
ISSN: 2476-6909; Modares Mechanical Engineering. 2020;20(7):1749-1759

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2020, TMU Press. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, 
and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Design, Fabrication, and Kinematic Analysis of a 6 DOF Mobile 
Wheeled Parallel Robot 

[1] AZIMUT, a leg-track-wheel robot [2] Locomotion modes of a hybrid wheel-legged robot 
[3] Articulated wheeled robots: Exploiting reconfigurability and redundancy [4] Hybrid 
locomotion of leg-wheel ASTERISK H [5] Design of a leg-wheel hybrid mobile platform [6] 
Development of hexapod robot with maneuverable wheel [7] Dynamics and wheel’s slip 
ratio of a wheel-legged robot in wheeled motion considering the change of height [8] 
Mechanical system and stable gait transformation of a leg-wheel hybrid transformable 
robot [9] Study on control schemes of flexible steering system of a multi-axle all wheel 
steering robot [10] Design of motion control system for omnidirectional four-drive mobile 
robot [11] Wheelchair stabilization by the control of a spatial 3-RRS mechanism [12] 
Stability and gait planning of 3-UPU hexapod walking robot [13] Motion planning and 
implementation for the self-recovery of an overturned multi-legged robot [14] Study on 
hexapod robot manipulation using legs [15] A novel six wheel-legged robot: Structure 
design and stability analysis in different typical gaits [16] Lab automation drones for mobile 
manipulation in high throughput systems [17] Force analysis of parallel robot machine tool 
with 4DoF [18] Instantaneous center of rotation of flexure joints and velocity kinematic 
analysis of microhexapod using screw theory [19] Introduction to autonomous mobile 
robots [20] omnidirectional drive systems kinematics and control [21] Introduction to 
Robotics, Mechanics, Planning, and Control [22] The kinematics study of a class of spatial 
parallel mechanism with fewer degree of freedom

Wheeled robots have various applications in industrial, laboratory, art, and filming 
environments. The choice of wheel and platform type in these robots depends on the motion 
and the degrees of freedom expected from the robot. With an appropriate choice of the wheel 
and platform, the degrees of freedom of 3 (known as holonomic robots) can be achieved in 
which the robot can move in both x and y directions and also rotate about the z axis in the 
general coordinate system. If the wheeled robot is designed to carry objects, it is necessary to 
consider a platform on top of the robot for this purpose. In this paper, a 3-DOF Stewart platform 
is used such that it provides rotation about x and y axes as well as motion in direction of z 
axis. The goal of this research is to develop a wheeled robot equipped with the 3-DOF Stewart 
platform to carry objects with ability of orientation control within the path. With integrating 
these two robots, the resultant robot will have 6 degrees of freedom, three of which are 
provided by the Stewart platform (α, β, Δz) and the other three are provided by the wheeled 
platform (Δx, Δy, γ). Therefore, the robot, with 6 degrees of freedom, can be controlled via the 
six parameters of Δx, Δy, Δz, α, β, γ.
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  چکيده
صنعتی، آزمایشگاهی، هنری،  هایمحیط کاربردهای متنوعی در دارچرخ هایربات
دار انتخاب نوع چرخ و نوع پلتفرم به چرخ هایرباتدر . دارند غیرهو  سازیفیلم

ا . ببستگی داردشرایط محیطی، نحوه حرکت ربات و درجه آزادی حرکتی ربات 
 هایربات(معروف به  ۳انتخاب نوع چرخ و پلتفرم مناسب، درجه آزادی 

 y و xربات بتواند در دو جهت طوری که بهدست آورد هب توانمیهولونومیک) را 
در مختصات مرجع بچرخد.  zحرکت کرده و در طول حرکت نیز بتواند حول محور 

ونقل طراحی شود باید بستری روی ربات در نظر دار با هدف حملاگر ربات چرخ
 ستوارتا موازی پلتفرم در این مقاله ازتا بتواند محموله را حمل نماید. گرفته شود 

یت قابل تنهاییطوری که بهاست به شدهاستفاده  برای این منظور درجه آزادی ۳
را دارد. هدف از این  zمحور  راستایو حرکت در  x ،yچرخش حول محورهای 
درجه آزادی استوارت  ۳پلتفرم طوریکه یک است به خدارگزارش، ساخت رباتی چر 

 .روی آن سوار شودشیب در طی مسیر  کنترلجهت قرارگیری محموله با قابلیت 
. درجه آزادی حرکتی خواهد بود ۶دارای شده ت، ربات ساختهبا ترکیب این دو ربا
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  مقدمه
 در چه قطعات کاردهی موقعیت و جابجایی اهمیت به توجه با

 تجهیزات ،تولیدیهای کارگاه داخل در چه و بیرونیهای محیط
 جمله است. از شده هیارا و ساخته تاکنون گذشته از گوناگونی
 هکهایی گاریبه  توانمی تجهیزات اینترین ساده وترین ابتدایی

 شودمی استفاده مختلفهای کارگاه در قطعات جابجایی منظوربه
های ی مانند جرثقیلسقفهای جرثقیل زمان مرور کرد. با اشاره

 نکردند. ای پیداای گسترده کاربرد غیره و مغناطیسی مکانیکی،
 صورتها بهگاری نسبت به رادهی موقعیت و جابجاییها سیستم

 در مناسبی دقت از هم باز اما، بخشیدند بهبود چشمگیری
 محدود همچنین و برخوردار نبودند قطعات جابجایی ودهی موقعیت

 دیگریهای سیستمبودند. ها کارگاه داخل در قطعات جابجایی به
یرند گمی قرار استفاده موردها کارخانهدر  امروزهها، لیفتراک نظیر نیز
 منظوربه دارند که پایینیپذیری انعطاف دلیلهبها سیستم این که

 وردم پایین بسیار دقت بادهی موقعیت و قطعات سنگین جابجایی
 یشترب نیل و زمینه این در تحقیقاتادامه با  .گیرندمی قرار استفاده

های دستگاهه یارا به موفق محققان، اتوماسیون به سمت
(Automate	 Guided	 Vehicle;	 AGV) .امروزه این شدند 

های مکانیزم دارای و استزیادی  محققان توجه موردها سیستم
 جادای باعث خود این کههستند  ناوبری و هدایت منظوربه متفاوتی
 مثال عنوانبهاست.  شدهها دستگاهاین  کاربرد در خطاهایی
AGVبراساس  که هاییGPS خطا بسته فضاهای درکنند می کار 
 قطعات زمین روی رنگ براساس	که هاییAGVیا  وکنند می ایجاد
 خطا ایجاد باعث خطوط این شدنپاک صورت درکنند می جابجا را
 یتوانای عدم توانمیها سیستم این دیگر معایب . از جملهشوندمی
 همچنینها سیستم برد. این نام راکار قطعه دقیق دهیموقعیت در

