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 چكيده 

رثبتٟبی ٔٛاسی دعتٝ ثٙذی ٔی ؽٛ٘ذ ٚ ثٝ دِیُ  رثبتٟبی وبثّی خش

عزػت خبثدبیی ثبال دارای ٔشایبی  ٚ وٓفضبی وبری ٚعیغ، ایٙزعی 

 ) ثب ٘صت یه ثبسٚی رثبتی رٚی ایٗ رثبتٟب. ٔٙحصز ثٝ خٛد ٔی ثبؽٙذ

ضٕٗ افشایؼ فضبی حزوتی ثبسٚی ٔىب٘یىی ، ( ثٝ ػٙٛاٖ پبیٝ ٔتحزن

در ایٗ  .ی افشایؼ ٔی یبثذلبثّیت ٔب٘ٛر ٚ ا٘دبْ ٚظیفٝ ثٝ ٔیشاٖ سیبد

وبثّی ثٝ ػٙٛاٖ پبیٝ ٔتحزن  ٔمبِٝ ثب تزویت حزوتی یه رثبت  چٟبر

رٚاثظ عیٕٙبتیه ٔغتمیٓ ٚ  درخٝ آسادی، 6ٚ یه ثبسٚی ٔىب٘یىی ثب 

ٔؼىٛط ٚ ٕٞچٙیٗ رٚاثظ دیٙبٔیىی ٔدٕٛػٝ ثذعت آٔذٜ ٚ اس رٚی 

. ؽٛد آٟ٘ب ٔؼبدالت السْ ثزای ؽجیٝ عبسی حزوت ثبسٚ اعتخزاج ٔی

ثز٘بٔٝ ریشی  عپظ ، ثٝ دٚ رٚػ اٍِٛریتٓ ص٘تیه ٚ ٕٞچٙیٗ رٚػ

ثب تؼزیف تبثغ تٛاٖ ٔصزفی ثٝ ، 1غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ ٔٛضؼی

حزوت ثبسٚ در حضٛر ٔب٘ؼی وزٚی  ،2(ٔؼیبر وبرایی)ػٙٛاٖ تبثغ ٞذف

در . ؽىُ ٚ ثب لیٛد عزػتٟب، سٚایب ٚ ٌؾتبٚر ٔٛتٛرٞب ثذعت ٔی آیذ

ٟ٘بیت ٘تبیح ثذعت آٔذٜ اس دٚ رٚػ ثٟیٙٝ عبسی ثب یىذیٍز ٔمبیغٝ 

 . ؽٛ٘ذ ٔی

 

 واشه های کليدی

 رٚػ -ثٟیٙٝ عبسی تٛاٖ ٔصزفی -پبیٝ ٔتحزن وبثّی -رثبت وبثّی

 ثز٘بٔٝ ریشی غیزخغی

 

 مقدمه
یىی اس ا٘ٛاع رثبت ٞبی ٔٛاسی وٝ در دٚ دٞٝ اخیز ٔٛرد تٛخٝ لزار 

ٌزفتٝ اعت ، رثبت ٞبیی ٞغتٙذ وٝ در آٖ ٞب اس وبثُ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ وبر 

تٛعظ  4اعتفبدٜ ؽذٜ ٚ خبثدبیی ٚ وٙتزَ ٔٛلؼیت ٔدزی ٟ٘بیی 3ا٘ذاس

اعتفبدٜ اس ػٍّٕزٞبی وبثّی یىی اس راٜ حُ . آٖ ٞب صٛرت ٔی ٌیزد

ٞبی ٔفیذ ٚ ٔٙبعت ثزای رثبت ٞب ثٝ ٔٙظٛر ا٘دبْ وبر در اثؼبد ثغیبر 

، وٙتزَ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ 5ثشري ٚ در ٔحیظ ٞبی خغز٘بن ٔب٘ٙذ ٔٛ٘یتٛریًٙ

ثشري عبیت ٞبی ٞغتٝ ای ٚ ٔخبسٖ ثشري ، ٚ  ثزداری اس عبسٜ ٞبی

ثب تزویت تٛا٘بیی یه ثبسٚی رثبتی ٚ [. 1-2]ٔىبٟ٘بی دٔب ثبال اعت 

٘مؼ . تٛاٖ اس لبثّیت ٞز دٚ ٘ٛع رثبت اعتفبدٜ وزد رثبت وبثّی ٔی

                                                 
1
 fmincon 
2
 Performance Criterion 

Actuator 
3

 

End  effecter 
4

 

Monitoring 
5

 

رثبت وبثّی در ایٗ ٔىب٘یشْ تزویجی، ایدبد حزوت ٞبی ثشري ثزای 

در ارتجبط ثب . اری آٖ اعتپبیٝ ثبسٚی ٔىب٘یىی ٚ افشایؼ فضبی ن

ٔذِغبسی دیٙبٔیىی ٚ ثٟیٙٝ عبسی حزوت رثبتٟبی وبثّی تحمیمبت 

، ِٚی در ٞیچ یه اس آٟ٘ب ثٝ تزویت [ 3-4]ٔختّفی ا٘دبْ ؽذٜ اعت

در ادأٝ ایٗ ٔمبِٝ ثب . حزوت ثبسٚ ٚ پبیٝ وبثّی اؽبرٜ ٘ؾذٜ اعت

روت عبخت ػ درخٝ آسادی ثٝ ٘بْ وبتب٘ب 6تزویت یه ثبسٚی رثبتی 

وبثّٝ در فضبی وبری  4ثب یه رثبت وبثّی [ 5] (1ؽىُ) 6٘ٛرٚ٘یىظ

 اثتذا ثٝ تحّیُ ٔؼبدالت عیٕٙبتیىی ٔدٕٛػٝ ،(2ؽىُ)ٔىؼجی ؽىُ 

 ٔؼبدالت دیٙبٔیىی ثبسٚ اعتخزاج ٔی ثؼذیٚ در ثخؼ  پزداختٝ ؽذٜ

ایٗ ٔؼبدالت ؽجیٝ  7عپظ ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ افشار ٔغّت[. 6]ؽٛد 

