∆𝜃𝑆𝑖 )2
𝑖=1 2
2

∑ 𝑉 = ∑ 𝑚𝑖 𝑔ℎ𝑖 +

()4

𝑖

که در آن ℎ ،ارتفاع مرکز جرم هر رابط نسبت به زمين 𝑘𝑆 ،ضريب فنری
پيچشی معادل و 𝑆𝜃∆ پيچش معادل ناشی از تغيير شكل رابطهای فنری
میباشند .تلفات ريلی در جعبهدنده و مكانيزم فنری نيز بر اساس مدل

با توجه به آنكه جرم مكانيزم فنری متصل به رابطها در مقايسه با

ترتيب به اندازهی  𝑎𝑠1و  𝑎𝑠2فاصله داشته باشد .آنگاه مختصههای افقی و
عمودی مكانيزم فنری متصل به رابط  HBنسبت به چارچوب مرجع برابر
است با:
( -10آ)

اصطكاک لزج به صورت زير قابل محاسبه است:
1
̇𝑞𝐷 𝑇 ̇𝑞 = 𝑅
2

()5

( -10ب)

که در آن 𝐷 ماتريس ميرايی شامل ضرائب ميرايی پيچشی ربات میباشد.
نيروهای تعميميافته را نيز میتوان بر مبنای اصل کار مجازی از تساوی
زير محاسبه نمود:
𝑖𝑞𝛿 𝑖𝑄 ∑ = 𝑊𝛿

()6

𝑖

𝑞𝛿 𝑇] ≡ 𝑟𝑔 [0 0 𝑢1 𝑢2 0 0 𝑢3 𝑢4

بدين ترتيب انرژیهای جنبشی و پتانسيل مكانيزم فنر متصل به رابط
 HBعبارت خواهند شد از:
()11
()12

انتهای پای تكيهگاهی بر زمين لوال شده و مجموع پيكره حول اين نقطه

1
1
𝑠
𝑠
𝑠
𝑆𝑇𝐻𝐵,
𝑆= 𝑚𝑆 ((𝑥̅̇𝐻𝐵,
𝑆)2 + (𝑦̅̇𝐻𝐵,
)2 ) + 𝐼𝑆̅ (𝑞̇ 3 )2
2
2
1
𝑠
𝑠
𝑆𝑉𝐻𝐵,
𝑆= 𝑚𝑆 𝑔𝑦̅𝐻𝐵,
+ 𝑘𝑆 (𝑞3 − 𝑞1 )2
2

انرژی جنبشی روتور رانندهی رابط :HB

 -1-3معادالت حرکت در مرحلهی تكيهگاهی
در مرحلهی تكيهگاهی فرض کردهايم با تأمين اصطكاک الزم

𝑠
𝑆𝑥̅𝐻𝐵,
) = 𝑙3 𝑠𝑖𝑛(−𝑞2 ) − 𝑙1 𝑠𝑖𝑛(𝑞1
) + [𝑎𝑠1 𝑠𝑖𝑛(𝑞3
]) − 𝑎𝑠2 𝑐𝑜𝑠(𝑞3
𝑠
𝑆𝑦̅𝐻𝐵,
) = 𝑙3 𝑐𝑜𝑠(−𝑞2 ) + 𝑙1 𝑐𝑜𝑠(𝑞1
) − [𝑎𝑠1 𝑐𝑜𝑠(𝑞3
]) + 𝑎𝑠2 𝑠𝑖𝑛(𝑞3

با فرض آنكه دوران محور خروجی جعبهدندهی رانندهی رابط HB

برابر با دوران فنر متصل به  HBباشد ،آنگاه با مالحظهی نسبت کاهش
جعبهدنده ،kg ،سرعت زاويهای روتور رانندهی رابط  HBبرابر است با:

دوران میکند .شرط تحقق اين امر آن است که در طول فاز تكيهگاهی

()13

تا لغزش رخ ندهد ،که در آن 𝑥𝐹 و 𝑦𝐹 نشان دهنده مولفه افقی و عمودی

روتورها بايد به انرژی جنبشی ربات اضافه شود:

همواره  𝐹𝑦 > 0باشد تا تماس پا با زمين حفظ شود و 𝑦𝐹 𝑠𝜇 < 𝑥𝐹 باشد

𝑠
𝑅𝜃̇𝐻𝐵,
= 𝑟𝑔 𝑞̇ 3

با منظور کردن جرم موتورها روی جرم تنه ،در اينجا تنها سهم دوران

نيروی واکنش زمين و 𝑠𝜇 نشان دهنده ضريب اصطكاک ايستايی بين پا و

()14

سينماتيكی باز میباشد که میتوان با شروع از نقطهی تكيهگاه مشخصه-

فنری متصل به رابط :HB

زمين میباشد .در اين فاز پيكرهبندی ربات شامل يک زنجيرهی
های سينماتيكی همهی رابطها را نسبت به چارچوب مرجع محاسبه نمود.
پس از آن میتوان معادالت حرکت را تشكيل داد .برای نمونه اگر
قسمت بااليی پای تكيهگاهی را در نظر بگيريم ،محاسبات زير میبايست
انجام گيرد:

مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394

1
𝑠
𝑠
𝑅𝑇𝐻𝐵,
𝑅= 𝐽𝑟 (𝜃̇𝐻𝐵,
)2
2

کار اتالفی ناشی از اصطکاک در جعبهدنده و مکانیزم
با استفاده از رابطهی ريلی برای مالحظهی اصطكاک لزج در روش
الگرانژی جهت استخراج معادالت حرکت ،توان اتالفی در جعبهدنده و
مكانيزم فنری متصل به رابط  HBعبارت خواهد بود از:
()15

