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چکیده :در اين مقاله با استفاده از معيارهای متنوع سينماتيكی و بهره گيری از الگوريتم های بهينه سازی تكاملی ،به طراحی بهينه چند هدفه ربات های
کابلی با  1درجه آزادی پرداخته شده است .در همين راستا ،تعيين فضای کاری رباتهای کابلی به عنوان يكی از مهمترين چالشهای طراحی رباتهای کابلی
فضايی در اين مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از ميان تعريفهای متعدد ،فضای کاری کنترل پذير به عنوان يكی از جامعترين تعاريف فضای کاری
رباتهای کابلی انتخاب شده است .در اين فضای کاری به ازای همه نيروها و گشتاورهای وارده بر مجری نهايی ،کابلها در حالت کششی باقی میمانند .به
منظور سنجش مهارت ربات  ،از معيار عدد وضعيت عمومی به عنوان شاخصی مؤثر در بررسی ميزان دوری از تكينگی استفاده شده است .همچنين بدترين
حساسيت سينماتيكی به عنوان دقت قابل ارائه به کاربر در اين مقاله معرفی شد .با بهره گيری از روشهای بهينه سازی چند هدفهای مانند الگوريتم ژنتيک،
جبهه بهينگی پرتو به گونه ای برای پارامترهای طراحی ربات کابلی بدست می آيد که تمامی توابع هدف طراحی ربات ،به طور همزمان بهينه شوند.
کلمات کلیدی :ربات کابلی ،طراحی بهينه چند هدفه ،حساسيت سينماتيكی ،عدد وضعيت ،فضای کاری کنترل پذير.

Multi-Objective Optimization of 6-Degree-of-Freedom CableDriven Parallel Robot Using Kinematic Indices
Seyed Ahmad Khalilpour, Hamidreza Taghirad, Mahdi Tale Masouleh,
Mahdi Aliyari Shoorehdeli
Abstract: This paper investigates the multi objective optimization of 6-degree of freedom cable-driven parallel
robots by using the evolutionary optimization algorithm. In this regard, the determination of cable-driven parallel
robots workspace is reviewed as the most important challenge in the design of space cable-driven parallel robots
and among various definitions, controllable workspace is selected as a general definition of the cable-driven
parallel robots workspace, in which the robot cables remain in tension for any applied forces and wrenches to the
end-effector. In order to evaluate the dexterity of the under study robot, the condition number index is used as an
effective criterion to measure the distance from singularity. Moreover, the worst kinematic sensitivity is
introduced as a presentable accuracy index. Furthermore, by taking the advantages of multi-objective optimization
methods such as the non-sorting genetic algorithm, the optimal pareto front for the design parameters of the robot
is obtained such that simultaneously, all of the robot design’s objectives are satisfied.
Keywords: Planar cable robot, Multi-objective optimization, Kinematic sensitivity, Condition number,
Controllable workspace.
ممتازی نظير سرعت و شتاب باال ،وسعت فضای کاری ،هزينه کم ساخت،

 -1مقدمه
رباتهای موازی کابلی که با نام سكوهای استوارت با پايه تاندونی 2نيز
معروف هستند [ ،]2از مجری نهايی 2تشكيل شدهاند که توسط تعدادی کابل
به چارچوب ثابت متصل میباشند .اين رباتها به علت دارا بودن ويژگیهای

Tendon-based Stewart Platforms
نويسنده عهده دار مكاتبات :حميد رضا تقی راد

1

قابليت حمل بار زياد نسبت به وزن کم ربات و  ،...کاربردهای فراوانی در
حل مسائل گوناگون پيدا کرده اند و هر روز ايدههای جديدی از به کار
گيری آنها در صنايع گوناگون منتشر میشود .طيف وسيع اين کاربردها که
از پاک کردن نمای شيشهای برجهای بزرگ [ ]2تا عمل جراحی [ ]9و يا باز
End-effector

2
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توانبخشی معلوالن [ ]3را شامل میشود ،عالقه پژوهشگران را به کار در زمينه

بخشی از طراحی يک ربات ايده آل به شمار میآيد [ .]25تعيين نقاط تكين

رباتهای کابلی بر میانگيزد .زمينههای مختلفی چون ابزار واسط المسهای

و کاهش آنها يكی از چالشهای مهم طراحی رباتها میباشد .در طراحی

[ ،]5رباتهای نجات بخش [ ،]1بازتوان بخش [ ،]7آموزشهای ورزشی [ ]8و

رباتهای موازی ،معموالً از شاخصهای سينماتيكی برای کاهش تكينگیها

نقل و انتقال اجسام سنگين [ ]3تنها بخشی از کاربردهای رباتهای کابلی را

و افزايش کارايی اين مكانيزمها استفاده میشود .معروفترين اين شاخصها،

به خود اختصاص دادهاند.

معيار توانايی يوشيكاوا [ ]21و معيار مهارت [ ]27میباشند که کاربرد آنها

با توجه به اينكه کابلها در رباتهای موازی کابلی فقط قادر به اعمال نيروی

دارای بعضی محدوديتها به ويژه در رباتهای موازی کابلی است .برای حل

کششی هستند ،روش کار با اين گونه رباتها نسبت به رباتهای موازی معمول

اين مشكالت ،اخيراً دو معيار مختلف که حساسيت سينماتيكی انتقالی و

متفاوت می کند .در واقع طراحی اين رباتها به گونهای بايد صورت گيرد

دورانی نام 2دارند  ،پيشنهاد شده است .اين دو شاخص کران باالی خطای

که سيستم کنترل آن در هر لحظه ،سيگنالی برای محرکها ارائه دهد که

دورانی و انتقالی مكانيرم میباشند که از خطای با نرم واحد در فضای مفصلی

نتيجه آن ،اعمال نيروی کششی در کليه کابلها باشد .در واقع طراحی

منشاء گرفته اند [.]28

پيكربندی مكانيكی و سپس سيستم کنترل ربات بايد به گونهای باشد که ربات

در زمينه بهينه سازی و طراحی رباتهای کابلی میتوان به مراجع [-23،20،21

برای رسيدن به موقعيت و جهت مورد نياز خود ،فقط از نيروهای کششی در

 ]29اشاره کرد .در اين مراجع از شاخصهايی نظير مساحت فضای کاری
9

محرکها استفاده کند .به همين سبب افزونگی در رباتهای کابلی موازی

استاتيكی ،عدد وضعيت عمومی  ،فضای کاری کنترلپذير و جلوگيری از

يک امر اجتناب ناپذير به شمار میآيد .به عبارت ديگر ،برای آن که ربات

برخورد کابلها استفاده شدهاست تا ربات کابلی متناسب با نياز طراحی گردد.

کابلی در يک موقعيت غير تكين دارای 𝑛 درجه آزادی باشد ،حداقل به

در حالت کلی ،اين مراجع برای داشتن تخمينی از وضعيت فضای کاری ،از

 𝑛 + 1کابل نياز است .از جمله ديگر چالشها میتوان به برخورد کابلها با

شبكه بندی فضای کاری استفاده کرده و در هر نقطه از شبكه ايجاده شده،

هم و کابل ها با بدنه و اشياء پيرامون ربات اشاره کرد که مشكالتی را بر سر

معيار محلی مورد نظر را بررسی میکند.

طراحی اين رباتها قرار داده است [ .]20مهارت کافی ربات و قدرت مانور

طراحی و بهينه سازی چندهدفه رباتها از جمله موضوعات مورد عالقه محققان

در جهات مختلف ،از جمله ديگر مواردی است که در طراحی همه مكانيزمها

به شمار می آيد که در اين حوزه می توان به مراجع [ ]22 ،20اشاره کرد .در

مد نظر قرار می گيرد .برآورده کردن تمام موارد فوق نيازمند به کار گيری

اين مراجع ،با استفاده از روشها و الگوريتم های تكاملی به بهينه سازی

روشهای بهينهسازی چند هدفه برای طراحی ربات است .چرا که بهينهسازی

چندهدفه رباتهای موازی پرداخته شده است .اما مرجع[ ]22با تكيه بر تحليل

به منظور دستيابی به تنها يک هدف ممكن است به عدم دستيابی به اهداف

بازه ای و با رويكرد در نظرگرفتن چندين شاخص ،اقدام به بهينه سازی

ديگر منجر شود.

چندهدفه رباتها کرده است و به عنوان نمونه مكانيزمی موازی با -1درجه

در ادبيات رباتهای موازی کابلی افزونه ،فضای کاری از ديدگاههای مختلف

آزادی را طراحی و بهينه سازی نموده است.