ثز٘بٔٝ ریشی  رٚػرٚػ اٍِٛریتٓ ص٘تیه ٚ  عبسی ؽذٜ ٚ ثٝ دٚ

ثب تبثغ ٞذف وٕتزیٗ تٛاٖ [ 7] غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ ٔٛضؼی

ٔصزفی حزوت ثبسٚ ثیٗ دٚ ٘مغٝ دِخٛاٜ ٚ ٔؾخص در حضٛر ٔب٘ؼی 

ٟ٘بیت ٘تبیح حبصُ اس ثٟیٙٝ عبسی  در. پذیزد وزٚی ؽىُ ا٘دبْ ٔی

 .ٌیزد ٔٛرد ٚ تدشیٝ ٚ تحّیُ لزار ٔی

          
 رثبت وبتب٘ب ثب ؽؼ درخٝ آسادی  :(1ؽىُ)

 
  فضبی وبری رثبت وبثّی: (2ؽىُ   ) 

                                                 
6
 Neuronix 

Matlab 
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 سينماتيك و ديناميك سيستم 

اثؼبد  h , b , aٚ   {i-1,..,4}اْ iعَٛ وبثُ li،  2ثب تٛخٝ ثٝ ؽىُ

فضبی وبری اعت وٝ عَٛ ٞز یه اس وبثّٟب را ٔی تٛاٖ ثب تٛخٝ ثٝ 

ثبالی پِٛی ٞبی وبثّٟب ثذعت  ٘مغٝ ٔٛلؼیت پبیٝ رثبت ٚ ٔٛلؼیت

 .آٚرد

 

𝑙𝑖
2 = (𝑥 − 𝑥𝑖  )

2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)
2 + (𝑧 − 𝑧𝑖)

2             (1) 

 

𝑥𝑖)ٔٛلؼیت پبیٝ ٚ ( x , y , z)ٖ راثغٝ یوٝ در ا  , 𝑦𝑖  , 𝑧𝑖 ) ٔٛلؼیت

عیغتٓ ٔختصبت ٔزخغ ٘یش ٕٞب٘غٛر وٝ  .اْ اعت i٘مغٝ ثبالی پِٛی 

در .پبئیٙی لزار ٌزفتٝ اعتدر ؽىُ ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ در ٔزوش ضّغ 

ؽىُ ثزای ٚضٛح ثیؾتز پِٛی ٞب حذف ؽذٜ ا٘ذ ٚ ٕٞچٙیٗ عَٛ 

 .وبثّٟب ٘یش اس لغٕت ثبالئی پِٛی ٞب ا٘ذاسٜ ٌیزی ٔی ؽٛد

 

 سينماتيك مستقيم ربات کابلي

، ٔٛلؼیت ٞز یه اس پِٛی ٞب را ٔی تٛاٖ اس راثغٝ 2ثب تٛخٝ ثٝ ؽىُ

 :سیز ثذعت آٚرد

 𝑥1 ,  𝑦1 , 𝑧1 =  
−𝑎

2
,
−𝑏

2
,  

 𝑥2 ,  𝑦2 , 𝑧2 =  
−𝑎

2
,
𝑏

2
,                                          (2)  

 𝑥3 ,  𝑦3 , 𝑧3 =  
𝑎

2 
,
𝑏

2
 ,             

 𝑥4 ,  𝑦4 , 𝑧4 =  
𝑎

2
,
−𝑏

2
,              

 
در ٔٛلؼیت ٔؾخصی اس ٔختصبت پبیٝ، رٚاثظ عَٛ وبثّٟب ثصٛرت سیز 

 :ثذعت ٔی آیذ

𝑙1 =  (𝑥 +
𝑎

2
)2 + (𝑦 +

𝑏

2
)2 +  𝑧 −  2                  

 

𝑙2 =  (𝑥 +
𝑎

2
)2 + (𝑦 −

𝑏

2
)2 +  𝑧 −  2                           (3) 

 

𝑙3 =  (𝑥 −
𝑎

2
)2 + (𝑦 −

𝑏

2
)2 +  𝑧 −  2                     

 

𝑙4 =  (𝑥 −
𝑎

2
)2 + (𝑦 +

𝑏

2
)2 +  𝑧 −  2                       

 

یبس وبثُ ٖ ٔؼبدالت ٔی تٛا٘ٙذ ثزای ٔحبعجٝ دٚثبرٜ عِٟٛبی ٔٛرد ٖیا

 .ثزای ثذعت آٚردٖ ٔٛلؼیت پبیٝ اعتفبدٜ ؽٛ٘ذ

 

 سينماتيك معكوس ربات کابلي 

ثؼٙٛاٖ  1،2ٚ3ثزای حُ عیٕٙبتیه ٔؼىٛط ثب در ٘ظز ٌزفتٗ وبثّٟبی 

 :داریٓ ( x , y, z)وبثّٟبی فؼبَ ثزای 

 