1
1
𝑠
𝐷𝑅𝐻𝐵,
= 𝑐ℎ𝑑 (𝑞̇ 3 )2 + 𝑐𝑆 (𝑞̇ 3 − 𝑞̇1 )2
2
2
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به همين ترتيب محاسبات فوق برای رابطهای فعال  HE ،HCو  HFو

 -3-3تحليل رخداد کنده شدن

نيز رابطهای  EI ،CD ،BAو  FGکه فاقد مكانيزم محرکهی فنری هستند،
انجام میگيرد .سپس با جایگذاری عبارتهای محاسبه شده در رابطهی
( )1و مرتبسازی آنها ،معادالت حرکت ربات اترياس در مرحلهی تكيه-
گاهی به شكل معادالت ديفرانسيلی زمان پيوسته از مرتبهی دوم مطابق
رابطهی بستهی زير حاصل میشود:

[𝑀 𝑠 (𝑞 𝑠 )]8×8 ∙ [𝑞̈ 𝑠 ]8×1 + [𝐶 𝑠 (𝑞 𝑠 , 𝑞̇ 𝑠 )]8×8 [𝑞̇ 𝑠 ]8×1
+ [𝐷 𝑠 ]8×8 [𝑞̇ 𝑠 ]8×1
+ [𝑃 𝑠 (𝑞 𝑠 )]8×1
()16
] 𝑠
𝑚𝑢[ ∙ = [𝐵 𝑠 ]8×4
4×1
که در اين رابطه 𝑠 𝑀 موسوم به ماتريس جرم شامل اثرات خطی لختی و

𝑠 𝐶 ماتريس شامل اثرات شتابهای جانب مرکزی و کوريوليس هستند.

چنانچه حرکت مجموعه در مرحلهی تكيهگاهی طوری بوده باشد
که انرژی الزم برای بلند شدن مجموعه فراهم آيد ،آنگاه لحظهای پيش
خواهد آمد که نيروی واکنش زمين در نقطهی اتكای پا صفر میشود .با
رخ دادن اين وضعيت ،شرايط گذر از مرحلهی تكيهگاهی به مرحلهی
پرواز برقرار میشود .با بكار بستن قانون دوم نيوتن در راستای عمودی،
که برای پيكرهی منزوی شده از زمين ارزيابی شود ،در لحظهی کنده
شدن داريم:
()20
که در آن 𝑡𝑜𝑡𝑚

𝑠
𝑀𝑜𝐶 ̈𝑦 𝑡𝑜𝑡𝑚 𝑁 = 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝑔 +
=0
𝑠
جرم و 𝑀𝑜𝐶 ̈𝑦 مؤلفهی عمودی شتاب مرکز

جرم کل

𝑠 ̇𝑞 𝑠 𝐷 سهم اتالف اصطكاکی و 𝑠 𝑃 سهم نيرویهای پايستار گرانشی و

ربات میباشد .با صفر شدن مؤلفهی عمودی نيروی واکنش زمين، 𝑁 ،

کشسانی در معادالت حرکت را شامل میشوند 𝑢𝑚 .نيز بردار

میتوان پيشبينی کرد در لحظهی کنده شدن داريم:

گشتاورهای موتوری است .ماتريس 𝑠𝐵 نيز به شكل زير میباشد:
𝑇

()17

0
0
]
0
1

0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0
1
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
𝑠
[ 𝑔𝑟 = 𝐵
0
0

𝑖̅𝑦𝜕
𝑖̅𝑦𝜕 𝜕
|) 𝑠 ̇𝑞 ) 𝑠 ̇𝑞 𝑠 ( 𝑠 𝑚𝑡𝑜𝑡 𝑔 + ∑ 𝑚𝑖 ( 𝑠 𝑞̈ 𝑠 +
()21
𝑞𝜕
𝑞𝜕
𝑞𝜕
𝑖
∗𝑞
=0
که 𝑖𝑚 و 𝑖̅𝑦 جرم و مختصهی عمودی مكان مرکز جرم هر رابط ،و ∗ 𝑞

پيكرهبندی ربات درست در لحظهی کنده شدن ،میباشند .شايان ذکر

 -2-3معادالت حرکت در مرحلهی پرواز

است با توجه به پيوسته بودن متغيرهای حالت (هم پيكرهبندی و هم

در مرحلهی پرواز هر دو پا از زمين کنده میشوند و مرکز جرم

سرعتی) هنگام کندگی از زمين ،شرايط اوليه برای حل معادالت حرکت

مجموعه مانند يک پرتابه در صفحهی حرکت طی مسير میکند .کنده
شدن پای تكيهگاهی از زمين دو درجه آزادی به مجموعه اضافه میکند و
از اين رو الزم است به بردار مختصههای تعميميافتهی مرحلهی تكيهگاهی
دو مختصهی جديد اضافه ،و از آن برای توصيف پيكرهبندی ربات در
مرحلهی پرواز استفاده کنيم .بنابراين با افزودن دو مختصهی  𝑞9و ،𝑞10
محل مفصل ران ،مختصههای تعميميافته در مرحلهی پرواز عبارت خواهد

مرحلهی پرواز برابر با شرايط انتهايی حالت سيستم در مرحلهی تكيهگاهی
است ،يعنی داريم:
∗𝐻𝑦
∗𝐻 ̇𝑦

()22

=
=

𝑓
)𝑞0 (10
𝑓
)𝑞̇ 0 (10

,
,

∗𝐻𝑥
∗𝐻 ̇𝑥

=
=

𝑓
)𝑞0 (9
𝑓
)𝑞̇ 0 (9

,

∗𝑞

=

= 𝑞̇ ∗ ,

𝑓
)𝑞 (1: 8
𝑓{ 0
)𝑞̇ 0 (1: 8

که در آن زيرنويس  Hنمايندهی کميتهای مربوط به مفصل ران می-
باشد.