 به قادر دارند که پایینیپذیری انعطاف دلیلبه موانع با در برخورد
  نیستند. محولهوظیفه  انجام و مانع از عبور

را که یک ربات  (Azimot) آزیموت ربات ،[1]و همکاران میچائود
طراحی کردند. این ربات به شکل متقارن ساخته است دار پادار چرخ

این ربات . جداگانه تشکیل شده است یپا -چرخ ٤شده است و از 
 تواندیمحتی و در جهت باال، پایین یا مستقیم حرکت کند  تواندمی

که مزیتی در  بدون تغییر جهت ربات به طرفین نیز حرکت کند
 ،[2]و همکاران بسرون .شودمانورپذیری باالی این ربات محسوب می

کار  (Hylos) پادار هایلوس -دارچرخ حرکتی ربات مودهایبر روی 
حالت  وضعیتخود را در سه  چهارپای . آنها حرکات رباتاندکرده

 ت بدنی رباتیهمراه تغییر موقعچرخش خالص، حالت چرخش به 
آمده جهت عملهای بهبررسی. ندبررسی کرد وارکرمحالت حرکت  و

کنترل بهتر مکانیزم ربات بود تا شرایط فیزیکی ربات و نیروهای 
از دانشگاه بوفالو 	،[3]و همکاران فووارده بر آن در حالت بهینه باشد. 

ی بوده و قابلیت حرکت درجه آزاد سهرباتی را معرفی کردند که دارای 
در مسیرهای باریک را نیز داشت. این ربات قابلیت تغییر مکان 

نسبت به شاسی را داشته و در تقابل با مسیرهای  هاچرخهندسی 
و  ایوشیوک ست.ا شدن را داراباریک قابلیت تغییر شکل و کوچک

	Asterisk)ربات استریکس اچ  ،[4]همکاران H)  را در دانشگاه
ت. اسچرخ ژاپن ساختند که یک ربات هگزاپاد مجهز به ششاوساکا 

 بوده وهر کدام از چرخ ها قابلیت چرخش حول محور خود را دارا 
و پاها براساس سنسور  هاچرخانتقال مرتب حرکت بین ا این ربات ب
در سطح صاف، ربات  ه. در حالت ایستادکندمیحرکت  بازخورد

بعد از  کند ومیت استفاده برای حرک هاچرخ باوسیله سه پا هب
وارد عمل شده و از مانع  و حرکتی یتیتشخیص مانع پاهای حما

را  (Quattroped)ربات کوادروپد  ،[5]و همکاران شن. کندعبور می
 تواندیمکه هر پا بوده این ربات ترکیبی شامل چهار پا  .طراحی کردند

از  پا -چرخهر 	عکس تبدیل شود.بالیک چرخ و  جداگانه به صورتبه
ل دایره تشکییک چرخ بزرگ ساخته شده است که این چرخ از دو نیم

دایره ربات به در حالت نیم شوندمیشده که به روی همدیگر جمع 
از ب هادایرهنیمو وقتی یکی از  شودمیحرکت پادار تبدیل  حالت
در سطوح  تواندمیو  شدهپای ربات به حالت چرخ تبدیل  شودمی

قسمت پای این ربات  ، اماداشته باشد تریمناسب صاف عملکرد
دارد.  است که قابلیت تغییر ارتفاع زیادی هایپیچیدگیدارای 
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یل تبد یک ربات هگزاپاد را به رباتی ترکیبی ،[6]و همکاران شهریل
ا ر ربات  دار برایسازه چرختبدیل به  آن قابلیتپای هر که کردند 
 ،ترکیبی هایرباتمانند سایر  هاچرخ. هدف از افزودن این دارد

اینکه ربات از کدام مکانیزم  .استفاده از آنها در سطوح صاف است
ریتمی الگوبه سنسورهای دستگاه و  به اطالعاتحرکت استفاده کند 

  که در کنترلر ربات توسعه داده شده است بستگی دارد. 
سی داری را مورد برر چرخ -ربات ترکیبی پادار ،[7]و همکاران دینگ

 مفصل باالییدینامیکی قرار دادند. این ربات هگزاپاد دارای چرخ در 
چرخ به زمین مماس  ،شدن قسمت پایینهر پا است که با خم

 .را معرفی کردند (I	Hitro) ١ربات هیترو  ،[8]و همکاران لو .شودمی
ن است. ایدار با قابلیت تغییر فرم چرخ -این ربات یک ربات پادار

 برای سرعت سریع در سطوح صاف و همچنین از هاچرخاز  ربات
. دبر میبهره سطوح ناهموار  پذیری ربات درانعطاف حالت پادار برای

دار، حرکت چهارپا حرکت چرخ ،از سه حالت حرکت تواندمیاین ربات 
یک  ایمقالهدر  ،[9]و همکاران ژانگ. و حرکت ترکیبی استفاده کند
جهت درک بهتر فرمان هر چرخ با  راسیستم کنترل فرمان جدید 

 حول اترب کمترین متغیرهای کنترل پیشنهاد کردند. در این مکانیزم
هر زاویه فرمان و سرعت چرخش  ،کندمیگردش دوران مرکز آنی 

که  متفاوت خواهد بود ربات فاصله از مرکز گردش رحسبب چرخ
سیر نشان داده شد. سوئرو درایوها دارای مانورپذیری باالیی در م

توان از تعداد دلیل مکانیزم پیچیده آن میحرکت هستند ولی به
، رباتی [10]و همکاران لوانها در پلتفرم استفاده کرد. کمتری از چرخ

ده دار نصب بورا معرفی کردند که بر روی یک پلتفرم چندجهته چرخ
ی های حرکتکه از نوع سوئرو درایو است. در این پلتفرم انواع حالت

برای این پلتفرم مورد بررسی قرار گرفت که سه درجه آزادی را برای 
، ربات استوارت [11]و همکاران جوادیاین پلتفرم محیا کردند. 

دار نصب کردند. را بر روی پلتفرم چرخ RRS‐3از نوع پلتفرم 
درجه آزادی است و  ۵بیشترین تعداد درجات آزادی این ربات، 

منظور کنترل ربات در عبور از مسیرهای ناهموار و پایداری اجسام به
روی پلتفرم مطالعاتی صورت گرفته است، از معایب این ربات 

ای ر نامناسب که از نوع تسمهداتوان به استفاده از پلتفرم چرخمی
که توان کمی برای حمل بار دارد  RRS‐3و پلتفرم استوارت از نوع 

3‐، بر روی پلتفرم استوارت از نوع [12]و همکاران لیاشاره کرد. 