𝑥 =
1

2𝑎
 𝑙2

2 − 𝑙3
2                                    

 

𝑦 =
1

2𝑏
 𝑙1

2 − 𝑙2
2                                                           (4) 

𝑧 =  −  𝑙1
2 − (𝑥 +

𝑎

2
)2 − (𝑦 +

𝑏

2
)2 

 

ثب ٔؾتك . ثبؽذ z ≤ hدر ایٗ رٚاثظ ثبیذ ٔغٕئٗ ثٛد وٝ ٕٞیؾٝ 

 .ٌیزی اس رٚاثظ عَٛ وبثّٟب ٔی تٛاٖ ثٝ رٚاثظ عزػت وبثّٟب رعیذ

 

𝑙 1 =
1
𝑙1
 𝑥  𝑥 +

𝑎

2
 + 𝑦  𝑦 +

𝑏

2
 + 𝑧  𝑧 −                

𝑙 2 =
1
𝑙2
 𝑥  𝑥 +

𝑎

2
 + 𝑦  𝑦 −

𝑏

2
 + 𝑧  𝑧 −               

𝑙 3 =
1

𝑙3
 𝑥  𝑥 −

𝑎

2
 + 𝑦  𝑦 −

𝑏

2
 + 𝑧  𝑧 −            (5) 

𝑙 4 =
1
𝑙4
 𝑥  𝑥 −

𝑎

2
 + 𝑦  𝑦 +

𝑏

2
 + 𝑧  𝑧 −               

 

ٚ  x ,y ,zوٝ در ثحث ؽجیٝ عبسی ٔی تٛاٖ ثب داؽتٗ ٔٛلؼیت ٞبی 

ٔؾتمبت آٟ٘ب در ٞز ِحظٝ ٕ٘ٛدارٞبی ٔٛلؼیت ٚ عزػت عَٛ وبثّٟب را 

 .وزد رعٓ

 

 تحليل ديناميكي ربات کابلي

ٔؼبدالت دیٙبٔیه اصّی حزوت را ٔی تٛاٖ تٛعظ رٚاثظ الٌزا٘ض 

، وٝ ایٗ رٚاثظ را ٔی تٛاٖ ثز حغت ا٘زصی پتب٘غیُ [8]ثذعت آٚرد

(P) ا٘زصی خٙجؾی ،(K) ٘یزٚٞب ٚ ٌؾتبٚرٞبی ٚاردٜ ثصٛرت سیز ،

 .٘ٛؽت

 
𝑑

𝑑𝑡
 
𝜕𝐾(𝑞 ,𝑞) 

𝜕𝑞 
 −

𝜕𝐾(𝑞 ,𝑞) 

𝜕𝑞
+

𝜕𝑃(𝑞

𝜕𝑞
= 𝜏                      (6) 

 

وٝ ثب ثغظ ٚ ٌغتزػ راثغٝ ثبال، راثغٝ عبدٜ ٔبتزیغی سیز ثذعت ٔی 

 .آیذ

 

𝑀 𝑞 𝑞 + 𝑉 𝑞, 𝑞  𝑞 + 𝐺 𝑞 = 𝜏                       (7) 

 

ٔبتزیظ خزٔی وٝ ثغٛر ٔغتمیٓ اس راثغٝ ا٘زصی  M(q)وٝ در آٖ 

ثیبٍ٘ز  Vاس ا٘زصی پتب٘غیُ ثذعت ٔی آیٙذ ٚ  K  ٚG(q)خٙجؾی 

اعت، وٝ ثب تٛخٝ ثٝ راثغٝ ٞبی  9ٚ ٌزیش اس ٔزوش 8٘یزٚٞبی وٛریِٛیظ

 .ثصٛرت سیز تؼزیف ٔی ؽٛ٘ذ M  ٚGثبال ٔبتزیظ ٞبی 

 

𝑀 𝑞 = 𝑚𝐽 𝑞 𝑇𝐽(𝑞) 

 

𝐺 𝑞 =
𝜕𝑃(𝑞)

𝜕𝑞
                                                      (8) 

                                                 
coriolis

 
 

centrifugal
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اعت وٝ عزػتٟب را اس فضبی وبثّٟب   1ٔبتزیظ صاوٛپیٗ Jٟ٘ب وٝ در آ

 .ثٝ فضبی وبرتشیٗ تجذیُ ٔی وٙذ

ٔبتزیظ ٞبی وٛریِٛیظ ٚ ٌزیش اس ٔزوش ٘یش تٛعظ ٕ٘بدٞبی      

 Vاْ ٔبتزیظ jاْ ٚ عتٖٛ kإِبٖ ردیف . ثیبٖ ٔی ؽٛ٘ذ 11وزیغتفُ

 .ثصٛرت سیز لبثُ تؼزیف اعت

 

𝜗𝑘𝑗 =  𝐶𝑖𝑗𝑘 𝑞𝑖 
𝑛
𝑖=1                                               (9) 

 

 
1

2
𝑛
𝑖=1  

𝜕𝑚𝑘𝑗

𝜕𝑞𝑖
+

𝜕𝑚𝑘𝑖

𝜕𝑞𝑗
−

𝜕𝑚 𝑖𝑗

𝜕𝑞𝑘
 𝑞𝑖                               (1 ) 

 

 Mاْ ٔبتزیظ jاْ ٚ عتٖٛ iإِبٖ ردیف  mijٕ٘بد وزیغتفُ،  chوٝ 

ٕٞچٙیٗ ٔبتزیظ ٞبی خزٔی ٔثجت ٔتمبرٖ ٚ وٛریِٛیظ ٚ  .اعت

 .ریش اس ٔزوش در فضبی ِیٙىٟب ثٝ ؽىُ سیز تؼزیف ٔی ؽٛ٘ذي

 