مورد بررسی قرار گرفته و در مقاالت علمی ،انواع گوناگون فضای کاری

با وجود ارائه پاسخی با صحت تضمين شده ،حجم محاسبات باال و سختی حل

برای اين رباتها تعريف شده است .به طور خالصه فضای کاری رباتهای

مسأله در فضای تحليل بازه ای ،از کارآمدی اين رويكرد می کاهد .به طور

کابلی به چهار دسته کلی تقسيم بندی میشوند )2( :فضای کاری چرخش

خاص ،بهينهسازی چند هدفه رباتهای کابلی در [ ]20،29مورد بررسی قرار

امكان پذير [ )2( ]22فضای کاری ديناميكی [ )9( ]22فضای کاری استاتيكی

گرفته است .در مرجع [ ]20طراحی چند هدفه بر اساس روشی مبتنی بر

3

5

[ ]29و ( )3فضای کاری کنترلپذير .]23[ 2در اين مقاله فضای کاری

بازرسی ديداری صورت گرفته است و در نهايت ،يک طرح بهينه به عنوان

کنترلپذير رباتهای کابلی مورد بررسی قرار میگيرد .فضای کاری

خروجی ارائه شده است  .مبنای اين روش به کارگيری همزمان معيارهای

کنترلپذير شامل همه موقعيتها يی از مجری نهايی است که در آنها به ازای

جلوگيری از برخورد کابل ،حجم فضای کاری و مهارت ربات در قالب يک

همه نيروها و گشتاورهای وارده بر مجری نهايی ،کابلهای ربات در حالت

مسأله بهينه سازی چند هدفه است .اين مرجع به جای محاسبه جبهه پرتو ،1از

کششی قرار گيرند [ .]23بنابراين وسعت اين فضای کاری میتواند به عنوان

يک تابع هزينه کلی استفاده کرده است .اما مشكالتی نظير وزن دهی و ارزش

يكی از معيارهای طراحی بهينه چند هدفه مورد بررسی قرار گيرد.

گذاری معيارهای مختلف نسبت به هم ،از کارايی اين روش میکاهد .لذا

از جمله قيودی که در هنگام طراحی هر ربات بايد در نظر گرفت ،دقت و
مهارت آن ربات در انجام وظايف محوله است .تعيين فضای کاری که دقت
ربات ،حداقلهای تعيين شده را رعايت میکند و سعی در افزايش اين فضا،
1

4

2 Point-displacement

5
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Visual Inspection
6 Pareto Front
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در[ ]20برای برطرف کردن اين مشكل ،وزندهی هر تابع هدف را با توجه به

ربات کابلی فضايی در نظر گرفته شده در اين مقاله ،رباتی با  1درجه آزادی

نمودارهای ديداری 2مربوطه پيشنهاد میکند.

در فضا و  8کابل است .حضور  7کابل برای داشتن فضای کاری کنترل پذير

همچنين در مرجع [ ،]29با استفاده از معيارهای کنترلپذيری ،عدد وضعيت

اجباری است ،اما داشتن کابل هشتم بر مهارت ربات میافزايد .مرجع []23

عمومی و حساسيت سينماتيكی ،به طراحی بهينه چندهدفه ربات کابلی

بررسی جامعی بر روی انواع رباتهای کابلی فضايی انجام داده است .اين

صفحهای پرداخته شده است و از الگوريتمهای بهينهسازی هوشمندی

مرجع ابتدا فرض میکند که چهارچوب ثابت و مجری نهايی ،هر دو مكعب

نظير NSGA II2و  AWPSO9استفاده شده تا جبهه پرتو بهينه پارامترهای

شكل هستند و کابلها به کنجهای اين مكعبها وصل میشوند .مرجع []23

طراحی ربات کابلی صفحهای بدست آيد .در اين مقاله اشاره شده است که

نشان میدهد با وجود اين که  8! = 40320حالت برای اتصال کابلها

مقايسه عملكرد الگوريتم های بهينه سازی چند هدفه به کار رفته نشان میدهد

وجود دارد ،تنها  20حالت در چرخشهای کاری مد نظر ،دارای فضای کاری

که الگوريتم  NSGA IIنسبت به الگوريتم  AWPSOکارايی بهتری داشته و

میباشد .همچنين [ ]23بيان میکند که اتصال کابلها به صورت فوق ،احتمال

جبهه پرتوی با پراکندگی مناسبتری را فراهم آورده است.

برخورد کابلها با يكديگر را بسيار افزايش میدهد ،لذا سعی میکند با مجمتع

هدف اين مقاله ،بررسی معيارهای سينماتيكی مناسب برای طراحی

کردن محل قرار گيری عملگرها و يا اتصال کابلها به مجری نهايی در يک

رباتهای کابلی فضايی و سپس ،بهينهسازی چند هدفه بر اساس شاخصهای

نقطه ،از احتمال برخورد کابلها بكاهد .مرجع [ ]22در پايان دو طرح عصايی

3

مطرح شده میباشد .بر اين اساس ،معيارها به گونهای انتخاب میشوند که

و  Tرا به عنوان طرحهای برتر معرفی میکند .مراجع ديگری نيز به همين

بتوانند وسعت فضای کاری و دقت و مهارت ربات را تنظيم نمايند .عالوه بر

نتايج اشاره دارند .به عنوان مثال [ ]25طرح عصايی و طرح  Tرا به ترتيب با

اين ،قابليت ساخت و کارايی مكانيزم به عنوان معيارهای مهم ديگر در طراحی

نامهای کاوامورا و نوشيوکا معرفی میکند و خصوصيات فوق را برايشان

ربات ،مورد توجه قرار میگيرند .استفاده از الگوريتمهای هوشمند ارائه شده

برمیشمرد .مرجع [ ]21نيز به نوعی طرح عصايی را به عنوان طرح ايده آل

در اين مقاله ،اين فرصت را فراهم میآوردند تا دسته جوابی به عنوان بهترين

معرفی میکند و آن را گلكسی 5میخواند .لذا در اين مقاله نيز به بررسی و

پاسخ (جبهه پرتو) به کاربر نهايی يا سازنده ارائه گردد تا در نهايت با توجه به

بهينه سازی اين طرح پرداخته میشود تا اهداف و معيارهای مد نظر برآورده

اهميت معيارهای طراحی در شرايط گوناگون و نياز کاربر ،يكی از اين نقاط

گردد.

بهينه در جبهه پرتو به منظور ساخت انتخاب گردد.
در جمعبندی توضيحات فوق بايد به اين موضوع توجه کرد که هدف
اصلی اين مقاله نه بيان معيارهای جديد سينماتيكی در حوزه رباتيک است و
نه ارائه روش های جديد بهينه سازی بلكه نوآوری اصلی اين مقاله ،بررسی
معيارهای متنوع سينماتيكی در کنار هم و استفاده از آنها در الگوريتمهای
بهينهسازی چندهدفه هوشمند میباشد که در نهايت ،منجر به ارائه جبهه

 -2-2ربات کابلی عصايی
دراين بخش ،ربات کابلی با طرح عصايی به عنوان گونهای متداول از
رباتهای فضايی معرفی میگردد .شكل خاص مجری نهايی اين طرح که به
صورت عصا میباشد ،اين طرح را به اين نام مشهور ساخته است .طرح ربات
کابلی عصايی که در شكل 2نمايش داده شده است.

پرتوی بهينه شده است .مقاالت متنوعی از معيارهای سينماتيكی استفاده شده
در اين مقاله به منظور طراحی ربات کابلی بهره بردهاند ،اما هيچ کدام به
بررسی اين معيارها در کنار هم و در نهايت بهينهسازی چند هدفه با استفاده
از الگوريتمهای هوشمند نپرداختهاند .در ادامه اين مقاله ،ابتدا ربات کابلی
فضايی مورد نظر معرفی میگردد .در بخش سوم معيارهای متداول سينماتيكی
طراحی ربات کابلی که وسعت فضای کاری و دقت و مهارت ربات را
ارزيابی میکنند ،بيان میگردند .در بخش چهارم معيارهای بيان شده در
قسمت قبل با توجه به پارامترهای طراحی ،تحليل میشوند .در نهايت با
استفاده از الگوريتمهای بهينهسازی چندهدفه تكاملی ،بهينهسازی همزمانی
برای اهداف در تضاد با هم انجام شده و جبهه پرتو بهينه محاسبه میگردد.

شكل  :2شماتيک ربات کابلی فضايی با طرح عصايی.

 -2معرفی ربات کابلی فضایی

1

Visual Inspection Graphs
Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
3 Adaptive Weighted Particle Swarm Optimization

Rod Design

4

2
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اين طرح در واقع توسعه يافته طرح ربات کابلی صفحهای"  Vوارونه "V

همگی تابعی از متغير فضای کاری 𝑥 میباشند .در رابطه فوق ماتريس

محسوب میشود [ ]27و انتظار میرود ويژگیهايی شبيه به اين طرح را داشته

𝑨ماتريس ساختار 2ناميده میشود که برابر با ترانهاده ماتريس ژاکوبی ربات،

باشد.

ماتريس نگاشت سرعت فضای کاری به فضای مفصلی ،میباشد[ .]29يكی

مجری نهايی طويل و قرار گيری عملگرها در گروههای دو تايی از جمله
ويژگیهای مشترک اين طرحها محسوب میشوند .کنار هم قرار گرفتن
عملگرها و شكل خاص مجری نهايی ،احتمال برخورد کابلها را در اين طرح
از بين برده است .اما ابعاد بزرگ مجری نهايی اين طرح به علت جرم و وزن
زياد ،از چابكی و سرعت عمل ربات میکاهد و از طرف ديگر ،کاربر را
مجبور میسازد تا فضايی بسيار بزرگتر از فضای کاری کنترل پذير ربات را
خالی از هر گونه شيئی قرار دهد تا از برخورد مجری نهايی ربات به اجسام
پيرامون جلوگيری کند.