UPU اند که با توجه به درجات آزادی این پلتفرم پژوهش انجام داده
های اع و زاویهمکانیزمی طراحی کردند که بتواند با تغییرات ارتف

پلتفرم، ربات مذکور حرکت کرده و از موانع عبور کند. این ربات با 
  پذیری محدود، سرعت بسیار کمی در حرکت دارد.توجه به انعطاف

پا با الهام از حرکت حشرات ، یک ربات شش[13]و همکاران پنگ
معرفی کردند تا در اثر واژگونی در مسیر بتواند ربات به حالت اولیه 

رباتی با  [14]یانگو  دینگزگشته و به حرکت خود ادامه دهد. با
پا را معرفی کردند که با توجه به هر موقعیتی که ربات قرار شش

دارد، چندپای ربات وظیفه منیپولیشن را دارند که مواقع ضروری 
، [15]و همکاران ژنگبرای حمل قطعات بسیار کاربردی خواهد بود. 

پای متحرک است که دارای دارای ششرباتی را معرفی کردند که 

تواند با چرخ در مسیر حرکت پذیری باالیی است که هم میانعطاف
، [16]ُاهو  کیمعنوان منیپوالتور استفاده کند. و هم از پاهای خود به

درجه آزادی را بر روی  ۶های استوارت یک ربات دلتا از خانواده ربات
ی جابجایی قطعات با دقت یک پرنده چهار ملخی نصب کردند تا برا

 ای بوده کهباال از آن استفاده کنند. نتیجه این پژوهش به گونه
 دهندهای را با موفقیت گذرانده که نشانهای خطی و زاویهجابجایی

  نقش مهم پلتفرم استوارت خواهد بود. 
در زمینه محاسبات درجات آزادی به وسیله تئوری پیچواره، 

، یک ربات موازی چهار درجه آزادی را از 17][دانشمندو  خواهمحبوب
تئوری پیچواره برای تحلیل نیرویی ربات استفاده کردند که در این 

 هانیاصف روحانیمقاله برای تحلیل نیاز به محاسبه درجه آزادی بود. 
، از یک میکروهگزاپاد بر روی هگزاپادی بزرگتر جهت [18]ناطقو 

 رد. این پژوهش به بررسیافزایش دقت در منیپوالسیون استفاده ک
ای به وسیله تئوری پیچواره درجات آزادی مفصل خمشی میله

های خمشی به پرداخته است و پس از آن محور آنی دوران مفصل
  دست آمد.ازای هر پیچه محدود سکوی متحرک به

ز ا دار ترکیبی،چرخ هایگرفته بیشتر رباتطبق مطالعات صورت
دار و مکانیزم ربات سری هستند. نوع پلتفرم ترکیب پلتفرم چرخ

شود. مانورپذیری ربات دار با توجه به محیط کاری انتخاب میچرخ
های مهم ربات در مسیر حرکت اهمیت باالیی دارد که از قابلیت

شود و همچنین طراحی مکانیزمی ساده و کارآمد از محسوب می
موجب کاهش وزن و مصرف انرژی ربات  نقاط قوت یک ربات بوده و

توان از دار ترکیبی را میهای چرخخواهد شد. نوع دیگری از ربات
دار موازی نام برد، که مطالعات کمتری روی آن صورت نوع چرخ

ها طراحی گرفته است. هدف از مطالعه بر روی این نوع ربات
عداد تمکانیزمی بهینه با بیشترین درجات آزادی ربات و کمترین 
های عملگر است. مزیت ترکیب این دو پلتفرم، استفاده در سیستم

ونقل و استفاده در مناطقی که به حضور انسان نیازی نیست، حمل
 از جمله هاییاده در محیطاستف ها قابلیترباتاین نوع است. 

غیره را دارند. با توجه به و  سازیفیلمصنعتی، آزمایشگاهی، هنری، 
شده، های معرفیتفرم، مکانیزم، مزایا و معایب رباتبررسی انواع پل

 -دارهدف از این تحقیق طراحی و ساخت یک ربات ترکیبی چرخ
طوری که بتوان از مزایای درجه آزادی متحرک است، به ۶موازی با 

 هایدار و نیز قابلیت مانیپوالسیون رباتهای چرخحرکتی ربات
طالعه پیشینه پژوهش طور همزمان بهره برد. طبق مموازی به
 ۶ها گرفته و آخرین اطالعات نویسندگان، هیچکدام از رباتصورت

شده در این مقاله در نوع خود درجه آزادی متحرک نبوده و ربات ارایه
  نوین بوده و نمونه مشابهی ندارد. 

های استوارت در بخش دوم، مدل سینماتیک ربات در مورد پلتفرم
 شود. وو درجات آزادی ربات محاسبه میو سوئرو دایور بررسی شده 

در بخش سوم ساخت ربات گزارش شده و مباحث مکانیک، 
نویسی ربات ارایه خواهد شد. در بخش چهارم، الکترونیک و برنامه

ربات ساخته شده و نتایج عملی و تئوری آن مورد بررسی قرار گرفته 
  شد.گیری پژوهش معرفی خواهد و در انتها در بخش پنجم نتیجه
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  مدل سینماتیک
دار تحت مطالعه در این بخش، تئوری هر دو پلتفرم موازی و چرخ

قرار گرفته تا براساس درجات آزادی آنها، مکانیزم مناسب ربات 
  طراحی شود.

  پلتفرم استوارت
که در صنعت  استموازی  هایربات ترینمعروفربات استوارت از 

دلیل درجات آزادی مناسب و بهاین ربات  کاربردهای فراوانی دارد.
جابجایی و دوران در راستای  برایباالی پلتفرم،  پذیریانعطاف

 ترین این پلتفرم نوعمحورهای اصلی بسیار مناسب است. از مرسوم
درجه آزادی  سهدرجه آزادی است، نوع  ششدرجه آزادی و  سه

 yو  x محورهای	و دوران حول zقابلیت جابجایی در راستای محور 
 درجه آزادی قابلیت جابجایی در راستا ششهمچنین نوع دارد و را 
 نظر	برای ربات مورد محورهای اصلی را خواهد داشت.حول دوران  و

دلیل وجود که به RPS‐3از نوع  درجه آزادی سهپلتفرم  در این پروژه
 موتورهای خطی توانایی تحمل بار بیشتر نسبت به انواع دیگر را دارد

عملگر  هسپلتفرم شامل دو صفحه باالیی و پایینی و این 	.شدانتخاب 
یگر مفصل لوالیی به یکد سهمفصل کروی و  سهخطی بوده که توسط 

ای سه همزیت این مکانیزم نسبت به سایر مکانیزم. اندشدهمتصل 
 ۱شکل است.  zدرجه آزادی تحمل نیروی بیشتر در راستای محور 

  است.بیانگر تصویر شماتیک از این پلتفرم 
  

	
  نمای شماتیک استوارت پلتفرم سه درجه آزادی )۱شکل 

  

دو مبدا  ،دو صفحه باال و پایین برای ، ابتدا بایدپلتفرماین  در تئوری
کرده و مختصات هر مفصل را در همان  تعریفمختصات جدا از هم 

با دانستن این مختصات باید یک ماتریس . دست آوردهصفحه ب
محاسبه کرد، زیرا این پلتفرم  yو  x محورهایدوران برای دوران حول 

 xتنها حول این محورها دوران دارد. ماتریس دوران حول محورهای 
	برابر است با: yو 

)۱(  
0

. .
. .