شد از . 𝑞 𝑓 = [𝑞 𝑠 , 𝑞9 , 𝑞10 ] :باالنويس  fنمايندهی مقدار کميتها در

 -4-3تحليل رخداد برخورد

مرحلهی پرواز است .بدين ترتيب در محاسبهی مكان مرکز جرم رابطها

در انتهای مرحلهی پرواز با برخورد انتهای پای جلويی بر زمين،

از محل مفصل ران به عنوان نقطهی مرجع استفاده خواهد شد .برای نمونه
در محاسبهی مكان مرکز جرم رابط  HBمینويسيم:
𝑓
) 𝑥̅ 𝐻𝐵 = 𝑞9 + 𝑎1 𝑠𝑖𝑛(𝑞1
𝑓
) 𝑦̅𝐻𝐵 = 𝑞10 − 𝑎1 𝑐𝑜𝑠(𝑞1

( -18آ)
( -18ب)

مشابه مرحلهی تكيهگاهی ،معادالت حاکم بر حرکت ربات در
مرحلهی پرواز نيز معادالت ديفرانيسلی زمان پيوسته از مرتبهی دوم
خواهند بود ،و میتوان آنها را با بكار بردن مجدد روابط ( )1تا ( )6به
روش الگرانژی استخراج نمود .در نهايت بهدست خواهيم آورد:
∙ [𝑞̈ 𝑓 ]10×1

+ [𝐶𝑓 (𝑞 𝑓 , 𝑞̇ 𝑓 )]10×10 [𝑞̇ 𝑓 ]10×1

[𝑀 𝑓 (𝑞 𝑓 )]10×10

+ [𝐷 𝑓 ]10×10 [𝑞̇ 𝑓 ]10×1
+ [𝑃 𝑓 (𝑞 𝑓 )]10×1
𝑓

()19
که در اينجا

] 4×2

= [𝐵 𝑓 ]10×4 [𝑢𝑚 ]4×1

[𝐵 𝑠 , 0

=

] 𝑓 𝐵[

بوده و ساير عبارتها مشابه با

مرحلهی پرواز و نيز دورهی يک قدم به اتمام میرسد و ربات دوپا به
ابتدای مرحلهی تكيهگاهی قدم بعدی وارد میشود .همان طور که در
دويدن يا راه رفتن انسان نيز قابل مشاهده است ،هنگام رخداد برخورد
پيكرهبندی بدون تغييرات ناگهانی و به طور هموار از دورهی پيش از
برخورد به دورهی پس از آن جابهجا میشود .با اين حال برخورد با اعمال
نيروی واکنشی ضربه ای که از سمت زمين به انتهای پای فرود آمده وارد
میشود همراه است و سبب تغيير ناگهانی در مقدار تكانهی مجموعه می-
شود .از اين رو متغيرهای سرعتی حالت سيستم نيز در هنگام برخورد
دستخوش تغييرات ناگهانی میشوند .عالوه بر اين با ورود به قدم جديد
نقش پاها تعويض میشود ،يعنی پای آونگی فرود آمده نقش پای تكيه-
گاهی را میگيرد و برعكس .بنابراين بايد برچسب شمارهی متغيرها نيز
عوض شوند .اين کار با ضرب ماتريس تعويض نام انجام میگيرد .بدين
ترتيب شرايط اوليه برای حل معادالت حرکت در مرحلهی تكيهگاهی

عبارتهای رابطهی ( )16میباشد.

مجله کنترل ،جلد  ،9شماره  ،1بهار 1394
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بهنام داداشزاده ،حيدر شبان ،سيد محمد رضا سيد نورانی ،بهروز کوهستانی

قدم جديد ،که بالفاصله پس از رخداد برخورد حاصل میشود ،با اعمال

نرم افزار متلب برای محاسبات و مشتقگيری های پارامتری استفاده می-

نگاشت زير موسوم به نگاشت برخورد قابل محاسبه است:

شود .همچنين برای صحه گذاری مدل ديناميكی فاز پرواز و فاز تكيه-

𝑆
𝑠𝑞
𝑓𝑞
𝑓𝑥+𝑠 ≡ { +𝑠 } = [𝑆 ∙ ∆ ] { −𝑓 } ≡ 𝑓𝑠∆ ∙ 𝑥−
𝑞̇ +
̇𝑞
𝑞̇ −

()23

برای اجتناب از بروز اشتباه در استخراج معادالت از ابزار سمبوليک

گاهی به طور جداگانه ،معادالت ديناميكی سيستم با شرايط اوليه دلخواه

که در آنها زيرنويسهای « »+و « »-به ترتيب نمايندهی مقدار آن کميت،
درست پس و پيش از لحظهی برخورد هستند 𝑥 .بردار حالت و 𝑆

و با گشتاور موتورهای صفر حل میشوند و با استفاده از پاسخ عددی
بدست آمده انرژی مكانيكی کل سيستم محاسبه میشود .در صورتی که

ماتريس تعويض نام میباشند .با توجه به توضيحات باال 𝑆 عبارت است

انرژی مكانيكی در اين حالت در طول زمان ثابت بماند تاييدی بر درست

از:

بودن معادالت حرکت میباشد .همچنين برای صحهگذاری مدل برخورد
04×2
]
04×2

()24

0
𝑆 ≡ [ 4×4
14×4

14×4
04×4

تكانه زاويه ای سيستم حول نقطه برخورد را قبل و بعد از برخورد به

که  0و  1به ترتيب ماتريسهای صفر و همانی از مرتبهی ذکر شده
هستند .همچنين ̇𝑞∆ نگاشت تغييرات ناگهانی بردار سرعت در رخداد
برخورد است .اين نگاشت ،بر اساس روش ارائه شده در مرجع [ ،]27با