از عمومیترين تعاريف فضای کاری رباتهای کابلی ،فضای کاری کنترل
پذير میباشد که با نامهای فضای کاری بستار چرخش 2و فضای کاری بستار
نيرو 9نيز شناخته شده است .در اين فضای کاری ،مجری نهايی ربات میتواند
در هر جهتی و در هر اندازه ای ،نيرو وارد کند ،در حالی که کابلها همچنان
کشيده باقی می مانند .بنابراين در تحليل اين فضای کاری ،هيچ محدوديتی
برای تنش کابلها در نظر گرفته نمیشود .نكته حائز اهميت در اين بررسی
اين نوع فضای کاری ،الزام وجود افزونگی در تعداد کابلها است ،به طوری
که تعداد کابلها از درجات آزادی ربات بيشتر باشد .از آنجايی که اين نوع
نگرش تنها به هندسه ربات وابسته میباشد ،میتواند معيار خوبی را جهت
طراحی بهينه ربات ارائه دهد .لذا اين مقاله به طور خاص بر روی اين نوع

 -3معیارهای طراحی
در اين بخش ،معيارهای طراحی رباتهای کابلی معرفی میشوند .اين
معيارها که بيشتر ،حجم فضای کاری و دقت و مهارت ربات را مورد بررسی
قرار میدهند عبارتند از فضای کاری کنترل پذير ،معيارهای حساسيت

فضای کاری متمرکز شده است و در ادامه جزئيات و نحوهی آن محاسبه ارائه
میگردد.
 -2-2-9فضای کاری کنترلپذير

سينماتيكی انتقالی و دورانی و عدد وضعيت عمومی ربات .شاخصهای

فضای کاری کنترل پذير مجموعهای از موقعيتهای ربات است که به ازای

مطرح شده در اين بخش ،به منظور بهينه سازی طرحهای ربات کابلی ،در

هر چرخش 𝒘 در مجری نهايی ،حداقل يک بردار نيروی کششی 𝒇 ≤ 0

بخش آتی مورد استفاده قرار میگيرند.

وجود داشته باشد به طوريكه 𝒘 = 𝒇𝑨 گردد.
يكی از مهمترين قضايای مطرح در تحليل اين نوع فضای کاری ،بررسی

 -2-9وسعت فضای کاری

فضای پوچی 3ماتريس ساختار است .بر مبنای خصوصيت فضای پوچی،

همانطور که در مقدمه ذکر شد ،يكی از مهمترين شرايط استفاده از رباتهای

موقعيت ربات در فضای کاری کنترل پذير قرار میگيرد ،اگر و تنها اگر

کابلی ،برقراری شرط کششی بودن کابلها است .به عبارت ديگر ،بدست

ماتريس ساختار ربات مرتبه کامل بوده و فضای پوچی آن شامل برداری با

آوردن فضايی که هنگام قرار گيری مجری نهايی در آن ،امكان ايجاد تنش

عناصر مثبت (يا هم عالمت و مخالف صفر) باشد .زيرا هنگامی که نيروهای

کششی در کابلها وجود دارد ،نقش کليدی در تحليل کارايی رباتهای

اعمالی به مجری نهايی مشخص شد ،میتوان با استفاده از معادله 𝒘 = 𝒇𝑨

کابلی ايفا میکند .نحوه بدست آوردن اين فضای کاری مبحثی است که در

نيروهای کابلی را مثبت بدست آورد.

اين بخش به آن پرداخته میشود .برای آنكه فضای کاری ربات طوری تعيين

با توجه به غير مربع بودن ماتريس ساختار 𝑨 بايد از شبه معكوس 𝑨 به منظور

شود که هميشه همه کابلها دارای تنش مثبت باشند ،بايد شرط ذيل برقرار

بدست آوردن نيروهای کابلی استفاده کرد .شبه معكوس ماتريس 𝑨 به طريق

باشد:
}𝒇 ≥ 0

()2

{ 𝒙 |𝑨𝒇 = 𝒘,

زير بدست میآيد:
()2

𝑇 −1

†

𝑇

𝑨 )𝑨 𝑨( = 𝑨

در رابطه ( 𝒙 )2نشان دهنده متغيرهای فضای کاری دکارتی میباشد .در واقع

در اين صورت کمترين مقدار نيروهای کابلی از رابطه زير محاسبه میشود:

𝒙 معرف تمامی موقعيتهايی از مجری نهايی ربات است که در آن وضعيت،

= 𝑛𝑖𝑚𝒇

()9

𝒘 †𝑨

کابلها تنش کششی داشته باشند .مجموعه موقعيتهای مجری نهايی ،فضای

اما رابطه باال نمیتواند همواره مثبت بودن کابلها را ارضا نمايد ،از اين رو برای

کاری ربات را تشكيل میدهند که از ديدگاههای مختلف ،قابل بررسی

حل اين مسأله از روش تعميم يافته حداقل مربّعات استفاده میگردد:

هستند.

()3

همچنين در رابطه ( 𝒇 ،)2بردار نيروهای اعمال شده به کابلها از طرف کابل
جمع کنها و𝒘 بردار نيروهای اعمال شده به مجری نهايی میباشند که

Structure Matrix

1

(Wrench Closure Workspace (WCW

2
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∗𝒇𝑐 +

𝑛𝑖𝑚𝒇 = 𝒇

در رابطه فوق 𝒇 ،در فضای پوچی ماتريس 𝑨 قرار دارد .در اين صورت:

()5

=0

∗𝒇𝑨

)Force Closure Workspace (FCW
Null Space
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با توجه به رابطه باال ،هرگاه 𝒇 اکيداً مثبت باشد ،میتوان با انتخاب يک ضريب

بنيادی ،کمترين نيروی کششی کابل متناظر با آن بردار ،در موقعيت مورد نظر

به اندازه کافی مثبت 𝑐  ،عناصر منفی 𝑛𝑖𝑚𝒇 را جبران نمود و به پاسخ 𝒇 ≤ 0

از ربات ،صفر میگردد .بنابراين ،نيروی بنيادی بدترين نيرويی است که

دست يافت .در رباتهای کابلی صفحهای با  3کابل و  9درجه آزادی ،به

می تواند به مجری نهايی ربات وارد شود ،زيرا در اين حالت يک درجه

راحتی میتوان با پيدا کردن بردار فضای پوچی و تعيين عالمت عناصر آن،

افزونگی ربات از بين میرود .اين مرجع در ادامه شرط قرار گيری ربات در

کنترل پذيری ربات را در موقعيت داده شده ،مشخص کرد [ ،]21اما در

فضای کاری کنترل پذير را ،شبه معين مثبت بودن و کامل بودن مرتبه ماتريس

رباتهای با درجات آزادی افزونه بيشتر ،با وجود چند بردار پوچی ،کار به

𝑨 در رابطه زير بيان میکند.

مراتب دشوارتر میشود .به عنوان مثال ربات کابلی با  5کابل و  9درجه آزادی

()7
∗𝑻

)𝑟𝑨𝑛×(𝑛+𝑟) 𝑻∗(𝑛+𝑟)×(𝑛+𝑟) = 𝑾𝐹𝑛×(𝑛+

ماتريسی است که از کنار هم قرار گرفتن بردارهای نيروهای

را فرض کنيد .اين ربات کابلی دارای  2درجه افزونگی میباشد و در

که در آن

موقعيتهای غير تكين ،ماتريس ساختار ربات ،دارای  2بردار پوچی مستقل

کابلی به ازای مجموعه نيرو بنيادی 𝐹𝑾 حاصل میشود .در رابطه فوق 𝑟

است .حال برای آنكه نيروهای وارد بر هر  5کابل ،کششی باشند و ربات در

بيانگر درجه افزونگی و 𝑛 نشان دهنده درجه آزادی ربات است .در [ ]21اين

فضای کنترل پذير قرار گيرد ،بايد پاسخ بدست آمده از ترکيب خطی دو

روش برای دو نمونه ربات کابلی با يک درجه آزادی و دو درجه آزادی به

بردار فضای پوچی ،برداری کامالً مثبت باشد ،تا به ازای مقادير مناسب 𝑐 در

طور کامل بيان شده است که در اينجا از همان روش استفاده شده است .در

معادله ( ،)3تمامی عناصر بردار 𝒇 را بزرگتر از صفر گرداند .يكی از سادهترين

ادامه روش تحليلی ارائه میگردد که بر مبنای جبر خطی ،فضای کنترل پذير

2

را ابتدا در رباتهای با يک درجه افزونگی و سپس در حالت کلی ،جست و

روش های حل اين مسأله ،استفاده از دستور  fminconنرم افزار متلب

می باشد .اما به علت آنكه اين دستور صرفاً يک الگوريتم بهينه سازی با بهره
گيری از روشهای تكرار است ،بسيار وقت گير میباشد .اين موضوع در مسأله
بهينه سازی و طراحی ربات بسيار با اهميت است ،زيرا در الگوريتمهای بهينه
سازی هوشمند ،نياز است که مكرراً کنترل پذيری رباتهای گوناگون در

جو میکند .در اين حالت ،معادله ( )7به معادله زير تبديل میشود:
)= 𝑾𝐹𝑛×(𝑛+1

()8

)𝑨𝑛×(𝑛+1) 𝑻∗(𝑛+1)×(𝑛+1

که برای هر نيروی بنيادی ،معادله فوق به صورت زير ساده میشود:
= 𝑾𝐹𝑖𝑛×1

()3

𝑨𝑛×(𝑛+1) 𝑻∗𝑖(𝑛+1)×1

موقعيت های مختلف فضای کاری بررسی گردد .لذا در مسأله طراحی ربات

با توجه به قضيه مطرح شده در[ 𝑖 ،]21امين نيروی کابل نرماليزه شده به ازای

کابلی ،استفاده از روشهايی بر پايه تعابير فيزيكی مسأله کنترل پذيری که

𝑖 امين نيروی بنيادی ،صفر خواهد شد.