 

0بردار  که مبدا  شودمیبردار جابجایی نامیده  0
ا ب .کندمیباال و پایین را به یکدیگر وصل مختصات دو صفحه 

های باالیی و پایینی و همچنین بردار مختصات مفصلقراردادن 
 ، بردار(سینماتیک معکوس) ۲رابطه در  جابجایی و ماتریس دوران

آید که مقدار طول بردار برابر با طول هر میدست هپلتفرم ب هر پای
	 کدام از عملگرهای خطی است.

)۲(		 	 	 	 	 								 1,2,3 
با توجه به اینکه پلتفرم استوارت دارای سه درجه آزادی حرکتی است، 

که زاویه  تر شود که شامل پارامپلتفرم کنترل می این سه متغیر در
فاصله مرکز  و  yزاویه دوران حول محور  ،  xدوران حول محور 

ن است. تغییر مقادیر و کنترل ای تا مرکز دو صفحه باالیی و پایینی
ییر شود مستلزم تغدهی پلتفرم میسه پارامتر که منجر به موقعیت

معادله اصلی  ۲طول پاهای پلتفرم استوارت است. از این رو، رابطه 
  آید. حساب میعنوان سینماتیک معکوس ربات بهبه

  سوئرو درایو
و نوع  هاچرخدار به ربات چرخ (Maneuverability)ورپذیری مان

ه دار سچرخ هایربات دارد که با توجه به انواع آن،آن بستگی  عملگر
در بیشترین مانورپذیری  (Holonomic) هولونومیک درجه آزادی

‐Non)دار غیرهولونومیک چرخ هایرباترا دارند. مسیر 

holonomic)  ترسادهدر ساختار داشته و کمتر از سه درجه آزادی 
د. نیاز دارنسه عملگر کمتر از برای حرکت به هستند زیرا  ترارزانو 

رکت حجهت  در هرصورت آنی به تواندمییک وسیله هولونومیک 
 تعادلهمچنین . شودمیبودن نامیده چندجهته ،کند این قابلیت

اما در  وجود دارد،یا بیشتر با سه چرخ  یصورت ذاتی در رباتبه
از سه بیشتر است برای اطمینان از تماس  هاچرخمواردی که تعداد 

یک سیستم تعلیق  ،در سطوح ناهموار سطح مسیربا  هاچرختمام 
  .[19]استفاده شودباید 

 هایرباتپلتفرم برای  پلتفرم موازی بایدبا توجه به درجات آزادی 
را انتخاب کرد که بتواند درجات آزادی مکمل برای  یدار پلتفرمچرخ

را مهیا نماید. درجات آزادی مکمل یعنی،  (موازی) پلتفرم استوارت
و دوران  yو  xپلتفرم بتواند قابلیت جابجایی در راستای محورهای 

و  zچرا که جابجایی در راستای محور  را داشته باشد zحول محور 
 .ودشپلتفرم استوارت تامین می توسط yو  xدوران حول محورهای 

. این کردچندجهته استفاده  هایچرخاز  توانمی در این پلتفرم
. برای هر است و سوئدی پذیرفرمانکروی،  هایشامل چرخ هاچرخ

 هر و شودمینوع چرخ تعداد متفاوتی موتورهای الکتریکی استفاده 
. ستنده ی متفاوت نسبت به یکدیگربر نوع پلتفرم دارای محیط کار

سوئدی در سطوح صاف و هموار  هایچرخعنوان مثال از پلتفرم به
. اما با توجه به محیط کاربری ربات مذکور باید شودمیاستفاده 

های ناهموار نیز قابلیت پلتفرمی را طراحی کرد تا بتواند در محیط
  جابجایی و مانورپذیری داشته باشد. 

با توجه به شرایط محیطی و درجه آزادی حرکتی ربات، از پلتفرم 
استفاده کرد که با  توانمیپذیر فرمان هایچرخدار با چرخ هایربات

. با از ناهمواری مسیر عبور کندتواند آن می هایچرختوجه به قطر 
توجه به تعداد سه عدد عملگرهای پلتفرم استوارت، باید پلتفرم 

باشد و نحوه  پذیرفرمانراحی کرد که دارای سه چرخ داری را طچرخ
صورتی خواهد بود که هر عملگر بر روی قرارگیری پلتفرم استوارت به

  .اعمال شودهر چرخ قرار گیرد تا تقسیم وزنی کامالً بر روی چرخ ها 
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 ,	در کنترل یک ربات برای حرکت در مختصات مرجع دو پارامتر 
همچنین در  .نیاز است ، موردعت و گردشمعرف حرکت ربات با سر 

نیز در حرکت ربات موثر حرکت خرچنگی هولونومیک  هایربات
سینماتیک معکوس، ربات  هایفرمولخواهد بود. با استفاده از 

,	توسط سه پارامتر    شود. کنترل می ,
 هاچرخ، موقعیت ۲برای فهم بهتر نمای شماتیک ربات در شکل 

پس س شود.مینسبت به نقطه مرجع محلی در پلتفرم ربات مشخص 
 دستهمعادالت سینماتیک معکوس ب هاچرخبا توجه به موقعیت 

 کهاست جهته همه  هایربات. این تئوری مربوط به تئوری آیدمی
ه شده یارا (FIRST) فرست در کنفرانس مکنزیو  بیکر توسط
  .[20]است

  

  
 های پلتفرم نسبتپلتفرم سوئرو درایو و موقعیت چرخنمای شماتیک ) ۲شکل 

  به مختصات مرجع
  

 توانمیآوردن مختصات هر چرخ دسته، با ب۲با توجه به شکل 
ا ب دست آورد.همعادالت مربوط به سرعت خطی و سرعت دورانی را ب

ها هر چرخ و زاویه فرمان چرخسرعت پارامتری  و توجه به مختصات
  آید.می دستبه ۴و  ۳در روابط 

)۳(	. ̂ . ̂ 

)۴(  2
.