𝑀 𝑞 =
1

𝑀′ 𝑞  

𝑉 𝑞, 𝑞  =
1

2 𝑉
′ 𝑞, 𝑞                                                 (11) 

 

 وٝ در آٖ
 

 =  𝑎2 + 𝑏2 𝑙4
2 − 2𝑎2𝑙1

2 − 2𝑏2𝑙3
2 − 𝑎2𝑏2𝑙4

2 + 𝑎2𝑙1
4 

+2𝑎2𝑏2𝑙1
2 + 𝑏2𝑙3

4 + 𝑎2𝑏2𝑙3
2 − 4𝑎2𝑏2𝑙2

2 + 𝑎4𝑏4 

      +𝑎2𝑏4 

 

𝑀′  ٚ𝑉ٚ ٕٞچٙیٗ ٚرٚدی ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثزای   :ثصٛرت سیز ٔی ثبؽٙذ ′

 
𝑚11 = 𝑚𝑙1

2 −4𝑎2𝑙2
2 + 𝑙4

2 + 𝑙3
2 + 𝑎2 − 2𝑎2𝑙4

2 − 2𝑙42𝑙32

+ 2𝑎2𝑙3
2  

 

𝑣11 = 𝑚𝑙1𝑙1 ( 𝑎
2 + 𝑏2 𝑙4

8 + 𝑏2𝑙3
8 +  −4𝑏2 − 2𝑎2 𝑙3

2

+ ⋯ 

 

 درجه آزادی کاتانا 6تحليل ربات 

 5درخٝ آسادی دٚرا٘ی اعت وٝ اس  6رثبت فٛق ثب ٌیز٘ذٜ ٟ٘بیی، دارای 

 .                                  درخٝ آسادی آٖ ثزای حُ دیٙبٔیه ٔؼىٛط اعتفبدٜ ٔی وٙیٓ

ثب اعتفبدٜ اس رٚػ دیٙبٚیت ٞبرتٙجزي ٔبتزیظ تجذیُ وّی را 

 .ثصٛرت سیز ٕ٘بیؼ ٔی دٞیٓ

 

𝑇5
0 = 𝑇1

0 𝑇2
1 𝑇3

2 𝑇4
3 𝑇 =5

4

 
 
 
 
 
𝑟11 𝑟12 𝑟13 𝑝𝑥
𝑟21
𝑟31

𝑟22 𝑟23
𝑟32 𝑟33

𝑝𝑦
𝑝𝑧

0 0   0 1  
 
 
 
 

    (12)                         

 

پظ . ثیبٍ٘ز تجذیُ ا٘تمبِی اعت pثیبٍ٘ز تجذیُ دٚرا٘ی ٚ  rوٝ درآٖ 

 :اس ضزة ٚ عبدٜ عبسی ٔبتزیظ ٞب داریٓ

 

                                                 
jacobian

10
 

christoffel
11

 

𝑟11 = 𝑐1𝑐234𝑐5 + 𝑠1𝑠5 
𝑟12 = −𝑐1𝑐234𝑠5 + 𝑠1𝑐5 
𝑟13 = 𝑐1𝑠234 
𝑟21 = 𝑠1𝑐234𝑐5 − 𝑐1𝑐5 

𝑟22 = −𝑠1𝑐234𝑠5 − 𝑐1𝑐5                                            (13) 

𝑟23 = 𝑠1𝑠234 

𝑟31 = 𝑐5𝑠234 

𝑟32 = −𝑠5𝑠234 

𝑟33 = −𝑐234 
𝑃𝑥 = 𝑐1 𝑎1 + 𝑎2𝑐2 + 𝑎3𝑐23 + 𝑑5𝑠234  
𝑃𝑦 = 𝑠1 𝑎1 + 𝑎2𝑐2 + 𝑎3𝑐23 + 𝑑5𝑠234  

𝑃𝑧 =  𝑑1 + 𝑎2𝑠2 + 𝑎3𝑠23 − 𝑑5𝑠234  
 

 معادالت سينماتيك معكوس بازو 

عیٕٙبتیه ٔؼىٛط را ثزای حبِتی حُ ٔی وٙیٓ وٝ ٔٛلؼیت ٘ٛن 

ثبسٚ ٚ خٟت ٌیزی فضبیی آٖ ٔؾخص ثبؽذ ثٝ ػجبرت دیٍز ٕٞٝ تزْ 

 . را داؽتٝ ثبؽیٓ Tٞبی ٔبتزیظ 

 

θ1 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2   
 𝑃𝑦

𝑃𝑥
                                                   (14) 

𝑐1𝑟13 − 𝑠1𝑟23 = 𝑐1
2𝑠234 + 𝑠1

2𝑠234 = 𝑠234        
 

𝜃2 + 𝜃3 + 𝜃4 = 𝐴𝑡𝑔2   𝑐1𝑟13 − 𝑠1𝑟23 
−𝑟33
                     

 

ثبسٚ را صفحٝ ای وزدٜ ٚ اثؼبد  ،ثزای ثذعت آٚردٖ سٚایبی دیٍز

 :داریٓ(.3ؽىُ ) را تصٛیز ٔی وٙیٓ

 

 
 2ٚ  3ؽٕبتیه ٞٙذعی ػضٛٞبی (: 3ؽىُ)