حل کوتاهتری دارند ،پيشنهاد میشود .در [ ]21روش ديگری برای تعيين
کنترل پذيری ربات تحت عنوان نيروی بنيادی 2بيان گرديده است که مبتنی
بر تعبير فيزيكی مسأله کنترل پذيری بوده و در مسأله بهينه سازی چند هدفه
رباتهای کابلی به خصوص در رباتهای کابلی فضايی با  8کابل ،بسيار کار
آمد می باشد .لذا در ادامه به صورت مختصر ،مروری بر چگونگی انجام اين
روش ارائه میشود .آنچه به عنوان ايده در [ ]21مطرح میشود ،معرفی
مجموعه نيروی بنيادی و استفاده از آن به جای فضای پوچی ،در تحليل فضای
کاری کنترل پذير ربات است .در واقع ،مجموعه نيروهای بنيادی تفسير
فيزيكی از کمترين حل شدنی مثبت معادله ( )3ارائه میدهد ،به طوری که هر
گاه اين مجموعه نيرو به مجری نهايی اعمال شود ،آن موقعيت در فضای
کنترل پذير قرار میگيرد .بنابر تعريف بيان شده در [ ]21مجموعه نيروی
بنيادی به مجموعهای شامل 𝑚 بردار اطالق میشود که هر بردار آن متناسب
با يک بردار ستونی از ترانهاده ماتريس ژاکوبی ،𝑲𝑇 ،میباشد.

𝑇]

()20

)𝜏𝑖1 … 𝜏𝑖(𝑖−1

0

)[𝑨1 … 𝑨𝑖−1 𝑨𝑖+1 … 𝑨𝑛+1 ][𝜏𝑖1 … 𝜏𝑖(𝑖−1
𝑖𝐹 𝑾 =

در رابطه فوق 𝑗𝑖𝜏 بيانگر عناصر ماتريس 𝑇 میباشد .به علت صفر شدن 𝑖𝑖𝜏 در
رابطه فوق ،میتوان 𝑖𝑨 را نيز حذف کرد و آن را به صورت زير بازنويسی
کرد.
()22

𝑖𝐹𝑾 = 𝑇] )𝑨𝑛×𝑛 [𝜏𝑖1 … 𝜏𝑖(𝑖−1) 𝜏𝑖(𝑖+1) … 𝜏𝑖(𝑖−1

معادله فوق يک دستگاه 𝑛 معادله 𝑛 مجهول است که به روشهای مختلف،
از جمله روش کرامر قابل حل است.

] ∆𝒊𝒋 𝑑𝑒𝑡[𝑨1 … 𝑨𝑖−1 𝑤𝑖 𝑨𝑖+1 … 𝑨𝑛+1
()22
=
>0
𝒊∆
] 𝑑𝑒𝑡[𝑨1 … 𝑨𝑖−1 𝑨𝑖+1 … 𝑨𝑛+1
مرجع [ ]21برای تعيين فضای کنترل پذير مكانيزمی با 𝑛 درجه آزادی و 2
= 𝜏𝑖1

درجه افزونگی با استفاده از اين روش ،آن را به  𝑛 + 2زيرربات با يک
درجه افزونگی تقسيم کرده است ،به طوری که در 𝑖 امين زيرربات ،کابل 𝑖

ام وجود ندارد .حال اگر  𝑾𝐹𝑖+1از مجموعه نيروهای بنيادی به مجری نهايی

𝒊̂
𝑺
]} = 𝑲𝑻 = −𝑨,
()1
𝒊̂
𝑺 × 𝒊𝑬
𝑚 𝑖 = 1, … ,
که در معادله فوق 𝑚 بيانگر تعداد کابلها میباشد .با توجه به معادله فوق،

دستگاه معادله فوق يک دستگاه 𝑛 معادله 𝑛 مجهول است و مشابه قسمت قبل،

مجموعه نيروهای بنيادی به حالت و موقعيت ربات وابسته هستند .مرجع []21

مرزهای فضای کاری کنترل پذير برای هر زيرربات قابل تعيين است.

[ = 𝑖𝑤 | 𝑖𝑤{ = 𝑭𝑾

اعمال شود ،خواهيم داشت:
()29

] [𝑨1 … 𝑨𝑖−1 𝑨𝑖+2 … 𝑨𝑛+2
[𝜏𝑖1 … 𝜏𝑖(𝑖−1) 0 𝜏𝑖(𝑖+2) … 𝜏𝑖(𝑖+2) ]𝑇 = 𝑾𝐹𝑖+1

اثبات می کند که در صورت اعمال هر يک از بردارهای مجموعه نيروی

Matlab
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ه دف از بيان فضای کنترل پذير در اين مقاله تنها ارائه معياری جهت طراحی

به کوچكترين مقدار ويژه ماتريس ژاکوبی نيز میباشد .از نقطه نظر فيزيكی

بهينه ربات کابلی است .بنابراين محاسبه حجم و مساحت فضای کنترل پذير

هرچه اين مقدار به سمت يک ميل کند ،مطلوبتر است .زيرا در اين حالت،

ربات به عنوان معيارهای طراحی دارای اهميّت هستند .به همين جهت ،برای

مهارت ربات در همه جهات يكسان میباشد و بيضوی مهارت به دايره تبديل

بررسی کنترل پذيری رباتهای فضايی ،پس از شبكه بندی فضای کاری و

می شود .اما هر چه اين مقدار به سمت بينهايت ميل کند ،ربات تنها در يک

تشكيل زيررباتها و زيررباتهای ترکيبی ،تعلق هر نقطه از شبكه به فضای

راستا مهارت خواهد داشت و مهارت انجام حرکت در ساير درجات آزادی

کنترل پذير مجموعه زيررباتها بررسی میشود و در صورتی که حداقل

خود را از دست میدهد و به عبارت ديگر ربات به سمت تكينگی نزديکتر

يكی از زيررباتها يا زيررباتهای ترکيبی در موقعيت داده شده کنترل پذير

میشود [ .]23از سوی ديگر هر چه قدر بيضی بزرگتر باشد ،خطای منتقل

باشند ،ربات اصلی در آن موقعيت کنترل پذير خواهد بود.

شده به مجری نهايی ،بيشتر میشود .اما معيار عدد وضعيت هيچ بيانی از ميزان
بزرگی خطای انتقالی ندارد ،زيرا که ممكن است شكل نگاشته شده در فضای

 -2-9معيارهای مهارت و دقت ربات
به طور معمول در طراحیها رباتها برای کاهش موقعيتهايی که ربات در
حالت تكينگی قرار میگيرد ،از شاخص های سينماتيكی استفاده میشود .به
اين معنی که طراح سعی میکند با بهينهسازی اين شاخصها در فضای کاری
مكانيزم ،مقادير هندسی و پارامترهای ربات را به گونهای طراحی کند تا حجم
و تعداد نواحی تكين در فضای کاری ربات در کمترين حالت ممكن باشد.

کاری ،دايرهای با شعاع بزرگ باشد که اين موضوع نشان دهنده خطای زياد
ربات است ،در حالی که عدد وضعيت ،مهارت ربات را ايده آل معرفی
می کند .از طرف ديگر ممكن است شكل نگاشت داده شده ،بيضی بسيار
کوچكی باشد که يک قطرش بسيار بزرگتر از قطر ديگر باشد که اين
موقعيت عدد وضعيت بسيار بزرگی به وجود میآورد ،در حالی که خطای
انتقالی بسيار کم میباشد .راه حلهای زيادی برای حل مشكل مفهومی عدد

 -2-2-9عدد وضعيت

وضعيت مطرح شده است .اين گونه روشها ،زير بنای معيارهای جديدی از

با استفاده از ژاکوبی مكانيزم میتوان بين خطای مفصلی و خطای فضای کاری

مهارت ربات را تشكيل میدهند که با نام حساسيت سينماتيكی معروف

مكانيزم ،رابطهای خطی بدست آورد .به بيان ديگر ،خطای مفاصل فعال ربات،
توسط بازوانش از طريق نگاشت غيرخطی ژاکوبی به مجری نهايی منتقل
می شود .بنابراين رباتی بهتر خواهد بود که خطای کمتری را از مفاصل به
مجری نهايی منتقل کند .در اين حالت ،خطای مفاصل محدود و به صورت
ذيل فرض میشود:

‖∆𝝆‖2

()23

در رابطه فوق ،بردار 𝝆 بيان کننده متغيرهای مفصلی است .همچنين ،محدوده
خطای مفاصل طوری انتخاب میشود که نشان دهندهی کوچكترين واحد
حرکت قابل قبول مفاصل باشد .از آنجايی که ارتباط متغيرهای مفصلی و
فضای کاری از طريق ماتريس ژاکوبی ،𝑲 ،صورت میگيرد:

𝒙∆𝑲 = 𝝆∆

()25
خواهيم داشت:
()21

شدهاند [ .]90به کارگيری اين گونه از شاخصهای سينماتيكی که بيانی از
دقت ربات را ارائه میدهند ،در کنار معيار عدد وضعيت که از مهارت ربات
در درجات آزادی مختلف سخن میگويد ،میتواند به خوبی بيضوی مهارت
ربات را توصيف کند.
عدد وضعيت يک معيار محلی است و در هر موقعيت ربات تعريف میشود،
يعنی با توجه به مختصات دکارتی ربات و ميزان چرخش آن حول محورهای
اويلر تعيين می گردد .برای ارزيابی عملكرد کلی ربات ،يک معيار عمومی
مهارت مطرح میشود که بيان گر مهارت کلی ربات است و به شرح زير
است [:]23

1

𝑤𝑑 ))𝑤(∫𝑤 (CN

()28

𝑤𝑑 𝑤∫

= GCI

رابطه باال يک ميانگينی از عدد وضعيتهای همه فضای کاری ربات را ارائه
𝒙∆𝑲 𝑇𝑲 𝑇𝒙∆

= 𝝆∆𝝆∆ = ∞‖𝝆∆‖

میدهد و به عنوان عدد وضعيت عمومی ربات 2شناخته میشود.