.
	

 پذیریفرمانسرعت پارامتریک و زاویه  ،برای هر سه چرخ ۱جدول در 
سرعت خطی، زاویه  پارامترهایدر نتیجه با  .شده استبیان  هاچرخ
طور هربات را ب توان، میω)t(ν	Ɵ,	,و سرعت گردشی ربات  حرکت

  کامل کنترل کرد.
  

  هاهای پارامتریک چرخزاویه و سرعت )۱جدول 
	approach	Scalar   شماره

۱  2
v

v 	ω ∙
 v v 	ω ∙ 		

v v   

۲  2
v 0.5 ∙ ω ∙ d

v 0.867 ∙ ω ∙ d
 v v 0.867 ∙ ω ∙ d  

v v 0.5 ∙ ω ∙ d  

۳  2
v 0.5 ∙ ω ∙ d

v 0.867 ∙ ω ∙ d
 v v 0.867 ∙ ω ∙ d  

v 0.5 ∙ ω ∙ d  
  

  درجه آزادی ربات
برای محاسبه تعداد درجه آزادی ابتدا روی بخش موازی ربات 

صورت به [21]شود، از فرمول درجات آزادی گرابلرمحاسبات انجام می

شود. با توجه به عمده برای محاسبات درجه آزادی استفاده می
پلتفرم مورد ساختار سه درجه آزادی بخش استوارت، دو نوع از این 

که در دو سر عملگر خطی  UPU‐3. نوع بررسی قرار گرفت
که در یک طرف  RPS‐3گیرد و نوع های یونیورسال قرار میمفصل

فصل کروی قرار گرفته موتور خطی مفصل لوالیی و طرف دیگر م
دهد که این ربات در هر دو نوع مذکور، است. معادله گرابلر نشان می

گونه نبوده و سه درجه آزادی خواهد داشت. ولی در عمل این
  دهنده نقص در معادله گرابلر خواهد بود.نشان

، از تئوری پیچواره برای [22]و همکاران ژوبرای رفع این نقص 
  ها استفاده کردند. بدین صورت که:مکانیزممحاسبه درجات آزادی 

	ای تجزیه شود.مکانیزم به صورت حلقه -۱
	مختصات پلوکر برای هر مفصل در حلقه نوشته شود. -۲
 پیچواره سینماتیک  -۳

	تشکیل داده شود.
	پیچواره معکوس براساس تئوری پیچواره متناوب محاسبه شود. -۴

)۵(	
∘ 	 0 
. . . . .
. 0	

6ابعاد ماتریس در پیچواره معکوس و درجه آزادی  -۵

dim .محاسبه شود	
پارامترهای فوق مربوط به تئوری پیچوار است که در بخش عالیم 

	انگلیسی توضیح داده شده است.
بدین منظور برای بخش استوارت، مکانیزم را تجزیه کرده که در شکل 

نشان داده شده است. سپس مختصات پلوکر برای هر مفصل در  ٣
با توجه به مختصات  حلقه 

cos cos cos sin sin  نوشته
  نشان داده شده است: ٦شده است که در رابطه 

)۶(  
sin cos 0 0 0 0   
0 0 1 0 0 0   

sin cos 0 cos cos cos sin sin  
0 0 1 cos cos cos sin sin   

 	های ماتریس مختصات پلوکربرابر با درایه ٦های رابطه داده
آید، دست میوسیله آن پیچواره معکوس ماتریس بهخواهد بود که به

  نشان داده شده است. ۷که در رابطه 

)۷(	
	 	   
∘ 	 0  

0 0 0 cos sin 0 		
با توجه به تقارن مکانیزم، هر سه حلقه پیچواره معکوس برابر دارند 

  خواهد بود. ۸پیچواره معکوس پلتفرم برابر رابطه که ماتریس 

)۸(	
0 0 0 cos sin 0
0 0 0 cos sin 0
0 0 0 cos sin 0

  

آوردن این ماتریس درجه آزادی پلتفرم برابر دستدر نتیجه با به
6 	 6 2   خواهد بود. 4

محاسبه شده است،  UPU‐3درجه آزادی مکانیزم که برای ساختار 
دهد که مکانیزم مربوطه دارای چهار درجه آزادی شامل نشان می
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خواهد  zدوران حول سه محور اصلی و جابجایی در راستای محور 
بود. این در حالی است که معادله گرابلر درجه آزادی این سیستم را 

گرفته، در نتیجه با توجه به تحلیل صورتسه درجه محاسبه کرده بود. 
با سه عملگر خطی پایدار  UPU‐3توان نتیجه گرفت که ساختار می

برای پلتفرم استوارت انتخاب  RPS‐3نخواهد بود، بنابراین حالت 
  دهد.را نتیجه می ۳شد که طبق هر دو روش، درجه آزادی 

 کلی رباتهای پلتفرم استوارت، درجه آزادی حال با انتخاب مفصل
در معادله  هالینکو  هامفصلبا قراردادن تعداد  آید.دست میبه

ها تعداد لینک ٤شکل  در .شودمیمحاسبه  رباتدرجه آزادی گرابلر، 
  . است ٩رابطه جواب نهایی به شرح ، ها مشخص شده استو مفصل

)۹(

1 	
6 ∑ 		

	
6 14 18 12 9 12 9		

12  
3  
3		

درجات آزادی این مکانیزم عدد  گرابلر با قراردادن این اعداد در فرمول
 عملگر الکتریکی ۹آمده باید دستهخواهد بود. با توجه به عدد ب ۹

  :استاستفاده کرد. این موتورها به شرح زیر  برای کنترل ربات
	عدد) ٣( چرخ ها پذیریفرمانموتورهای سروو دورانی برای  -١
	عدد) ٣( برای دوران چرخ ها DCموتورهای  -٢
  عدد) ٣( موتورهای خطی برای عملگرهای پلتفرم استوارت -٣

  

  
  مختصات محلی حلقه  در UPU‐3یک عضو از پلتفرم ) ۳شکل 

  

  
  شماتیک لینک و مفصل های کل ربات )٤شکل 

  

  ساخت
آمده از فرمول دستهمربوطه و درجات آزادی ب هایتئوریبا توجه به 

دا له صحت پیاگرابلر، باید مکانیزمی را طراحی کرد که تئوری مس

ت، م استوار ر طور که بیان شد با توجه به ساختار پلتف کند. همان
ر م استوارت با عملگر یعنی پلتف شودمیدار آن طراحی پلتفرم چرخ

نصب خواهد  پذیرفرمانخ دار با سه چر خطی بر روی پلتفرمی چرخ
  شد.