صورت عددی محاسبه میکنيم و چک میکنيم که اين مقادير باهم برابر
باشند .پايستاری تكانه زاويهای حول اين نقطه نيز تاييدی بر درست بودن
مدل برخورد میباشد [.]26

مالحظهی دو فرض محاسبه میشود .اول اينكه رخداد برخورد آنی

 -4تشکیل تابع هزینه برای مسئلهی بهینهسازی

صورت میگيرد و حين آن موتورها گشتاورهای ضربهای توليد نمیکنند.
و دوم آنكه فرود پا بر زمين بدون لغزش يا جهش صورت میگيرد که
نتيجهی آن صفر شدن آنی سرعت نقطهی انتهايی پای فرود آمده می-
باشد .بر اين مبنا ،نگاشت ̇𝑞∆ خواهد بود:

= ̇𝑞∆
−

]) 𝐽(𝑝2

()25

−1

−1
) 𝑓[𝑀 𝑓 (𝑞−𝑓 )] [𝑀 𝑓 (𝑞−

−1

]) 𝐽𝑡 (𝑝2 ) [𝐽(𝑝2 )[𝑀 𝑓 (𝑞−𝑓 )] 𝐽𝑡 (𝑝2

𝑓

که در اين رابطه ) 𝑞(  𝑝2 = 𝑝2مكان نقطهی انتهايی پای فرود آمده و
𝑝𝜕

𝑓 𝐽(𝑝2 ) = 𝜕𝑞2ژاکوبين آن نسبت به مختصات تعميميافتهی مرحلهی
پرواز میباشند.

بر اساس روش پيشنهاد شده در اين مقاله در پی يافتن توابع
گشتاورهای مفاصل بر حسب زمان هستيم که بتوانند ضمن توليد گام
دويدن ب رای ربات اترياس ،انرژی الزم برای اين منظور را نيز کمينه کنند.
بدين منظور به تعداد موتورهای فعال ،به طور جداگانه برای هر يک از
مراحل تكيهگاهی و پرواز توابع چندجملهای بر حسب زمان و با ضرائب
نامعين تعريف میکنيم ،که اين توابع نحوهی تغييرات گشتاور توليدی
موتورها را معين میکنند .بنابراين  4تابع گشتاور برای مرحلهی تكيه-
گاهی و  4تابع گشتاور برای مرحلهی پرواز منظور میگردد .با تعيين
ضرائب ،توابع گشتاور هر مرحله معين میشود ،و آنگاه با حل معادالت
حرکت ( )16و ( ،)19يعنی حل مسئلهی ديناميک مستقيم ،الگوی گام

 -5-3ديناميک ترکيبی حاکم بر دويدن

حاصل از گشتاورهای اعمالی ارزيابی خواهد شد .اگر نتيجهی حاصل از

در اين قسمت ديناميک ترکيبی حاکم بر دويدن ربات دوپا با پای

شبيه سازی الزامات زير برای تحقق يک گام قابل قبول برای دويدن را

نقطهای ،شامل مراحل زمان پيوستهی تكيهگاهی و پرواز ،گذر هموار

برآورد کند ،آنگاه آن دسته گشتاورهای اعمالی ،رقابت برای کمينه

کنده شدن و نيز برخورد ضربهای همراه با ناپيوستگی ،را به شكل زير

کردن هزينهی حمل را ادامه خواهند داد.
اولين الزام برای تحقق گام در يک ربات آن است که تمام رابطهای

جمعبندی میکنيم:
معادلهی ديفرانسيل حاکم بر مرحلهی تكيهگاهی ) 𝑠
𝑚𝑢 𝑥̇ 𝑠 = 𝐹 𝑆 (𝑥 𝑠 ,

()26

گذر هموار از مرحله تكيهگاهی به مرحلهی پرواز
معادلهی ديفرانسيل حاکم بر مرحلهی پرواز
گذر همراه با ناپيوستگی هنگام رخداد برخورد

𝑓

𝑥0

𝑓
) 𝑚𝑢 𝐹 𝑓 (𝑥 𝑓 ,
𝑠
𝑥+

آن باالی سطح زمين قرار گرفته باشند و در آن فرو نروند .با اين حال در

→ 𝑠𝑥−

ارزيابی الگوهای حاصل شده در مسئلهی بهينهسازی اين مقاله ،با تعريف

𝑓 ̇𝑥

مقدار نفوذ به عنوان يک جريمه بزرگ و افزودن آن به تابع هزينه گام

=
→ 𝑓{𝑥−

يک قدم کامل دويدن از توالی مراحل فوق حاصل میشود .برای

طوری طرح ريزی میشود که مقدار نفوذ پای آونگی در زمين صفر
باشد .جريمه ی نفوذ پا در زمين ،به صورت زير ،در هر يک از مراحل

يک گام متناوب الزم است در انتهای هر قدم پس از رخداد برخورد𝑥0𝑠 ،

تكيهگاهی و پرواز جداگانه محاسبه میشود:

حاصل شده برای شروع قدم جديد همواره مقدار ثابتی باشد .البته در

)𝑡( 𝑠
𝑝𝑖𝑡𝑦 ∶ 𝑡∀
<0

عمل سعی در همگرا کردن دنبالهی 𝑠𝑥0ها در قدمهای متوالی میباشد که
میبايد به واسطهی يک کنترل کنندهی مناسب حاصل شود .صرفنظر از

)𝑡( 𝑠
𝑠
𝑑𝑙𝑐𝑝
𝑝𝑖𝑡𝑦 ∑ =
𝑡

()27

<0

𝑓
)𝑡( 𝑝𝑖𝑡𝑦

∶ 𝑡∀

𝑓
)𝑡( 𝑝𝑖𝑡𝑦 ∑
𝑡

=

𝑓
𝑑𝑙𝑐𝑝

{

اين موضوع ،هدف اين مقاله يافتن توابع گشتاور ] 𝑓 𝑢 ; 𝑠
𝑚𝑢[ = 𝑚𝑢 که
𝑚

که در اينجا 𝑝𝑖𝑡𝑦 مختصهی قائم انتهای پای آونگی در چارچوب مرجع

تنها يک قدم دويدن را توليد نمايند و در آخر بردار حالت را به شرايط

است.