اين رابطه ،نحوه نگاشت شبه کره خطا در مفاصل به بيضوی خطا در فضای

 -2-2-9حساسيت سينماتيكی

کاری را در حالت کلی بيان میکند .شكل و حجم اين بيضوی در واقع

برای برطرف کردن مشكالت شاخصهای سينماتيكی ،دو شاخص متمايز با

مشخصهای از مهارت مكانيزم است.
معيار عدد وضعيت به عنوان يكی از رايجترين شاخصهای سنجش مهارت
ربات با توجه به بيضوی مهارت ،به صورت زير تعريف میشود [:]28
𝜎max
𝜎min

()27

= CN

نام حساسيت سينماتيكی دورانی و حساسيت سينماتيكی انتقالی تعريف
گرديده است .اين دو شاخص ،کران باالی خطای دورانی و انتقالی را با در
نظر گرفتن خطای با نرم واحد در فضای مفصلی بدست میدهند [. ]92
()23

𝑓‖𝑃‖ 𝜎𝑟𝑐,𝑓 = max ‖∅‖𝑓 , 𝜎𝑝𝑐,𝑓 = max
‖𝜌‖𝑐=1

‖𝜌‖𝑐=1

که برابر است با نسبت قطر بزرگ بيضوی نگاشت به قطر کوچک آن .اين

از آنجايی که اين دو شاخص خطای درجات آزادی انتقالی و دورانی را به

عدد که دارای مقداری بين يک تا بينهايت میباشد ،معرف نسبت بزرگترين

طور جدا گانه در نظر میگيرند ،ديگر مشكالت مربوط به يكسان نبودن

)Global Condition Number Index (GCI
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واحدها پيش نمیآيد [ .]92در روابط باال 𝑐 و 𝑓 به ترتيب نرم قيد و نرم تابع

 -2-3تحليل رباتهای کابلی فضايی

هدف مسئله حساسيت سينماتيكی را نمايش میدهند .مزيت شاخص

درصورتی که برای بررسی هر يک از معيارهای طراحی ،همانند ربات

حساسيت سينماتيكی بر ساير معيارهای سنجش دقت ربات ،تفكيک درجات

صفحهای [ ]29از شبكه بندی و گسسته سازی فضای کاری استفاده کنيم،

آزادی دورانی و انتقالی از هم و ارائه مفهوم فيزيكی دقت ربات است .اما اين

حجم محاسبات بسيار زياد می شود .کاهش حجم محاسبات مستلزم افزايش

شاخص تفسيری از ميزان نزديكی به تكينگی ارائه نمیدهد .چنان که ممكن

گامهای شبكه بندی و کاهش دقت طراحی است که عمالً ما را از رسيدن به

است در موقعيتی خاص ،حساسيت سينماتيكی ربات بسيار مطلوب باشد ،اما

طرح بهينه دور می کند .لذا بايد تدبيری انديشيده شود تا عالوه بر کاهش

ربات به مرز تكينگی نزديک باشد .بنابراين استفاده از معيارهايی نظر عدد

منطقی حجم محاسبات ،دقت الزم حفظ شود .رويكردی که در اين مقاله

وضعيت که مهارت ربات را مورد بررسی قرار میدهند ،در کنار استفاده از

استفاده شده ،عبارت است از بررسی فضای کاری کاربردی .اين فضای کاری

شاخص حساسيت سينماتيكی توصيه میشود.

کاربردی ،همان فضای  9بعدی خواهد بود که به عنوان فضای کاری ربات

با توجه به اينكه هم بر روی فضای مفصلی و هم در فضای کاری قيد نرم

به خريدار و يا کاربر معرفی میگردد .اين فضای  9بعدی بايد يكی از اشكال

وجود دارد ،بنابراين چهار نوع حساسيت سينماتيكی خواهيم داشت .مرجع

منتظم و شناخته شده هندسی باشد تا هم معرفی فضای کاری ربات را سادهتر

[ ]23حساسيت سينماتيكی با نرم تابع هدف دو و نرم قيد بينهايت را به عنوان

سازد و هم کار با ربات را برای کاربر آسان گرداند .اين امر سهولت طراحی

معقولترين حساسيت سينماتيكی مطرح میکند ،چراکه به علت نرم بينهايت

مسير و کنترل ربات را نيز به دنبال خواهد داشت .شكل هندسی پيشنهاد شده

قيود حرکت مفاصل به يكديگر وابسته نيست و از طرف ديگر به علت نرم دو

در اين مقاله ،متقارنترين شكل هندسی ،يعنی کُره میباشد .مزيت کره بر

تابع هدف با تغيير مرجع مختصات حساسيت متفاوت به وجود نمیآيد.

ساير اشكال هندسی متداول ،تقارن آن در تمام جهات مختصاتی است که

حساسيت سينماتيكی نيز همانند معيار عدد وضعيت يک معيار محلی است و

فضای کاری همگنی را بدست میدهد .بررسی اين گونه فضای کاری ربات،

با توجه به موقعيت مجری نهايی ربات تغيير میکند .لذا برای آنكه يک معيار

عالوه بر کاهش شديد حجم محاسبات و از بين بردن محاسبات غير ضروری،

از وضعيت کلی ربات 2داشته باشيم میتوان همانند فرآيندی که در مورد عدد

امكان معرفی معياری کاربردی و قابل استفاده در طرحهای صنعتی را نيز

وضيت به کار گرفته شد ،از ميانگين حساسيت سينماتيكی ربات در

فراهم میسازد .ابعاد بزرگترين کره محاطی درون فضای کاری کنترلپذير

موقعيتهای مختلف ربات استفاده کرد .اما اين معيار عمومی نمیتواند به

ربات میتواند به عنوان معياری برای مقايسه طرحهای مختلف ربات کابلی به

خوبی معرف دقت کلی ربات باشد .به عنوان مثال ،در صورتی که حساسيت

کار گرفته شود .توجه شود که در اين مقاله به جای استفاده از انتگرال و

سينماتيكی ربات در يک موقعيت بسيار خوب و در موقعيت ديگر بسيار

محاسبه حجم فضای کاری کنترل پذير ( همانند آنچه در روش ارائه شده در

نامطلوب باشد ،ميانگين گيری ،متوسط دقت ربات را نشان میدهد .اين

مرجع [ ]29استفاده شد) از شعاع فضای کاری کاربردی به عنوان معيار

موضوع مثل آن است که دقت ربات در همه موقعيتها ،يكسان و برابر با

بهينهسازی استفاده میشود .همچنين بدترين حساسيت سينماتيكی انتقالی و

مقدار متوسط باشد .اما اين مقدار متوسط نمیتواند تضمينی از دقت ربات را

دورانی درون اين کره میتواند دقت ربات را درون فضای کاری

ارائه دهد و به عبارت ديگر نمیتواند کرانی برای دقت ربات مشخص کند.

کاربردیاش ،مشخص سازد .اما محاسبه معيارهای فوق نيز در ابتدای امر ،کار

روشی که در اينجا به عنوان حساسيت سينماتيكی بيشينه مطرح میشود،

سادهای نخواهد بود و برای رسيدن به نتيجه در کوتاهترين زمان ممكن ،به

محاسبه حساسيت سينماتيكی بيشينه (انتقالی يا دورانی) در فضای کاری

لمهای خاصی نياز است .در مقابلِ روشهای گسستهسازی و شبكهبندی،

کنترلپذير ربات يا هر فضای کاری مدنظر میباشد .محاسبه اين پارامتر زمانی

راهحلهای با پايه تصادفی ،عالوه بر داشتن دقت مناسب ،از سرعت محاسباتی

اهميت پيدا میکند که سازنده میخواهد مقداری را به عنوان حداکثر خطای

خوبی نيز برخوردار هستند .برای محاسبه بزرگترين کره محاطی در فضای

ربات به کاربر بيان کند .محاسبه اين معيار طراحی که يک مسأله بهينهسازی

کنترل پذير ،شبه کد جدول 2پيشنهاد میگردد .اساس اين الگوريتم ،جست

است ،به طرق مختلف از جمله روشهای بهينهسازی تكاملی ،امكان پذير

و جوی تصادفی نقاط کنترل پذير و تعيين شعاع کره فضای کاری کاربردی

میباشد.

با توجه به موقعيتهای کنترل ناپذير است.

در شبه کد جدول 2پارامترهای 𝛼 و 𝛽 و 𝛾 زوايای اويلر حول محورهای

 -4طراحی بهینه ربات کابلی فضایی
در اين بخش ،ابتدا رويه بهينه سازی ربات کابلی فضايی به صورت کلی
معرفی شده و سپس اين روند  ،برای طرح خاص عصايی معرفی شده در []23
پياده سازی میشود .ربات مذکور دارای  9درجه انتقالی و  9درجه دورانی
است که مجموعاً  1درجه آزادی را برای ربات فراهم میآورند .