  

  ربات مکانیک
ایو های سوئرو در مکانیزم .در ابتدا باید پلتفرم زیرین را طراحی کرد
دنده، وسیله سرووموتور و چرخمکانیزمی پیچیده و گران بوده که به

وسط که ت پذیر استفرماناین پلتفرم دارای سه چرخ  سازی شد.ساده
درجه کنترل ۱۸۰تا  صفرسه عدد سروو دورانی با محدوده حرکتی 

 هاچرخ پذیریفرماندرجه دوران برای ۳۶۰دلیل آنکه به به شود.می
، از دو هاچرخنیاز است، برای اتصال سرووموتور به محور عمودی 

استفاده  ۳۶و  ۱۸ هایدندانهو تعداد  ۱دنده با مشخصات مدول چرخ
سرو موتورها  ایدرجه۱۸۰شد. این کار موجب شد تا محدوده دوران 

این پلتفرم از  هایچرخدرجه افزایش یابد. همچنین برای ۳۶۰به 
دور در دقیقه استفاده شد. ۳۰۰با سرعت دورانی  DCموتورهای 

درجه نسبت به ۱۲۰با زاویه  هاچرخ دلیل هندسه متقارن محوری،به
متر قرار گرفتند. با توجه به میلی۲۴۰با فاصله  میکدیگر در پلتفر 
صورت ها به پلتفرم این ربات، شکل این پلتفرم بهاتصال این چرخ

از شکل ظاهری ربات  YBotخواهد بود که نام  گوشسهای ستاره
همچنین با توجه به اتصال عملگرهای پلتفرم  گرفته شده است.

راستای محور  در هامفصلاستوارت به مفصل لوالیی، این 
طور کامل روی چرخ ها ها قرار گرفته تا وزن بهچرخ پذیریفرمان

اعمال شود، سپس در انتها با یک مفصل کروی به صفحه باالیی 
افزار شده، ربات در نرمبا توجه به موارد گفته .شودمیمتصل 

Solidworks  طراحی ۵طراحی شد که در شکل ،CAD  ربات نشان
از بدنه با جنس  آزمایشگاهیبرای ساخت نمونه  داده شده است.
دلیل کاهش هزینه در طراحی هب (Plexiglas)پلکسی گلس 

صورت صفحه ستون بوده استفاده شد. نحوه اتصال اجزای بدنه به
وسیله این روش با کمترین هزینه بدنه مونتاژ و تمامی است زیرا به

نشان  ۶ لشده در شک. ربات ساختهشودمیقطعات روی آن نصب 
  داده شده است.

  

	
  ربات و دسته کنترلی آن CADطراحی  )۵شکل 
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   YBotشده ربات نمونه ساخته )۶شکل 

  
  الکترونیک ربات

جهت استفاده از موتورهای الکتریکی و کنترل آنها، به یک کنترلر با 
نیاز  PWMهای آنالوگ، دیجیتال و از جمله ورودی هاییقابلیت

فراوان در این زمینه از کنترلر  جستجوهایخواهد بود. با توجه به 
آردوینو استفاده شد که با توجه به حجم دیتاهای ورودی و توان 

	2560باالی پردازشی، از کنترلر آردوینو  Mega  .استفاده شد
طور مستقیم شوند بهکنترل می PWMموتورهای سروو دورانی که با 

وسیله ماژول و خطی به DC، ولی موتورهای شودمیبه کنترلر وصل 
L298 این ماژول مستقیمًا به کنترلر وصل خواهد  و شده تحریک

ولت ۱۲جهت تغذیه ولتاژ موتورها و کنترلر از یک باطری  شد.
این باتری ولتاژ تغذیه کافی را برای یک ترمینال مهیا  .استفاده شد

وات و اجزای این ربات . این ترمینال وظیفه تغذیه تمامی ادکندمی
ولت برای موتورهای ۱۲خروجی این ترمینال شامل خطوط  .را دارد
ولت برای ۶و همچنین ولتاژ  L298های و کنترلر و ماژول DCخطی 

دیاگرام نصب قطعات الکترونیکی  سرووموتورهای دورانی را دارد.
  نشان داده شده است. ۷ربات در شکل 

 ینویسبرنامهدار و موازی چرخ هایرباتربات مذکور براساس تئوری 
اری افز این ربات در ابتدا دستورهای سخت نویسیبرنامه. برای شد
سینماتیک معکوس ربات به  هایتئوریو سپس  سازیپیادهآن 

آمده از دستهو در انتها اطالعات ب شدنویسی برنامه ++Cزبان 
صورت به تا شدافزار داده به سخت اصلی تئوری، طبق پروتکل

 دیاگرام موتورهای الکتریکی در موقعیت خود قرار گیرند. ایلحظه
با توجه به بلوک  نمایش داده شده است. ۸ربات در شکل  افزارینرم

و توسط معادالت  کردهپارامتر را دریافت  ۶، کنترلر ۸شکل دیاگرام 
 برای کنترل موتورها پارامتر دیگر ۹سینماتیک معکوس ربات به 

موتور  ۹طور مجزا جهت کنترل پارامتر به ۹. این شوندمیتبدیل 
  .شوندمیاصلی به درایور آنها ارسال شده و کلیه موتورها کنترل 

  

  
  رباتقطعات الکترونیکی افزاری دیاگرام سخت )٧شکل 

  

  
  افزاری رباتدیاگرام نرم )٨شکل 

  

  آزمایش عملی 
های مختلف جهت صحت پس از ساخت نمونه آزمایشی ربات، آزمون

نتایج تئوری و عملکرد تجربی ربات انجام پذیرفت. پس از محاسبات 
 ++Cگرفته برای سینماتیک ربات، قبل از تبدیل آن به زبان صورت

های نویسی در کنترلر، نیاز به بررسی و تحلیل خروجیجهت برنامه
های وارده به ای بررسی صحت دادهمعادالت است. همچنین بر 

افزار نیاز به آزمایش عملی است که در ادامه به این دو مبحث سخت
  شود.پرداخته می

  

  ربات مدلارزیابی 
در  شدهسازیو کد پیاده ربات سینماتیک معکوس تئوریارزیابی 

 هایگونه که خروجیمورد بررسی قرار گرفت. بدین متلب افزارنرم
افزار متلب که شامل پارامترهای آمده از نرمدستبه

, , , , , , , عنوان مقادیر است را به ,
 Solidworksافزار ربات در نرم (Joints	Active)مفاصل فعال 

دهد که پارامترهای  شده نشان میگیریوارد شد و نتایج اندازه
α, , , , با مقادیر ورودی در  Solidworksافزار در نرم ,