 

cos 𝜃3 =
𝑚𝑚2 + 𝑧𝑚2 − 𝑎2

2 − 𝑎3
2

2𝑎2𝑎3
 , sin𝜃3 = ± 1 − 𝑐3

2    

 

𝜃3 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2  
𝑠3

𝑐3
                                                         (15) 

𝑎 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2  𝑧𝑚 𝑚𝑚   

𝑏 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2  𝑎3𝑠3  𝑎2 + 𝑎3𝑐3 
    

𝜃2 = 𝑎 − 𝑏                               (16) 

𝜃4 =  𝜃2 + 𝜃3 + 𝜃4 − 𝜃2 − 𝜃3                              (17) 

T = T−1 T5
 

4
 

5
4    →       𝜃5 = 𝐴𝑡𝑎𝑛2  

𝑠5

𝑐5
                 (18) 
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  تحليل ديناميكي بازو

اٌز دعتٍبٜ ٔختصبت فزض ؽذٜ رٚی ثبسٚ در حُ عیٕٙبتیه 

ثٍیزیٓ ٚ حزوت  y+را ثزاثز  gٔغتمیٓ را ٔؼتجز ثذا٘یٓ ٚ تٟٙب خٟت 

ٔٛلؼیت ٔزاوش خزْ ٚ ٔبتزیظ در دٚ راعتبی پبیٝ را ٞٓ ٔؼتجز ثذا٘یٓ، 

ساٚیٝ دٚراٖ ایٙزعی ٞب ثزحغت ٔتغیزٞبی دعتٍبٜ ػٕٛٔی ثٝ ؽزح 

 :سیز اعت

 :  ٔتغیزٞبی ػٕٛٔی
𝜃1,𝜃2, 𝜃3,𝜃4,𝜃5,𝑥,𝑦, 𝑧 

 ساٚیٝ دٚراٖ ٔغّك اعت. 

 
                         𝑥1 = 𝑥 
𝑇1
                      𝑦1 = 𝑦                                                                
  𝑚1  , 𝐼1           𝑧1 = 𝑐1   
                         ∅1 = 𝜃1𝑒 1   

 
                         𝑥2 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃1 𝑐𝑜𝑠 𝜃2𝑐2 + 𝑥 
𝑇2
                       𝑦2 = 𝑦 + 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 𝑐𝑜𝑠 𝜃2𝑐2                               
     𝑚2  , 𝐼2         𝑧2 = 𝑐2 𝑠𝑖𝑛 𝜃2 + 𝑙1   

                         ∅2 = 𝜃1𝑒 1+𝜃2𝑒 2  

  
                          𝑥3 = 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝜃1(𝑐3 𝑐𝑜𝑠(𝜃2 +  𝜃3) +
                                      𝑙2 𝑐𝑜𝑠 𝜃2)         
𝑇3
                        𝑦3 = 𝑦 + 𝑠𝑖𝑛 𝜃1(𝑐3 𝑐𝑜𝑠(𝜃2 + 𝜃3) +
                                       𝑙2 𝑐𝑜𝑠 𝜃2)                                                 

       𝑚3  , 𝐼3          𝑧3 = 𝑐3 𝑠𝑖𝑛(𝜃2 + 𝜃3) +  𝑙2 𝑠𝑖𝑛 𝜃2 + 𝑙1                        
                           ∅3 = 𝜃1𝑒 1+(𝜃2 + 𝜃3)𝑒 2 

  
                             𝑥4 = 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝜃1(𝑙2 𝑐𝑜𝑠 𝜃2 + 𝑙3 𝑐𝑜𝑠(𝜃2 +
                                        𝜃3) +  𝑐4 𝑠𝑖𝑛 𝜃2 + 𝜃3 + 𝜃4                        
𝑇4
                        𝑦4 = 𝑦 + 𝑠𝑖𝑛 𝜃1(𝑙2 𝑐𝑜𝑠 𝜃2 + 𝑙3 𝑐𝑜𝑠(𝜃2 +
                                        𝜃3) + 𝑐4 𝑠𝑖𝑛(𝜃2 + 𝜃3 + 𝜃4))          
   𝑚4  , 𝐼4             𝑧4 = 𝑙1 + 𝑙2 𝑠𝑖𝑛 𝜃2 + 𝑙3 𝑠𝑖𝑛(𝜃2 + 𝜃3) −

                                         𝑐4𝑐𝑜𝑠(𝜃2+𝜃3+𝜃4))   
∅4 = 𝜃1𝑒 1+(𝜃2 + 𝜃3 + 𝜃4)𝑒 2 

  
                        𝑥5 = 𝑥 + 𝑐𝑜𝑠 𝜃1(𝑙2 𝑐𝑜𝑠 𝜃2 + 𝑙3 𝑐𝑜𝑠(𝜃2 +
                                       𝜃3)+𝑙4𝑠𝑖𝑛(𝜃2+𝜃3+𝜃4))  
𝑇5
                    𝑦5 = 𝑦 + 𝑠𝑖𝑛 𝜃1(𝑙2 𝑐𝑜𝑠 𝜃2 + 𝑙3 𝑐𝑜𝑠(𝜃2 +
                                   𝜃3) + 𝑙4 𝑠𝑖𝑛 𝜃2 + 𝜃3 + 𝜃4 )                 
   𝑚5  , 𝐼5         𝑧5 = 𝑙1 + 𝑙2 𝑠𝑖𝑛 𝜃2 + 𝑙3 𝑠𝑖𝑛(𝜃2 + 𝜃3) −