Global Performance Index
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مختصات دکارتی میباشند که هر کدام دارای کران باال و پايين تعريف
شدهای هستند .همچنين پارامترهای 𝜃 𝜑 ،و 𝜌 دستگاه مختصات کروی را
تشكيل میدهند .به وسيله پارامترهای ذکر شده ،موقعيت مكانی و جهتگيری
مجری نهايی تعيين میگردد .همچنين پارامتر  Rدر هر تكرار بهاندازه مقدار
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گام درنظر گرفته شده برای شعاع کره ،𝜀 ،افزايش میيابد .به علت آنكه سطح
رويه کره با افزايش شعاع کره ،افزايش میيابد ،تعداد نقاط بررسی شده در
هر تكرار ،𝑁 ،افزايش میيابد .محاسبه معيار بدترين حساسيت سينماتيكی
ربات نيز نيازمند تدبير خاصی است .چرا که حجم زياد محاسبات گسسته
سازی فضای کاری در  1بعد ،محاسبه دقت ربات را با مشكل مواجه میکند.
به خصوص که حجم محاسبه حساسيت سينماتيكی در يک موقعيت خاص
از ربات فضايی نيز چندين برابر ربات صفحهای است .اين امر ،مسأله بهينه
سازی ربات فضايی را به مراتب با مشكالت بيشتری مواجه میکند .در اين
مقاله ،برای محاسبه بدترين حساسيت سينماتيكی از الگوريتمهای بهينه سازی
پر به جای فرآيند گسسته سازی فضای کاری استفاده شده است .سرعتی مانند
استراتژی تكاملی اين الگوريتمهای عالوه بر حجم محاسباتی کم ،دارای
دقت مناسبی نيز هستند .شبه کد جدول 2الگوريتم به کار رفته برای محاسبه
بدترين حساسيت سينماتيكی درون کره فضای کاری را نشان میدهد .در اين
شبه کد ،پس از محاسبه شعاع بزرگترين کره محاطی در فضای کاری کنترل
پذير ربات ،کران باال و پايين در نظر گرفته شده برای زوايای اويلر 𝛼 𝛽 ،و
𝛾 به همراه کران بدست آمده برای شعاع کره محاطی و کران پارامترهای
مختصات فضای کاری کروی 𝜃 ،و 𝜑 به عنوان شرايط مرزی پاسخها به
الگوريتم بهينه سازی خورانده میشود تا بيشينه تابع حساسيت سينماتيكی
بدست آيد.

Function:W=Compute Worst Kinematic
)Sensitivity(.
𝒏𝒊𝒎𝑹 Inputs: 𝜶𝒎𝒊𝒏,𝒎𝒂𝒙 , 𝜷𝒎𝒊𝒏,𝒎𝒂𝒙 , 𝜸𝒎𝒊𝒏,𝒎𝒂𝒙 ,
) R=Compute Radius of Sphere ( Inputs
𝛆 > 𝑹 if
𝝅𝟐 = 𝒙𝒂𝒎𝜽 𝜽𝒎𝒊𝒏 = 𝟎,
𝝅 = 𝒙𝒂𝒎𝝋 𝝋𝒎𝒊𝒏 = 𝟎,
𝒄 = 𝒙𝒂𝒎𝑹
] 𝒏𝒊𝒎𝜸 𝒙𝒎𝒊𝒏 = [𝑹𝒎𝒊𝒏 , 𝜽𝒎𝒊𝒏 , 𝜽𝒎𝒊𝒏 , 𝜶𝒎𝒊𝒏, , 𝜷𝒎𝒊𝒏, ,
] 𝒙𝒂𝒎𝜸 𝒙𝒎𝒂𝒙 = [𝑹𝒎𝒂𝒙 , 𝜽𝒎𝒂𝒙 , 𝜽𝒎𝒂𝒙 , 𝜶𝒎𝒂𝒙, , 𝜷𝒎𝒂𝒙, ,
… W=Fast Optimization Algorithm (Kinematic
) 𝒙𝒂𝒎𝒙 Sensitivity(.),𝒙𝒎𝒊𝒏 ,
end

 2-3تحليل ربات کابلی عصايی
طرح عصايی از جمله طرحهايی است که با چرخشهای محدود ،پديده
برخورد کابل با کابل در آن ديده نمیشود .مرجع [ ]23از اين رو تنها عامل
محدود کننده ابعاد فضای کاری اين ربات را شاخص کنترل پذيری دانسته
است .در اين قسمت ،برای بهينه سازی اين طرح از معيارهای کنترل پذيری،
حساسيت سينماتيكی دورانی و انتقالی و عدد وضعيت عمومی ربات استفاده
شده است .پارامترهای طراحی نيز طول ميله عصا ،نسبت طول ميله عصا به
دسته عصا و نسبتِ ابعادِ مستطيلِ چهارچوب ثابت ربات در نظر گرفته شده
𝑓

ℎ

است که در شكل 2به ترتيب با  𝑓1 = 𝑏 ،ℎو 𝑎𝑓 =  𝑓2نمايش داده شدهاند.
𝑏

همچنين در اين تحليل ،پارامتر 𝑎𝑓 ثابت و برابر با 𝑚 10در نظر گرفته شده
است .قيود حاکم بر پارامترهای  𝑓1و  𝑓2نيز بدين شرح است0.1 ≤ :

جدول  :2شبه کد پيشنهادی برای محاسبه شعاع بزرگترين کره محاطی در
کنترلپذير ربات کابلی  1درجه آزادی.

)noFtcnuF:R= Compute Radius of Sphere(.

𝒏𝒊𝒎𝑹 Inputs: 𝜶𝒎𝒊𝒏,𝒎𝒂𝒙 , 𝜷𝒎𝒊𝒏,𝒎𝒂𝒙 , 𝜸𝒎𝒊𝒏,𝒎𝒂𝒙 ,
𝒏𝒊𝒎𝜸 𝒅𝜶 = 𝜶𝒎𝒂𝒙 − 𝜶𝒎𝒊𝒏 , 𝒅𝜸 = 𝜸𝒎𝒂𝒙 −
𝒏𝒊𝒎𝑹 = 𝑹 𝒄 = 𝟏,

𝒄 while
for i=1:N
𝝅𝟐 × 𝒅𝒏𝒂𝒓 = 𝜽
𝝅𝟐 × 𝒅𝒏𝒂𝒓 = 𝝋
𝒏𝒊𝒎𝜶 𝜶 = 𝒓𝒂𝒏𝒅 × 𝒅𝜶 +
𝒏𝒊𝒎𝜷 𝜷 = 𝒓𝒂𝒏𝒅 × 𝒅𝜷 +
𝒏𝒊𝒎𝜸 𝜸 = 𝒓𝒂𝒏𝒅 × 𝒅𝜸 +
… × 𝜽 𝒏𝒊𝒔 × 𝝆 𝑷 = [𝝆 × 𝒄𝒐𝒔 𝜽 × 𝒔𝒊𝒏 𝝋 ,
]𝝋 𝒔𝒐𝒄 × 𝝆 … 𝒔𝒊𝒏 𝝋 ,
]𝜸 𝑹 = [𝜶, 𝜷,
If [𝑷, 𝑹] ∉ Controllable Workspace
𝟎=𝒄
Break
end
end
𝜺𝑹= 𝑹+
𝟐)𝜺 𝑵 = 𝑵 × (𝟏 +
end
𝜺𝑹=𝑹−

 .𝑓1 , 𝑓2 ≤ 10در ادامه به بررسی تغييرات معيارهای طراحی معرفی شده
نسبت به پارامترهای طراحی در طرح عصايی میپردازيم.

شكل 2نحوه تغييرات شعاع بزرگ ترين کره محاطی در فضای کنترل پذير
ربات عصايی را نسبت به  9پارامتر طراحی  𝑓1 ،ℎو  𝑓2نشان میدهد .همان
طور در شكل 2مشخص است ،شعاع کره محاطی شديداً به طول ميله عصا
وابسته است .همچنين از نظر اين معيار طراحی ،ربات بهينه زمانی حاصل
میشود که پارامترهای  𝑓1و  𝑓2در محدوده زير قرار داشته باشند و پارامترℎ

حداکثر مقدار خود را داشته باشد:
()20

1 ≤ 𝑓2 ≤ 3

1 ≤ 𝑓1 ≤ 10,

جدول  :2شبه کد پيشنهادی برای محاسبه حساسيت سينماتيكی بيشينه در فضای

شكل  :2تغييرات شعاع فضای کاری کاربردی ) (AWSنسبت به پارامترهای

کاری کاربردی.

طراحی.
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اين موضوع نشان میدهد که از نظر معيار کنترل پذيری ،اهميّت پارامتر  𝑓2از

چندان زياد ،حدود  ،𝑓2 = 1دارد .شاااكل 9نشاااان می دهد که معيار حسااااسااايت

پارامتر  𝑓1بيشتر میباشد ،چرا که محدوده بهينه پارامتر  𝑓2شامل بازه

ساااينمااتيكی انتقاالی باه پاارامتر  𝑓1وابساااتگی کمتری دارد .نحوه تغييرات معيار

کوچكتری است .شكل 2دارای وضوح  2:20میباشد ،بدين معنی که در هر

حساااساايت سااينماتيكی دورانی نساابت به پارامترهای طراحی به کلی متفاوت اس ات.