آغازين قدم ختم کند.
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الزام ديگری که بايد در الگوی حرکتی رعايت شود تناوبی بودن آن

برای حل مسئلهی بهينهسازی از جعبه ابزار بهينهسازی نرم افزار متلب

است .از آنجا که هر قدم کامل عبارت از جواب حاصل از حل معادالت

بر اساس روش برمبنای مشتق استفاده میکنيم .از اين رو انتخاب حدس

( ) 26است ،بنابراين اگر شرايط اوليه در شروع فاز تكيهگاهی برای هر

اوليه در سرعت همگرايی و نيز اجتناب از کمينههای محلی نقش مهمی

قدم برابر گرفته شود ،آنگاه جوابهای يكسان و يا به عبارتی قدمهای

خواهد داشت .هر چه محل حدس اوليه نزديکتر به حوزهی همگرايی

يكسان خواهيم داشت .همچنان که گفته شد خروجی نگاشت برخورد،

جواب بهينهی غالب قرار گيرد ،سريعتر و با اطمينان بيشتر به آن جواب

شرايط اوليه برای قدم جديد خواهد بود .اگر چه برابری کامل بين شرايط

بهينه نزديک خواهيم شد .بدين جهت در انتخاب حدس اوليه از جواب

اوليهی داده شده برای حل معادالت حرکت در مرحلهی تكيهگاهی 𝑠𝑥0

موجود بر مبنای مدل آونگ وارون فنری که در مرجع [ ]26در موضوع

و خروجی نگاشت برخورد 𝑠 𝑥+مطلوب آرمانی در يافتن الگوی دويدن

طرحريزی و کنترل گام دويدن در ربات اترياس به دست آمده است،

است ،با اين حال میتوان اختالف کم بين آن دو را قابل قبول دانست ،و

استفاده میکنيم .بايد انتظار داشت الگوی دويدن حاصل از حل مسئلهی

در عين حال سعی کرد مقدار اين اختالف به کمترين مقدار خود کاهش

بهينه سازی نسبت به آن که بر مبنای مدل آونگ وارون فنری بهدست

پيدا کند .از اين رو اندازهی برداری تفاضل آنها را به عنوان جريمهای

آمده و آن را به عنوان حدس اوليه در روند بهينهسازی وارد کرديم،

ديگر به تابع هزينه اضافه میکنيم تا در روند بهينهيابی و در تعامل با تابع

هزينهی کمتری داشته باشد .برای محاسبهی حدس اوليه میبايست

هزينه تا حد ممكن کاهش يابد.

برداری از ضرائب نامعين مربوط به چندجملهایهای سازندهی توابع

تابع هزينهی اصلی در مسئلهی بهينهسازی ما تحت عنوان هزينهی
حمل همراه با جريمهها با ظابطهی بی بعد شدهی زير تعريف میشود:

𝑓
𝑠
𝑑𝑙𝑐𝑝 | 𝑠| 𝑥+𝑠 − 𝑥0
𝑊
𝑑𝑙𝑐𝑝 +
()28
+
+
| 𝑠|𝑥0
𝐷𝑇𝑆𝑥∆ 𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑚
𝑙1 + 𝑙3
که 𝐷𝑇𝑆𝑥∆ جابهجايی افقی انتهای پای آونگی و 𝑊 کار انجام شدهی

= 𝑇𝑂𝐶

ربات طی يک قدم کامل میباشند 𝑊 .از رابطهی زير محاسبه میشوند:
∗𝑡

𝑡𝑑|] 𝑠
𝑚𝑢[] 𝑠 𝐵[ 𝑡] 𝑠 ̇𝑞[| ∫ = 𝑊

()29

𝑓

𝑡

𝑓
𝑡−

گشتاور را ايجاد کنيم .اين کار با برازش چندجملهایهايی از درجه
مطلوب با نمودارهای گشتاور ارائه شده بر مبنای مدل آونگ وارون فنری
که در شكل  3نشان داده شده انجام میشود .الزم به ذکر است که
پيچيدگی ،درجه آزادی باال و داشتن گسستگی مدل ديناميكی و نيز
تعداد زياد پارامترهای بهينه سازی باعث میشود که مساله بهينه سازی با
شروع از يک حدس اوليه نامناسب در مينيمم های موضعی گير بيفتد و به
نتايجی بسيار دورتر از گام دويدن بهينه منجر شود.

𝑠𝑡0

نمودار مولفههای افقی و عمودی نيروی واکنش زمين برای کنترل

𝑡𝑑 |] 𝑚𝑢[] 𝑓 𝐵[ ] 𝑓 ̇𝑞[| ∫ +
∗𝑡

که ∗𝑡 و 𝑓 𝑡−به ترتيب زمان وقوع رخدادهای کنده شدن و برخورد می-
باشند ،که همراه با بردار سرعت تعميميافته در هر مرحلهی زمان پيوسته،

دويدن اترياس بر مبنای آونگ وارون فنری در شكل  4نشان داده شده
است که حداکثر ضريب اصطكاک الزم زمين برای آن  0/34میباشد.