  افزار متلب مطابقت دارد.نرم
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 افزارنرموسیله هطول عملگرهای خطی ب و  با توجه به مقادیر  
Solidworks کدام از پاهای  شد. بدین صورت که طول هر بررسی

 د.ش گیریاندازهآمده دستهو میزان شیب ب ترسیم افزارنرمربات در 
متلب افزار نرمدر  را تئوری پلتفرم استوارت هایفرمولدر ابتدا 
شده است.  و یکی از زوایا صفر در نظر گرفتهسازی کرده پیاده

ه تغییر داده شددرجه) -۲۰تا  ۲۰( دیگر در محدوده همچنین زاویه
، تغییرات طول پاها  pitchو  rollبا تغییرات پارامترهای . است

متفاوت خواهد بود، زیرا این تغییرات وابسته به موقعیت 
 ۲و  ۱ هاینمودار در های باال و پایین پاهای پلتفرم است که مفصل
دار تئوری پلتفرم چرخ هایفرمولسپس  .نشان داده شده استنتایج 

توری که دس است  ،سوئرو در برنامه متلب نوشته شد. اولین پارامتر
معادالت . طبق شودمیجهت حرکت خرچنگی ربات استفاده 

ربات، با تغییرات این پارامتر همه زوایای سروو به همان  سینماتیک
تلب افزار موسیله نرم. برای صحت این قضیه بهکندمیمقدار تغییر 

  .شودمیمالحظه  ۳ نمودارنمودار آن رسم شد که در 
  

  
روی محور  ۱صفحات باالیی مفصل کروی شماره ها در مختصات مفصل) ۱ نمودار

x با تغییرات پارامتر ؛α  کندتغییر می ۱طول پای شماره.  

  

  
فاصله  ؛ها در صفحات باالیی پلتفرم استوارتمختصات مفصل )۲ نمودار
بوده، در نتیجه  ۱تر از مفصل شماره نزدیک yبه محور  ۳و  ۲های شماره مفصل

  .کمتر خواهد بود ۱از پای شماره  ۳و  ۲تغییرات طول پاهای شماره 

  

  
,که پارامترهای  )-۴۵تا  ۴۵(با مقادیر بین  θزاویه  )۳ نمودار با همان  ,

تغییر  θربات با تغییرات زاویه  headingدلیل آنکه به ؛مقادیر تغییر کرده است
   گیرند.ربات قرار می headingپذیر در جهت های فرمانکند، چرخمی

  
مورد بررسی رادیان بر ثانیه در قدم بعد سرعت زاویه ربات با واحد 

این پارامتر میزان گردش ربات به دور خود در واحد زمان  .قرار گرفت
با و  )-٠١/٠تا  ٠١/٠( در بازه بین این پارامترمقدار دهد. را نشان می

,توجه به تغییرات آن، مقادیر  پذیری هر که زاویه فرمان ,
 نموداردر  دهد، مقادیر متفاوتی خواهد داشت کهچرخ را نشان می

  صورت نمودار مشخص شده است.به ۴
 ++Cپس از بررسی معادالت سینماتیک ربات، معادالت به زبان 

نویسی شد و آزمایش تجربی بر روی ربات انجام در کنترلر برنامه
  پذیرفت.

  

  
,تغییرات پارامترهای  )۴ نمودار دلیل هب ؛ωبا توجه به تغییرات پارامتر  ,

 پذیرمختصات متفاوت هر چرخ و تغییرات سرعت گردشی ربات، هر چرخ فرمان
   گیرد.ها قرار میدر موقعیت متفاوتی نسبت به دیگر چرخ

  

  نتایج و بحث
کنترلر ربات  پس از بررسی معادالت تئوری ربات، این معادالت در

 سنجشیباز  ربات عملی  سنجیصحتنویسی شد و جهت برنامه
آزمایشگاهی و خطکش  گیری زاویه شیبالکترونیکی جهت اندازه

در قدم اول با استفاده از دسته  استفاده شد. گیری ارتفاعجهت اندازه
 نآزموکنترلر ربات، تمامی مقادیر را در حالت صفر قرار داده و برای 
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 ، ازآزمون. برای شروع دشومیتنهایی تغییر داده آن هر پارامتر به
روی دسته کنترلی آغاز شد، بدین صورت که  Altitudeتغییر پارامتر 

پتانسیومتر مربوط به این پارامتر، در کمترین مقدار قرار داده ربات 
. گرفتمتری قرار سانتی۳۹شد، سپس مقدار اولیه در ربات در ارتفاع 

این مقادیر از یک خطکش فلزی استفاده شد.  سنجیصحتبرای 
 آمده برابر بادستهدر نتایج ب Altitudeمقدار خطای پارامتر 

است که علت آن مقدار تلرانس  متر)سانتی٣٩±٣/٠، ۳/۰±٦٧(
واردشده در کدهای دستوری موتورهای خطی در کنترلر است. نتایج 

  مشاهده کرد. ۹در شکل  توانمیآمده را دستهب
  

 (ج) (ب) (الف)
ب) بیشترین ارتفاع  متر،سانتی۵۰الف) ارتفاع  ؛Altitudeپارامتر  آزمون )۹شکل 

  ج) کمترین ارتفاع استوارت پلتفرم ،استوارت پلتفرم
  

متری، سانتی۵۰، پس از قراردادن ربات در ارتفاع مقدار  آزمونبرای 
ابتدا پارامتر مربوطه را در زاویه صفر قرار داده و با کمترین مقدار 

درجه قرار -۱۳پتانسیومتر در دسته کنترلی، ربات در موقعیت مقدار 
، سپس ودشمی گیریاندازهسنج الکترونیکی شیبگرفته و نتیجه با 

. است+درجه ۱۳پتانسیومتر را در بیشترین مقدار قرار داده که برابر 
متر پارا مقدارآمده دستهبار تکرار شد و نتایج ب ۵به تعداد  آزمونین ا

در  تلرانس وجود علتکند. گزارش می درجه)-١٣±١، ١٣±۱( برابررا  
پارامتر، وجود لقی فیزیکی قطعات ربات و لختی موتور خطی است 

 لحاظدر کدهای دستوری موتورهای خطی در کنترلر که این تاثیر 
مقدار ابتدا و انتها برای پارامتر  شودمیباعث ، در نتیجه استشده 

مفصل کروی  فیزیکیدلیل محدودیت نباشد. به -۱۳و  ۱۳ دقیقاً  
از این محدوده بیشتر شود. نتایج حاصل از  تواندنمی مقدار 

  نشان داده شده است. ۱۰آزمایش در شکل 
  

 
 (ج) (ب) (الف)