                                   𝑙4𝑐𝑜𝑠(𝜃2+𝜃3+𝜃4))                                 𝑚𝑙 
 , 𝐼𝑙           ∅5 = 𝜃1𝑒 1+(𝜃2 + 𝜃3 + 𝜃4)𝑒 2 + 𝜃5𝑒 3 

 

 :الٌزا٘ضیٗ را ثصٛرت سیز تؼزیف ٔی وٙیٓ

 

𝐿1 = 𝐸𝑘 − 𝐸𝑢                                                               (19) 

 

 :حبَ ثزای ٔحبعجٝ ٕٔبٟ٘ب ٚ ٘یزٚٞبی ٔحزن خغی داریٓ

 

𝑇𝑖 =
𝑑

𝑑𝑡
 
𝜕𝐿1

𝜕𝜃 𝑖
 −  

𝜕𝐿1
𝜕𝜃𝑖

  ,𝐹𝑥 =
𝑑

𝑑𝑡
 
𝜕𝐿1
𝜕𝑥 

 −  
𝜕𝐿1
𝜕𝑥

             

 

𝐹𝑦 =
𝑑

𝑑𝑡
 
𝜕𝐿1
𝜕𝑦 

 −  
𝜕𝐿1
𝜕𝑦

 ,𝐹𝑧 =
𝑑

𝑑𝑡
 
𝜕𝐿1
𝜕𝑧 

 −  
𝜕𝐿1
𝜕𝑧

  

 

 شبيه سازی معادالت بازو و کابلها 

 یه والعیه وٙتزَ رٚؽٟبی در وٙٙذٜ وٙتزَ عزاحی وّی ثغٛر

 تحّیّی ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی رٚػ اس درآٖ وٝ ثبؽذ، ٔی خغب ٚ عؼی فزایٙذ

 .یبثٙذ دعت لجَٛ لبثُ عیغتٓ ثٝ تب ؽٛد ٔی اعتفبدٜ ٔىزر صٛرت ثٝ

 ثیؾیٙٝ ٘ؾغت، سٔبٖ ،صؼٛد سٔبٖ خّٕٝ اس ٔؼَٕٛ ثبسدٜ ٚ وبرایی

 سٔبٖ فضبی در وّی عٛر ثٝ وٝ ثب٘ذ پٟٙبی ٚ فبس ٚ ثٟزٜ حذ فزاخٟؼ،

 ٌیز٘ذ ٔی درثز را ؽزایظ اس ٚعیؼی دایزٜ ؽٛ٘ذ، ٔی ٔغزح فزوب٘ظ ٚ

 یب پیچیذٜ ٔغبئُ در ثٙبثزایٗ. ٌزد٘ذ رػبیت ٔٙبعت ٘حٛ ثٝ ثبیذ، وٝ

 والعیه وٙتزَ دیٍز 12خزٚخی چٙذ - ٚرٚدی چٙذ ٞبی عیغتٓ

 رٚػ ایٗ ثٝ  .اعت ٘یبس تزی پیؾزفتٝ وٙتزَ ثٝ ٚ ٘جٛدٜ خٛاثٍٛ

13ثٟیٙٝ وٙتزَ وٙتزِی،
 تٛعؼٝ اس پظ ٚیضٜ ثٝ تئٛری ایٗ .ٌٛیٙذ ٔی 

 وّی ثغٛر .یبفت پیؾزفت ٚ تحمك أىبٖ دیدیتبَ وبٔپیٛتزٞبی

 ٔی وٙتزِی عیٍٙبَ یه ثٝ دعتیبثی ثٟیٙٝ، وٙتزَ تئٛری اس ٞذف

 ثٝ عیغتٓ ثز حبوٓ فیشیىی لیٛد وزدٖ ٚردٜآثز ثب سٔبٖ ٞٓ وٝ ثبؽذ

 .ثپزداسد وبرایی ٔؼیبر یه وزدٖ وٕیٙٝ یب ثیؾیٙٝ

      

 تابع هدف

 ٔؼیبر ا٘تخبة ثٝ عزاحبٖ عیغتٓ، وبرایی وٕی ارسیبثی ٔٙظٛر ثٝ

 ٌزدد ٔی اتالق رٚؽی ثٝ ثٟیٙٝ وٙتزَ وّی ثغٛر .پزداس٘ذ ٔی وبرائی

 .[9]وٙذ ثیؾیٙٝ یب وٕیٙٝ را عیغتٓ وبرایی ٔؼیبر وٕی تبثغ وٝ

ٕٞب٘غٛر وٝ ٌفتٝ ؽذ ٔب ٔی خٛاٞیٓ ثبسٚ ٔغیزی را در حضٛر ٔب٘ؼی 

وٝ اثؼبد آٖ ٔؾخص اعت ثپیٕبیذ ٚ در ضٕٗ ػذْ ثزخٛرد ثٝ ٔب٘غ، 

ٜ ٕٞیٗ ة .تٛاٖ ٔصزفی را داؽتٝ ثبؽذٔغیزی را ثپیٕبیذ وٝ وٕتزیٗ 

اٍِٛریتٓ ثٟیٙٝ  تبثغ تٛاٖ ٔصزفی را ثٝ ػٙٛاٖ تبثغ ٞذف درٔٙظٛر 

تٛاٖ ٔصزفی ٔدٕٛع تٛاٟ٘بی ٔصزفی ٔٛتٛرٞب )عبسی تؼزیف ٔی وٙیٓ

 (.ٚ ٘یزٚٞبی پبیٝ اعت

  Ti ∗ ωi 

8

1

                                                                        (2 ) 