پس از حل مسئلهی ديناميک مستقيم معلوم میشوند.
همچنين توابع گشتاور برای هر يک از مراحل تكيهگاهی و پرواز،
در قالب چندجملههايی جداگانه بر حسب زمان با ضرائب نامعين طرح-
ريزی میشوند .بدين ترتيب يافتن دسته توابع بهينهکنندهی گام محدود به
يافتن ضرائب سازندهی آن چندجملهایها شده که به آن پارامتریسازی
مسئله میگوييم .روند پارامتریسازی با چندجملهایهای درجه  4 ،3و 5
تكرار میشود تا بهترين شكل گشتاورها برای مسئلهی مورد نظر حاصل
شود .برای نمونه اگر چندجملهایها از درجه  3انتخاب شوند ،شكل
توابع گشتاور به صورت زير خواهد شد:
()30

∗𝑡 < 𝑡 ≤ 𝑠𝑡0

𝑓𝑡∗ ≤ 𝑡 < 𝑡−

𝑠 3
𝑠 2
𝑠
𝑠
= 𝑎𝑖,3
𝑡 + 𝑎𝑖,2
𝑡 + 𝑎𝑖,1
𝑡 + 𝑎𝑖,0
𝑓 3
𝑓 2
𝑓
𝑓
= 𝑎𝑖,3 𝑡 + 𝑎𝑖,2 𝑡 + 𝑎𝑖,1 𝑡 + 𝑎𝑖,0

𝑠𝑖𝑢
𝑓 {
𝑖𝑢

شكل  :3نمودار گشتاورهای موتورها ارائه شده بر مبنای مدل آونگ وارون فنری

که نمايهی 𝑖 به ازای  𝑖 = 1,2,3,4نمايندهی شمارهی موتورها میباشد.
بنابراين هر دسته توابع گشتاور با تعيين  32ضريب طرحريزی میشود.
تعداد اين ضرائب هنگامی که چندجملهایها از درجات  4و  5انتخاب
شوند به ترتيب به  40و  48ضريب افزايش میيابد .مالحظه میشود که
تابع هزينه تابعی کامالً غيرخطی ،ناپيوستهی رخداد پايه و با تعداد
متغيرهای زياد است ،که سبب افزايش هزينهی محاسباتی و زمانبری حل
مسئله میشود.
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ی تكيهگاهی ،انرژی مكانيكی مجموعه در طول يک قدم ،و نيز تصاوير
متوالی از پيكرهبندی حين دويدن ،به ترتيب در شكلهای  6تا  8نشان
داده شدهاند.
با مقايسهی شكلهای  4و  5مشاهده میشود ،نمودارهای گشتاور
حاصل از بهينهسازی به حد اشباع موتورها ( )13 N.mنمیرسند و از اين
رو تغييراتی هموار دارند .بهعالوه ناپيوستگیهای موجود در نمودارهای
گشتاور شكل  4که موجب ايجاد ضربههای شديد حين حرکت ربات
میشوند در نمودارهای شكل  5به جز در هنگام گذر از مرحلهی تكيه-
شكل  :4نمودار مولفههای نيروی واکنش زمين بدست آمده بر مبنای مدل آونگ
وارون فنری

گاهی به مرحلهی پرواز حذف شدهاند ،زيرا که هر يک از نمودارهای
گشتاور حاصل از جواب بهينه منحنیهای پيوستهی چندجملهای از درجه
 3با تغييراتی هموار میباشند.
در شكل  6مؤلفههای نيروی واکنش زمين که حين مرحلهی تكيه-

 -5نتایج و بحث

گاهی بر انتهای پای تكيهگاهی وارد میشود ،از نظر کيفی نموداری مشابه

پس از شبيهسازی مدل ( )26در نرمافزار متلب و مقداردهی

با اندازهگيریهای تجربی همين نيروها در دويدن انسان ،تشكيل دادهاند.

گشتاورها مطابق توابع ( )30با اجرای برنامهی بهينهسازی برمبنای مشتق
توسط جعبه ابزار موجود در همان نرمافزار ،جواب بهينه برای توليد گام
دويدن در ربات دوپای اترياس به ازای سه درجه انتخابی در ساخت
چندجملهایها محاسبه شد .شرايط اوليه فاز تكيهگاهی 𝑠 𝑥0برای شروع
حرکت در هر تكرار و حدس اوليه برای توابع گشتاور در اولين تكرار،
متناظر با الگوی گام دويدن بر مبنای مدل آونگ وارون فنری اعمال
شدند .توقف برنامه با ثابت شدن مقدار هزينه در تكرارهای متوالی انجام
میگرفت.
نتايج به دست آمده از اجرای سه روند بهينهسازی برمبنای مشتق و
يک بار اجرای الگوريتم ژنتيک در مقايسه با نتيجهی حاصل از مدل
آونگ وارون فنری ،برای توليد گام دويدن در ربات دوپای اترياس در
جدول  4فهرست شده است .همچنانکه مالحظه میشود به ازای هر سه
درجه انتخاب شده در ساخت توابع گشتاور هزينهی حمل به دست آمده
نسبت به مقدار حاصل از دويدن بر مبنای مدل آونگ وارون فنری کمتر
است .به عالوه کمترين مقدار تابع هزينه به ازای منحنیهای گشتاور
درجه  4به دست آمده است .همچنين خطای ناشی از عدم تطابق حالت
پس از برخورد با شرايط اوليه ،به ازای منحنیهای گشتاور درجه  ،4تقريباً
برابر با منحنیهای درجه  5و البته کمتر از منحنیهای درجه  3و نيز مقدار
متوسط آن در دويدن بر مبنای مدل آونگ وارون فنری میباشد .به اين
نكته اشاره کنيم که نتايج ذکر شده برای دويدن بر مبنای مدل آونگ
وارون فنری ،با شبيه سازی اجرای ده قدم محاسبه شده است ،و با توجه به