ج)  ،با زاویه صفر درجه ب)  ،درجه۱۳با زاویه  الف)  ؛پارامتر  آزمون )۱۰شکل 
  درجه-۱۳با زاویه  

  

در موقعیت صفر،  ، پس از قراردادن مقدار پارامتر  آزمونبرای 
تغییر داده شد. این ) -۱۳و  ۱۳(را در بازه  قبل مقدار  آزمونهمانند 
 پارامتر  مقدارآمده از دستهبار تکرار شد و نتایج ب ۵نیز  آزمون
 ١١در شکل  آزمون، نتایج عملی است درجه)-١٣±١، ١٣±۱( برابر

  شود.مشاهده می
  

 
 (ج) (ب) (الف)

ج)  ،با زاویه صفر درجه ب)  ،درجه۲۰با زاویه  الف)  ؛پارامتر  آزمون )۱۱شکل 
  درجه-۲۰با زاویه  

  

دار ربات، دو حالت حرکت مورد بررسی قرار گرفت. در در بخش چرخ
کند، که در این حرکت می و  حالت اول، ربات با دو پارامتر 

در مختصات محلی  zحالت ربات به جلو حرکت کرده و حول محور 
نشان داده شده  ۱۲کند. همان طور که در شکل ربات گردش می

است، هدینگ ربات در راستای مسیر بوده و با توجه به مسیر حرکت 
دهد. همان طور که در تئوری ربات بیان شد، زوایای تغییر جهت می

طور مجزا تغییر به ωهای ربات با توجه به تغییرات پارامتر چرخ
  که در نتایج عملی کامالً مشهود بود. کنندمی

، حالت دوم بررسی شده و ربات با ۱۳همچنین با توجه به شکل 
کند که در این حالت هدینگ ربات در حرکت می و  پارامترهای 

نشان  ۱۳مختصات مرجع ثابت خواهد بود. همان طور که در شکل 
ولی داده شده است، هدینگ ربات در مختصات مرجع ثابت بوده 

های کند. این حالت تنها در رباتیک مسیر منحنی را طی می
هولونومیک وجود داشته که کاربرد بسیار فراوانی در بخش حمل و 

  نقل دارد.
  

	
و طی مسیر منحنی با  و  وسیله دو پارامتر هحرکت ربات ب )۱۲شکل 

	تغییرات هدینگ ربات نسبت به مختصات مرجع
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و طی مسیر منحنی با  و  وسیله دو پارامتر هحرکت ربات ب )۱۳شکل 
  ماندن هدینگ ربات نسبت به مختصات مرجعثابت

  

  گیرینتیجه
هدف از این پژوهش، طراحی، ساخت و بررسی عملکرد یک ربات 

های های رباتدار بود تا بتوان هم از قابلیتچرخ-ترکیبی موازی
صورت های موازی بهدار و هم از قابلیت مانیپوالسیون رباتچرخ
موازی  هایربات ترکیببا جا در یک ربات بهره برد. بدین ترتیب، یک

رباتی جدید با توجه به نیاز و کاربردهای مورد با یکدیگر،  دارو چرخ
، که بیانگر است ٦ربات برابر  درجات آزادی حرکت. نظر ساخته شد

جابجایی و دوران در راستا و حول محورهای اصلی است و تعداد 
است که بیانگر تعداد عملگرهای  ٩درجات آزادی مکانیزم ربات برابر 

 برای محاسبه درجه فرمول گرابلردر ابتدا از  .استمورد نیاز در ربات 
بعدی استفاده شد، اما با توجه به انواع پلتفرم سه آزادی مکانیزم سه

محدودیت  هامفصلانتخاب  این معادله در درجه آزادی استوارت
دارد. برای رفع این محدودیت تئوری پیچواره بسیار کاربردی است 

در طراحی سوئرو  سازیسادهبا  که در این پژوهش از آن استفاده شد.
پوشش داد و نیازی به  آزادی حرکت راهمه درجات  توانمیدرایو، 

قیمت نیست. از جمله مواردی که باعث طراحی پیچیده و گران
 مکانیکی مخصوصاً  هایبخش، شودمیکاهش دقت در ربات 

د بر  بهموتورهای آن است. برای حل این مشکل باید مقادیر ورودی 
  رد تا این مشکل تا حدی برطرف شود.کالیبره ک را کنترلر

) با توجه به y	و  x(دوران حول محور  ,مقدار پارامترهای 
با 	درجه -۱۳درجه تا ۱۳محدودیت فیزیکی مفصل کروی بین بازه 

درجه بوده، الزم به ذکر است این پلتفرم قادر به پوشش ۱تلرانس 
(ارتفاع پلتفرم استوارت)  زوایای بیشتری نیز است. پارامتر 

متر با تلرانس سانتی۶۷و  ۳۹قابلیت تغییر ارتفاع در بازه 
ربات  و خطی  متر را دارد. مقادیر سرعت دورانی سانتی۳/۰

ترتیب است که در این پژوهش به DCموتور وابسته به توان 
ر یدست آمد. با توجه به تغیمتر بر ثانیه به۵/۰رادیان بر ثانیه و ۱/۰

در مکانیزم سوئرو و معرفی مکانیزمی جدید با استفاده از 
درجه -۱۸۰درجه تا ۱۸۰ای بین بازه سرووموتور، پوشش کامل زاویه

دست آمد، تلرانس این پارامتر نیز مربوط به دقت سرووموتور است به
  دست آمد.درجه به۱که در این پژوهش 

ه نیاز به حضور ونقل در مواقعی کطور کلی برای حملاین ربات به
 توانمیشده گفته تئوریبا توجه به  انسان نیست مناسب است.

. اعمال کرد آن یبا توجه به کاربر در طراحی ربات تغییرات فراوانی 
تفاده اسکه شامل  کار بردهتغییراتی در ربات ب توانمیبدین منظور 

از موتورخطی هیدرولیکی، نیوماتیکی با توجه به توان و سرعت 
افزایش و کاهش درجات آزادی حرکتی ربات با ، مورد نیازخطی 

 فلزی جهت هایمفصلاستفاده از بدنه فلزی و ، توجه به کاربرد آن
استفاده از سنسورهای موقعیت ، ربات بدنه کاهش لقی و انعطاف

استفاده از انواع سنسور موقعیت برای حلقه بسته،  جهت کنترل
توجه  مناسب با دارپلتفرم چرخانتخاب ، مسیریابی ربات در جابجایی

باال و پایین با  هایمفصلجابجایی و همچنین  رباتی به کاربر 
ی تغییر در فضای کار  که موجبیکدیگر در بخش استوارت پلتفرم 

  شود، است.می ربات
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N	 ربات هایلینکتعداد  
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