يک از محورهای  𝑓1و  𝑓2تعداد  20نقطه مورد بررسی واقع شده است .بر
اساس معيار معرفی شده و پارامترهای  𝑓2 ،𝑓1و  ،ℎبهينه سازی تک هدفهی
 PSO2انجام شده است تا بهترين ربات از نظر حجم فضای کاربردی مشخص
شود .همان طور که میتوان حدس زد ،نقطه بهينه دارای بيشترين  ℎممكن
يعنی  ℎ = 4است .همچنين پارامتر  𝑓2در اين ربات مقدار کمی دارد و برابر

شاكل 3به خوبی نشان میدهد که عكس معيار بدترين حساسيت سينماتيكی دورانی
بر خالف معيار فضاای کاری کاربردی و معيار بدترين حساسيت سينماتيكی انتقالی،
پس از پارامتر  ℎبيشتر به پارامتر  𝑓1وابسته است .در اين حالت ،بهترين دقت دورانی
را ربااتی باا پاارامترهاای طراحی  𝑓2 = 9.38 ،𝑓1 = 0.1و  ℎ = 4دارد کاه تابع
برازنادگی آن برابر باا  2/13میبااشاااد .در اين حاالات ،دقات دورانی ربات برابر با
1

 max σr = 1.64 = 0.61میباشاد .کاهش شديد پارامتر  𝑓1در هنگامی که پارامتر

با  𝑓2 = 1.14میباشد .اين الگوريتم طی  100تكرار ،مقدار پارامتر  𝑓1را

 ℎمقادار ثاابت و برابر با  ℎ = 4دارد ،از افزايش پارامتر 𝑏 خبر میدهد .به عبارت

نيز برابر با  𝑓1 = 10بدست آورده است .مقدار اين همگرايی برابر با 2/8

ديگر ،ربات بهينه از نظر حسااسايت ساينماتيكی دورانی هنگامی حاصل میشود که

بدست آمده است ،به عبارت ديگر ،شعاع بزرگترين کره محاطی در فضای

طول عصاا و دسته عصا ،حداکثر مقدار خود را داشته باشند .زيرا طول عصا چرخش

کاری کنترل پذير برابر با 𝑚 1.8بدست آمده است .اين اندازه شعاع ،فضای
3

کاری کاربردی با حجم 𝑚 24.43به بدست میدهد.

حول محور  x-و  y-را فراهم میکند ،در صورتی که دسته عصا چرخش حول محور
 z-را در دستگاه مختصات دکارتی حاصل میکند.

ح سااسايت ساينماتيكی انتقالی و دورانی نيز مشاابه فوق قابل محاسبه میباشند .اما به
علت آنكه بهينه سازی نسبت به معيار بدترين حساسيت سينماتيكی يک کمينه سازی
اساات ،از عكس اين معيار اسااتفاده شااده تا مشااابه معيار کنترل پذيری ،ربات بهينه
مشاخص گردد .توجه به اين موضااوع ضااروری به نظر میرسااد که در اينجا ما از دو
الگوريتم بهينه ساااازی تو در تو اساااتفاده میکنيم .در الگوريتم بهينه ساااازی درونی
مقدار بدترين حسااسيت سينماتيكی هر طرح مشخص میشود .الگوريتم بهينه سازی
بيرونی وظيفه دارد رباتی را پيدا کند که دارای بهترين دقت است و بدترين حساسيت
سااينماتيكی آن از طرحهای ديگر کوچکتر اساات .از شااكل 9چنين بر میآيد که
رفتار تابع حسااسايت ساينماتيكی انتقالی بسايار مشاابه معيار کنترل پذير است ،با اين
تفاوت که حساسيت به مقدار پارامتر  ℎدر معيار حساسيت سينماتيكی کمتر میباشد.
شكل :3تغييرات معكوس بدترين حساسيت سينماتيكی دورانی (1 + max 𝜎𝑟 ) −1

نسبت به پارامترهای طراحی.
در نهاايت ،در اين بخش تغييرات عدد وضاااعيت عمومی ربات عصاااايی با توجه به
پارامترهای طراحی معرفی شاده در شاكل ، 2مورد بررسای قرار گرفته است .شكل5
نشااان میدهد که عدد وضااعيت عمومی ربات طرح عصااايی ،برخالف ربات کابلی
صفحه ای ،با کاهش اندازه مجری نهايی بهبود نمیيابد[ .]99اما اين بدين معنی نيست
که افزايش بی رويه اندازه مجری نهايی ،منجر به افزايش مقدار عدد وضعيت عمومی
میشاود .به عنوان مثال بهترين عدد وضااعيتی عمومی که با پارامتر  ℎ = 2.7بدساات
می آيد ،از بهترين عدد وضااعيت عمومی که رباتی با پارامتر  ℎ = 4میتواند داشااته
باشد بيشتر است .همچنين ،با توجه به شكل  5میتوان نتيجه گرفت رباتی که در آن،
شكل :9تغييرات معكوس بدترين حساسيت سينماتيكی انتقالی (1 + max 𝜎𝑝 ) −1

نسبت به پارامترهای طراحی.
الگوريتم  PSOدر بهينه ساازی معكوس حسااسايت سينماتيكی انتقالی به برازندگی
 0/55همگرا شاده اسات .اين مقدار برازندگی ،مؤيد اين است که ربات بهينه دارای
1

دقت  max 𝜎𝑝 = 0.55 = 1.81در حرکات انتقالی اساات .پاسااخهای بدساات آمده
برای پاارامترهاای طراحی بهينه نيز با شاااكل 9انطباق دارد .در اين حالت ،پارامتر ℎ

پارامترهای طراحی  𝑓1و  ،𝑓2قيود زير را برآورده سازد ،از نظر عدد وضعيت عمومی
مطلوبتر هست:

()22

0.5 ≤ 𝑓2 ≤ 3

0.1 ≤ 𝑓1 ≤ 4,

بهينه ساااازی تک ساااازی  PSOنشاااان میدهد که بهترين ربات از نظر عدد
وضااعيت عمومی ربات ،دارای پارامترهای طراحی 𝑓1 = 1.68 ، ℎ = 2.7

و  𝑓2 = 0.87است که با نمودارهای شكل  5مطابقت دارد.

دارای بيشاااترين مقادار خود ،يعنی  𝑓1 = 7.32 ،ℎ = 4و پااارامتر  𝑓2مقاداری ناه

Swarm Optimization
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،2تابستان 2932
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 -5بهینه سازی چند هدفه ربات کابلی فضایی

به نظر می رسد .به عنوان مثال ،اهداف کنترل پذيری و حساسيت سينماتيكی

در بسياری از مسائل کاربردی بهينه سازی ،نظير طراحی بهينه مكانيزمها،

دورانی در تضاد با هم قرار دارند و قطعا نقطه بهينه يكسانی ندارند .همچنين،

چندين قيد بايد به طور همزمان در نظر گرفته شوند .بنابر اين مسأله از کيمنه

تابع هدف عدد وضعيت عمومی لزوما با افزايش طول مجری نهايی بهبود

سازی يک معيار خاص پيچيدهتر خواهد بود ،چرا که ممكن است نقاط بهينه

نمیيابد .در حالی که اين موضوع برای ساير اهداف طراحی صدق نمیکند.

اهداف در تقابل و تضاد با يكديگر قرار داشته باشند .به کارگيری

نقاط بهينه توابع هدف حساسيت سينماتيكی انتقالی و حجم فضای کاربردی

الگوريتمهای بهينه سازی تک هدفه در مسائل چند هدفه عموماً با جمع

نيز يكسان نمیباشد .بنابر اين حضور چهار تابع هدف ضروری به نظر می

وزندار اهداف امكان پذير است .با اين رويكرد ،مسأله بهينه سازی چند هدفه

رسد .از بين  3هدف بهينهسازی ،بدترين حساسيت سينماتيكی انتقالی و

به تک هدفه تبديل شده و در نهايت يک جواب بهينه معرفی میگردد  .نحوه

دورانی ،معياریهای کمينه سازی میباشند و معيارهای شعاع فضای کاربردی

انتخاب وزنها از مشكالت به کارگيری اين روش است .الگوريتمهای بهينه

و عدد وضعيت عمومی ،شاخصهايی هستند که بايد تا جای ممكن بيشينه

سازی چند هدفه با در نظر گرفتن همزمان معيارها ،تالش میکنند دسته

گردند .برای سادهتر شدن مسأله میتوان همگی معيارها را به يک نوع مسأله

جوابهای بهينه غالبی را پيدا کنند که هيچ جواب ديگری از نظر همه اهداف

بهينه سازی تبديل کرد ،به عنوان مثال ،به جای استفاده از بدترين حساسيت

از پاسخ های يافت شده بهتر نباشند .پيدا کردن اين دسته جواب که به جبهه

سينماتيكی که يک تابع هدفه کمينه سازی است ،از تابع (1 + max 𝜎)−1

پرتو معروف است ،از مهمترين اهداف الگوريتمهای بهينه سازی چند هدفه

استفاد ه کرد تا به يک مسأله بيشينه سازی تبديل شود و هماهنگ با ساير

محسوب میشود .از اين رو الگوريتمهای تكاملی مانند الگوريتم ژنتيک،

معيارها گردد .مسأله مهم ديگری که بايد مورد توجه قرار گيرد ،يكسان نبودن

بدليل داشتن ساختار جمعيتی برای بهينه سازی چند هدفه گزينه مناسبی

بُرد اهداف و دامنه تغييرات آنها است .به عنوان مثال برد تابع هدف درصد

محسوب میشوند.