مولفهی افقی نيروی واکنش زمين در واقع نيروی اصطكاک الزم در
حرکت است که بر اساس تعادل ديناميكی در راستای افقی محاسبه شده
است .در اين نمودار نسبت 𝑦𝐹 𝐹𝑥 /در اوايل فاز تكيهگاهی مقادير باالتر
از يک را داراست و در ادامه کمتر يک میباشد .حداکثر مقدار آن 1/89
است که نشانگر حداقل ضريب اصطكاک الزم بين پا و زمين میباشد.
فراهم آوردن اين ضريب اصطكاک در عمل امكان پذير است زيرا
ضريب اصطكاک بين الستيک و فلزات بين  1تا  4میباشد [ ]28و نيز
پليمرهايی با آرايه های ميكروفيبر ساخته شده است که حتی ضريب
اصطكاک باالی  10را نيز فراهم میکند [ .]29مؤلفهی عمودی نيروی
واکنشی در مرحلهی تكيهگاهی میبايست مقداری مثبت داشته باشد تا
نشان فشرده شدن و حفظ تماس پای تكيهگاهی با زمين باشد .از اين رو
همانطور که مالحظه میشود در لحظهای که مقدار نيروی عمودی به
صفر میرسد کندهشدن پای تكيه گاهی و شروع مرحلهی پرواز را
مشاهده میکنيم.
در شكل  8تصاوير متوالی از پيكرهبندی ربات اترياس حين دويدن
نشان داده شده است ،که با شبيهسازی طبق گشتاورهای بهينهساز درجه 3
گرفته شدهاند .در اين تصاوير نحوهی پيش آمدن ربات در مرحلهی
تكيه-
جدول  :4مقايسهی نتايج به دست آمده از بهينهسازی و مدل آونگ وارون فنری
مساله بهينه سازی

تغييرات کم مقدار هزينهی حمل در ده قدم ،متوسط هزينهی حمل در

شمارهی

هزينهی

تكرار

حمل

حدس

| 𝑠𝑥0

−

𝑠𝑥+

2/5229

6/4671

10

1/5797

1/1256

30

1/5506

0/6798

حاصل شدند ،نمايش داده شده است .با شبيهسازی دويدن ربات طبق

50

1/5465

0/6711

منحنی گشتاورهای بدست آمده نمودار نيروی واکنش زمين حين مرحله-

75

1/5459

0/6459

جدول  4درج شده است.
در شكل  5منحنی گشتاورهای بهينه که با پارامتریسازی بر اساس
چندجملهایهای درجه  3برای توليد گام دويدن در ربات دوپای اترياس
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حدس

2/4951

5/9084

5

1/5994

2/9763

40

1/5563

0/7524

50

1/5257

0/9131

75

1/5012

0/3430

2/4625

5/5542

5

1/5543

3/3880

30

1/9291

1/7312

50

1/3718

0/8454

120

1/5334

0/3395

30

1/5023

0/3354

اوليه
درجه  4با fmincon

حدس
اوليه
درجه  5با fmincon

درجه  4با اجـرای الگوريتم
ژنتيک با جمعيت 50
بر مبنای مدل آونگ وارون فنری

1/71

شكل  :7انرژی مكانيكی مجموعه حين يک قدم ،با شبيهسازی طبق گشتاورهای
بهينه درجه 3

 5/707تا
0/0034

شكل  :8تصاوير متوالی از پيكرهبندی حين دويدن ،با شبيهسازی طبق گشتاورهای
بهينه درجه 3

گاهی تا لحظهی کنده شدن و نيز ادامهی پيشروی در مرحلهی پرواز تا
رخداد برخورد مشاهده میشود .همچنين مسير دنبال شده توسط مرکز
جرم نيز به تفكيک در هر يک از مراحل تكيهگاهی و پرواز نمايانده شده
شكل  :5نمودار گشتاورهای بهينه با ضابطهی چندجملهایهای درجه 3

است .اين مسير مشابه مسيری است که مرکز جرم بدن انسان طی دويدن
در صفحهی نيمرخ ايجاد میکند.
شبيهسازی دويدن به ازای جواب بهينه سازی شده با گشتاورهای
پارامتری شده از درجههای  4و  5نتايج مشابهی را نشان میدهند .از
مقايسه نمودارهای گشتاور حاصل شده در اين حالتها در شكلهای  9و
 10مشاهده میشود که منحنیهای گشتاورهای متناظر اختالف کمی باهم
دارند .همه منحنیها هموار هستند و به جز لحظات کوتاهی در شروع
مرحلهی تكيهگاهی که موتور  2و نيز شروع مرحلهی پرواز که موتور 1
به اشباع میرسد ،در ساير لحظات از پديدهی اشباع اجتناب میشود.