 قيود بهينه سازی

ٕٞب٘غٛر وٝ ٌفتٝ ؽذ ٔغئّٝ عی ٔغیزی تٛعظ ثبسٚعت ثب ٞذف 

وٕتزیٗ تٛاٖ ٔصزفی ٚ ٕٞچٙیٗ ػذْ ثزخٛرد ثٝ ٔب٘ؼی وزٚی در 

 .ثٙبثز ایٗ یىی اس لیٛد ٔغئّٝ تؼزیف ٔب٘غ وزٚی اعت. حیٗ ٔغیز

 

𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 −  .6)2 =   .15 2                              (21) 

 

اعٕیٙبٖ اس ػذْ ثزخٛرد ثٝ ٔب٘غ ثزای وٙتزَ ثیؾتز ثبسٚ پظ اس 

ٞبی ساٚیٝ  لیٛدی را ٘یش ثزای حذالُ ٚ حذاوثز سٚایبی ٔفبصُ، عزػت

ای آٟ٘ب، ٌؾتبٚر ٔٛتٛرٞب ٚ ٘یش ٘یزٚٞبی ٚارد ثز پبیٝ رثبت وبثّی ، ثىبر 

 :ٔی ثزیٓ وٝ ثصٛرت سیز ٞغتٙذ

 
𝑇𝑖 < 2    𝑁.𝑚     , 𝐹𝑥 ,𝐹𝑦 ,𝐹𝑧 < 5  𝑁      

 

                                                 
12
 Multiple Input-Output 
13
 Optimal Control 
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𝜃𝑖 <
𝜋

2
 
𝑅𝑎𝑑

𝑠
        ,      𝑥 ,𝑦 , 𝑧 <

𝜋

2
  
𝑅𝑎𝑑

𝑠
   

 

−𝜋 < 𝜃1 <  𝜋  ,      < 𝜃2 <  
4𝜋

3
                              (22) 

 

−
5𝜋
6

< 𝜃3,𝜃4 <  
5𝜋
6

  , −𝜋 < 𝜃5 <  𝜋       

 

 روشهای بهينه سازی

 ٔؼبدالت ٕ٘بیبٍ٘ز آٔذٜ ثذعت رٚاثظ ٔیؾٛد، ٔؾبٞذٜ وٝ ٕٞب٘غٛر

 ثب ٔمبیغٝ در ٔؼبدالت ایٗ .ثبؽٙذ ٔی ٔزسی ؽزایظ ٘ٛع اس دیفزا٘غیُ

 آٟ٘ب حُ ٚ ثٛدٜ تز وّی ثغیبر اِٚیٝ ؽزایظ ٘ٛع اس دیفزا٘غیُ ٔؼبدالت

 غیز ؽذت ثٝ ؽذٜ ٔؼزفی ٔؼبدالت ایٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب .اعت تز ٔؾىُ

 ٔی ٘ظز ثٝ ٕٔىٗ غیز ػٕال تحّیّی ثغتٝ حُ یبفتٗ ٞغتٙذ، خغی

 ثٝ ػٕال رٚؽٟب ایٗ .ٌزدد ٔی احغبط ػذدی رٚؽٟبی ثٝ ٘یبس ٚ رعذ

 ٔی ٕ٘بیؼ ثٝ را دلیمی حُ ثیٗ ایٗ در ٚ وزدٜ ػُٕ تىزار صٛرت

 .ٌذار٘ذ

 وٝ اعت ٔغزح ثٟیٙٝ وٙتزَ ٔغئّٝ حُ ثزای ٔتٙٛػی رٚؽٟبی     

 تجذیُ ثذٖٚ حُ رٚؽٟبی اس ثؼضی .دار٘ذ ٔؼبیجی ٚ ٔشیت وذاْ ٞز

 ٔزسی، ؽزط ٘ٛع اس دیفزا٘غیُ ٔؼبدالت ثٝ ثٟیٙٝ وٙتزَ ٔغئّٝ یه

 ایٗ اس ٔثبِی .وٙٙذ ٔی وبرایی ٔؼیبر تبثؼه وزدٖ وٕیٙٝ ثٝ الذاْ

  پٛیب ٘ٛیغی ثز٘بٔٝ رٚػ رٚػ،
 غیز تمزیت رٚػ ایٗ در .اعت14

 ٔتغیزٞبی ثبالی تؼذاد ثزای وٝ ؽٛد ٔی حبصُ خٛاة اس دلیمی

 .اعت ٘بٔٙبعت ٚ سٔب٘جز ثغیبر حبِت

 حُ رٚػ اعت، ثٟیٙٝ وٙتزَ ٔغئّٝ حُ ٞذف ایٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب     