فضای کنترلپذيری در بازه] [0, 1قرار میگيرد ،در حالی که بدترين

با توجه به ويژگیهای مثبت ارائه شده در ارتباط با طرح عصايی ،در اين

حساسيت سينماتيكی میتواند هر عددی در بازه ]∞  [0,را شامل باشد .اين

بخش سعی میگردد ،جبهه پرتو پارامترهای اين طرح با توجه به معيارهای

موضوع باعث میشود ،تالش الگوريتم بهينهسازی چند هدفه برای کاهش

مطرح شده و با استفاده از الگوريتم بهينه سازی چند هدفه  NSGA IIمحاسبه

اهداف يكسان نباشد ،بنابر اين الزم است که برد اهداف يكه شود تا اهميت

گردد .جزئيات اين روش بهينه سازی چند هدفه به تفضيل در [ ]99بيان شده

تمامی توابع در نظر الگوريتم بهينهسازی چند هدفه ،يكسان گردد .در راستای

است .در اين مقاله ،شرايط و پارامترهای اين الگوريتم به شرح زير انتخاب
گرديدهاند .جمعيت جواب اوليه برابر با  250در نظر گرفته شده و مقادير
پارامترهای جهش و برش بهترتيب برابر با  0/2و  0/8است.

نايل شدن به اين هدف ،استفاده از

تابع max σ)−1

 (1 +میتواند برد

نامحدود حساسيت سينماتيكی را در بازه محدود ] [0, 1قرار دهد.
جبهه پرتو بدست آمده در شكل  1نمايش داده شده است .بايد توجه داشت
که در شكل ،1شعاع فضای کاربردی  ،ASWعدد وضعيت عمومی ،GCI
بدترين حساسيت سينماتيكی انتقالی  max 𝜎pو بدترين حساسيت سينماتيكی
دورانی 𝑟𝜎  maxبه عنوان چهار هدف طراحی در نظر گرفته و با هم مقايسه
شدهاند .از آنجايی که نمايش بيش از  9بعد در دستگاه مختصات مقدور
نيست ،در شكل  1از تغيير رنگ به عنوان بعد چهارم استفاده شده است .بايد
توجه داشت ،نويسندگان به منظور بررسی همگرايی جبهه پرتو ،رفتار جبهه
پرتو بدست آمده را در طول نسل ها بررسی کرده اند و با توجه به شباهت
جبهههای پرتو بدست آمده در طول نسل های مختلف ،همگرايی پاسخ ها را
نتيجه گرفته اند.
مشخصات تعدادی از نقاط جبهه پرتو بدست آمده توسط الگوريتم NSGA

شكل  :5تغييرات عدد وضعيت عمومی ) (GCIربات نسبت به پارامترهای طراحی.

يک از مهمترين گامهای طرح يک مسئله بهينه سازی چند هدفه ،انتخاب
صحيح توابع هدف میباشد که در اين بخش به آن پرداخته میشود .باتوجه
به شكلهای  3،9،2و 5می توان گفت که هيچ دو هدفی در بيان چهار شاخص

 ،IIدر جدول 9آورده شده است .اين نقاط که در شكل  1نيز عالمتگذاری
شده اند  ،در ادامه به تفضيل بررسی می شوند .از ميان پاسخهای بدست آمده
از جبهه پرتو تنها پاسخهايی مورد قبول هستند که در محدودهی مطلوب زير
باشند:

طراحی وجود ندارد که روند تغييرات يكسانی نسبت به پارامترهای طراحی
داشته باشند ،همچنين نقاط بهينه در هيچ يک از موارد فوق يكسان نمی باشد.
بنابراين حضور هر چهار هدف طراحی در اين بهينه سازی چندهدفه ضروری
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معيارها ،حداقلهای همه شاخصها را برآورده میسازند .به عبارت ديگر هيچ
يک از نامساويهای معادله ( )22نقض نمی گردد .بنابراين پارامترهای طراحی
اين نقطه میتوانند به عنوان پارامترهای طراحی ربات کابلی فضايی انتخاب
شوند .در نهايت ،مشخصات مطلوب بدست آمده در نقطه  ،𝑃5محققان گروه
ارس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی را که نمونه صفحهای ربات کابلی را
در قالب پروژه نصير ساختهاند ،قانع کرد که در راستای ارتقای اين پروژه،
نمونه عملی ربات کابلی طرح عصايی را با مشخصات بدست آمده در نقطه
 𝑃5پياده سازی نمايند.
شكل  :1جبهه پرتو بدست آمده از الگوريتم .NSGA II

 -6نتیجه گیری
در اين مقاله ،به طراحی رباتهای کابلی فضايی با شش درجه آزادی پرداخته

(1 + max 𝜎𝑝 )−1 > 0.25, AWS > 1
( 1 + max 𝜎𝑟 )−1 > 0.4, GCI > 0.25

()22

شد .در راستای حفظ کشش کابلها و جلوگيری از شل شدن آنها در فضای

قيود فوق دلخواه بوده و میتواند با توجه به شرايط مسئله تغيير کند .همان طور

کاری مكانيزم از تعريف فضای کاری کنترل پذيراستفاده شد و به منظور

که از جدول  9مشخص است ،رباتی با پارامترهای طراحی نقطه  𝑃1از نظر

دوری از محاسبات غير ضرور ،استفاده از فضای کاری کاربردی پيشنهاد

وسعت فضای کاری کاربردی وضعيت بسيار مطلوبی دارد .اين مشخصه عالی

گرديد .همچنين برای سنجش مهارت ربات و ميزان دوری از تكينگی ،از

فضای کاری به بهای از دست دادن ساير معيارها حاصل شده است .به طوری

معيار عدد وضعيت عمومی به عنوان شاخصی مؤثر در بررسی کارايی ربات

که مابقی معيارها مقدار نامطلوبی پيدا میکنند .بنابرتوضيحات فوق ،نقطه 𝑃1

کابلی استفاده شد .شاخصی که معياری از يكسانی مهارت ربات در موقعيتها

با وجود داشتن وسعت فضای کاری مناسب نمیتواند به عنوان پارامتر طراحی

و جهت گيریهای مختلف فضای کاری ،ارائه می دهد .در نهايت ،حساسيت

مناسب انتخاب شود .نقطه  𝑃2در جدول 9از نظر حساسيت سينماتيكی دورانی

سينما تيكی به عنوان معياری که معرف دقت ربات است ،به تفصيل بررسی

وضعيت بسيار مطلوبی دارد .اما اين نقطه نيز نمیتواند تمامی شرايط معادله

گرديد و بدترين حساسيت سينماتيكی ربات در فضای کاری کاربردی به

( )22را ارضا نمايد .زيرا که شرايط معادله ( )22در ارتباط با معيار وسعت

عنوان شاخصی قابل ارائه به کاربر و خريدار ربات معرفی شد.

فضای کاری کاربردی و حساسيت سينماتيكی انتقالی نقض

برای برآورده کردن تمام شاخصهای ذکر شده ،سعی شد با به کار گيری

میگردند.کنترلپذيری و حساسيت سينماتيكی نامطلوب نقطه  ،𝑃3اين نقطه

روشهای بهينه سازی چند هدفه هوشمند ،طرحهای بهينه محاسبه شوند .به

را با وجود عدد وضعيت عالی ،انتخاب نامطلوبی جهت طراحی ربات کابلی

علت تقابل و تضاد اهداف ،بهينه سازی تنها يک هدف در اين مسئله به عدم

معرفی میکند .نقطه  𝑃4نيز با وجود شرايط بسيار عالی از نظر معيار حساسيت

دستيابی به اهداف ديگر منجر می شود .به همين منظور از الگوريتمهای بهينه

سينماتيک انتقالی ،از نظر حجم فضای کاری کاربردی وضعيت مناسبی ندارد.

سازی هوشمند  NSGA IIاستفاده شد تا جبهه پرتو بهينه مشخص گردد.

بنابراين در يک انتخاب چند جانبه نمیتواند به عنوان گزينه مناسب مطرح

تحليل جوابهای بدست آمده به عنوان يكی از مهمترين بخشهای فرآيند

باشد .اما نقطه  𝑃5از جبهه پرتو محاسبه شده در شكل  1ممكن است از ديدگاه

بهينه سازی چند هدفه انجام شد و نهايتاً جوابهای قابل قبول با توجه به

يک معيار خاص شرايط بسيار عالی نداشته باشند ،اما با در نظر گرفتن همزمان

اهميت معيارهای طراحی انتخاب شدهاند.

جدول  :9مشخصات نقاط تعيين شده در جبهه پرتو بدست آمده از الگوريتم .NSGA II

شاخص های بهينه سازی

پارامترهای طراحی
ℎ

()m

AWS

1
1 + max σp

1
1 + max σr

GCI

2 /7

0/2282

0/2583

0/2981

0/2927

0/5277

0/2392

0/9017

0/3933
0/2130
0/9577

𝑓1

𝑓2

نقطه 𝑃1

5/83

2/35

9/72

نقطه 𝑃2

2/22

2/07

9 /2

0/85

نقطه 𝑃3

2/13

0/87

2/01

0 /3

0/2992

نقطه 𝑃4

0/13

2/02

2 /3

0/05

0/973

0/3253

نقطه 𝑃5

2/55

2/08

9 /2

2/25

0/2538

0/3085
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