شكل  :6نيروی واکنش زمين بر انتهای پای تكيهگاهی حين مرحلهی تكيهگاهی،
با شبيهسازی طبق گشتاورهای بهينه درجه 3

حداکثر ضريب اصطكاک الزم در هر دو حالت  1/88بدست آمده است
که خيلی نزديک به مقدار اصطكاک الزم برای گشتاورهای بهينه درجه
 3است .با شبيهسازی گام دويدن اين ربات بر مبنای آونگ وارون فنری
ضريب اصطكاک الزم  0/34بدست میآيد .اين امر نشانگر آن است که
در اين پژوهش به گامهای دويدن با کارآيی انرژی بهتر و گشتاورهای
هموار موتورها به بهای ضريب اصطكاک بيشتر بين زمين و پای ربات
دست يافتهايم.
ساير نتايج حاصل از جواب بهينه با گشتاورهای درجه  4و  ،5از نظر
کيفی و نيز تقريباً از نظر کمی مشابه با نتايج ارائه شده برای گشتاورهای
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درجه  3میباشد .تفاوت نمودارهای نيروی واکنش زمين و نمودارهای
انرژی مكانيكی حاصل از دو الگوی دويدن بر مبنای گشتاورهای بهينه از
درجه  4و درجه  5بسيار ناچيز است .تنها برای نمونه الگوی دويدن
حاصل از شبيهسازی دويدن با گشتاورهای بهينه از درجه  4در شكل 11
نشان داده شده است.
با توجه به پيچيدگی تابع هزينه و وابستگی آن به معادالت پيوسته
غيرخطی و گسسته حرکت ،احتمال گير افتادن الگورينم در مينيمم های
موضعی وجود دارد .برای اطمينان از بهينه بودن جوابهای بدست آمده ،به
عنوان نمونه توابع گشتاور درجه  4را با استفاده از الگوريتم ژنتيک نيز
بهينه سازی میکنيم .اندازه جمعيت را  50و نقطه شروع را بهترين نقطه
حاصل از بهينه سازی قبلی انتخاب میکنيم .مطابق جدول  ،4اجرای

شكل  :11تصاوير متوالی از پيكرهبندی حين دويدن ،با شبيهسازی طبق
گشتاورهای بهينهساز درجه 4

الگوريتم ژنتيک با  30تكرار تقريبا به همان نقطه حاصل از بهينهسازی بر
مبنای مشتق منتهی میشود و کاهشی در هزينهی حمل و خطای خطای

چنان که ذکر شد ،هدف مقالهی حاضر يافتن توابع گشتاور است

گام مشاهده نمی شود .قابل ذکر است که اجرای بهينه سازی توابع درجه

که ربات اترياس به ازای دريافت آنها يک الگوی دويدن با هزينهی حمل

 4با  fminconحدود  9ساعت طول کشيده است که اين زمان برای

کمتری نسبت به الگوی دويدن به دست آمده از مدل آونگ وارون فنری

همين مساله با الگوريتم ژنتيک حدود  80ساعت بوده است .بنابراين حل

ارائه دهد .بنابراين در اين مقايسه الزم بود که الگوی دويدن بر مبنای

اين مساله با روش بر مبنای مشتق معقولتر است زيرا قادر است به نقطه

آونگ وارون فنری نيز شبيهسازی شود .در روش توليد گام در اين مقاله

مينيمم جهانی برسد و به حجم محاسبات بسيار کمتری نسبت به الگوريتم

به توليد گشتاورهای مفاصل برای اجرای يک قدم از گام دويدن

ژنتيک نياز دارد.

پرداختيم.
6

مقدار هزینه حمل
مقدار جریمه

5
4
3
2
1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

شمارهی قدم
شكل  :9نمودارهای گشتاور بهينه با ضابطهی چندجملهایهای درجه 4

شكل  :12تغييرات هزينهی حمل و جريمهی عدم تطابق به ازای انجام  10قدم
دويدن بر مبنای مدل آونگ وارون فنری

الزم به ذکر است که دويدن رباتهای دوپا با پای نقطهای به صورت حلقه
باز ناپايدار است و با تكرار اعمال گشتاورهای مرجع حاصل شده ربات
پس از چند قدم دويدن به زمين خواهد افتاد .لذا برای پايدارسازی گام
دويدن طرح ريزی شده الزم است يک کنترلر مناسب مثل کنترل بر مبنای
رخداد ]30[ 1طراحی شود تا حرکت دويدن پايا و پايدار حاصل شود.
طراحی کنترلر و پايدارسازی فاز بعدی پس از طرح ريزی گام میباشد
که می تواند در ادامه انجام شود اما موضوع بحث اين مقاله نيست .در
استراتژی کنترل بر مبنای آونگ وارون فنری ،گام دويدن بر اساس کنترل
نيروی پای ربات و تعقيب پروفيل نيروی آونگ وارون فنری انجام می-
شكل  :10نمودارهای گشتاور بهينه با ضابطهی چندجملهایهای درجه 5

شود که قادر است در قدمهای متوالی حالت ربات را به سمت يک
1. Event Based Controller
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چرخهی حدی همگرا کند .از اين رو در شكل  12تغييرات هزينهی حمل
و نيز جريمهی عدم تطابق | 𝑠 | 𝑥+𝑠 − 𝑥0به ازای انجام  10قدم نشان داده
شده است و ما مقدار ميانگين  10قدم را برای مقايسه با مقادير بدست
آمده در اين مقاله مالک ارزيابی قرار دادهايم.

 -6نتیجهگیری
در اين پژوهش مسئلهی توليد گام بهينه برای دويدن يک ربات
دوپای واقعی ،يعنی ربات دوپای اترياس ،مورد بررسی قرار گرفت.
همانطور که بيان شد بر اساس مرجع [ ]26هزينه حمل ميانگين برای ده
قدم دويدن ربات اترياس بر مبنای مدل آونگ وارون فنری برابر 1/71
است .آونگ وارون فنری مدلی غيرفعال است و طرحريزی گام بر مبنای
آن می تواند جوابی بهينه به حساب آيد .با اين حال ما در اين پژوهش به
الگوهايی بهتر برای دويدن ربات دوپای اترياس از نقطه نظر مصرف
انرژی و هموار بودن گشتاور موتورها دست يافتيم .هرچند الگوهای
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