 ثذعت ٔؼبدالت حُ ثزای ثبیذ وٙتزِی اٍِٛریتٓ ایٗ درخٛر ٚ ٔٙبعت

 ،ثبؽذ عزیغ ٕٞچٙیٗ ٚ دلیك ثبیذ رٚػ ایٗ .ٌزدد ا٘تخبة آٔذٜ

 رٚػ آٟ٘ب اس یىی وٝ ٞغتٙذ ٔغزح سٔیٙٝ ایٗ در ٔتٙٛػی رٚؽٟبی

 ٔغئّٝ ثٝ تجذیُ را ٔزسی ؽزط ٔغئّٝ اثتذا رٚػ ایٗ .اعت 2 پزتبثی

 در اِٚیٝ ؽزط ثزای را ٔمذار یه حبِت ایٗ در وٙذ ٔی اِٚیٝ ٔمذار

 در تبثغ ٔمذار یبفتٗ ثٝ ؽذٜ سدٜ حذط ٔمذار ایٗ ثب ٚ ٌیزد ٔی ٘ظز

 اِٚیٝ ٔمذار یبفتٗ در عؼی رٚػ ایٗ ثب . [ 1]پزداسد ٔی ٟ٘بیی ِحظٝ

 .ٌزدد ٔی ٔٙتح ٔغّٛة ٟ٘بیی ٘مغٝ ثٝ وٝ دارد ای

در ایٗ تحمیك ثٟیٙٝ عبسی ثب اعتفبدٜ اس دٚ رٚػ اٍِٛریتٓ ص٘تیه      

ا٘دبْ ؽذٜ  ثز٘بٔٝ ریشی غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ ٔٛضؼی رٚػٚ 

رٚػ اَٚ رٚؽی ٔتذاَٚ ثٛدٜ ٚ رٚػ دْٚ رٚؽی خذیذ اعت . اعت

ثز٘بٔٝ ریشی  رٚػوٝ در رٚؽٟبی وٙتزَ ثٟیٙٝ اعتفبدٜ ٔی ؽٛد 

ثز٘بٔٝ غیز خغی حُ ٔغئّٝ  غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ ٔٛضؼی

ایٗ رٚػ ثٟیٙٝ عبسی ٞبی غیز خغی ٔمیذ ٚ . ثٟیٙٝ عبسی اعت

 .  ٔحذٚد را ثب لیٛد خغی ٚ غیز خغی ا٘دبْ ٔی دٞذ

 روشي برای توليد مسير برای ايجاد حدس اوليه

ٌزادیبٖ ثز٘بٔٝ ریشی غیزخغی ٔجتٙی ثز  رٚػثزای ثىبرٌیزی 

٘یبس ثٝ حذط اِٚیٝ داریٓ ، ایٗ حذط اِٚیٝ ثب تٛخٝ ثٝ پیىز  ٔٛضؼی

ثزای . ثٙذی ثبسٚ در ٘مبط اثتذایی ٚ ا٘تٟبیی ٚ ٔیب٘ی ثذعت ٔی آیذ

                                                 
14
 Dynamic Programming 

رٚػ اٍِٛریتٓ ص٘تیه ٘یبسی ثٝ حذط اِٚیٝ ٘یغت ِٚی ثزای تغزیغ 

در أز ثٟیٙٝ عبسی ٚ ایٙىٝ ایٗ رٚػ ثذٖٚ حذط اِٚیٝ ٕٔىٗ اعت 

 .اة ٘جبؽذ، ایٗ رٚػ را ٘یش ثب حذط اِٚیٝ ثىبر ٔی ثزیٓدارای خٛ

٘بْ  15رٚػ ػذدی ٔغتمیٓ، پزتبثی ته ٔزحّٝ ایوٝ رٚػ  ایٗدر

ٚ ٚد چٙذ سیز ثبسٜ سٔب٘ی تمغیٓ ٔی ػ فضبی وٙتزَ ثٝدارد، 

پبرأتزٞبی وٙتزِی در ٞز سیز ثبسٜ ثٝ یه رٚػ ثٟیٙٝ عبسی تؼییٗ 

عپظ ٔغیز وٙتزِی تِٛیذ ؽذٜ ثز رٚی رثبت اػٕبَ ؽذٜ ٚ . ٔی ؽٛ٘ذ

اس ٘ظز لیذٞبی دیٙبٔیىی ٚ عیٕٙبتیىی ٔٛخٛد در ٔغیز ٚ ٔىب٘یشْ 

رثبت ثزرعی ؽذٜ ٚ ٔمذار تبثغ ثزاسػ ٔٛرد ثٟیٙٝ عبسی ثزآٚرد ٔی 

ر ایٗ رٚػ ٚ تٛخٝ ثٝ ٌزادیبٖ تغییزات ٔمذار تبثغ عپظ ثب تىزا. ؽٛد

ٚ آ٘بِیش حغبعیت آٖ ٘غجت ثٝ پبرأتزٞبی وٙتزِی، ٔمبدیز  راسػة

اس ٔشایبی اعتفبدٜ اس ایٗ رٚػ . ثٟیٙٝ ایٗ پبرأتزٞب ثذعت خٛاٞذ آٔذ

 :ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛارد سیز اؽبرٜ وزد

  ثشرٌی فضبی ثٟیٙٝ عبسی وٝ اعتفبدٜ اس رٚػ ٞبی

را ( 16پزتبثی چٙذ ٔزحّٝ ای ٚ رٚػ تزتیجی)دیٍز ٔتذاَٚ 

 .سٔب٘جز ٔی وٙذ

  در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذٖ دیٙبٔیه وبُٔ عیغتٓ در رٚػ

پزتبثی ته ٔزحّٝ ای وٝ در رٚػ ثبال ثغٛر وبُٔ در ٘ظز 

 .ٌزفتٝ ٕ٘ی ؽٛد

اِجتٝ ثزای ٔمبیغٝ خٛاثٟبی ثذعت آٔذٜ ثٝ ٞز دٚ رٚػ ٔب اس چٙذیٗ 

در ایٙدب فمظ یىی اس آٖ حذعٟبی حذط اِٚیٝ اعتفبدٜ وزدیٓ وٝ 

 .اِٚیٝ آٚردٜ ؽذٜ اعت
𝑞𝑖= [π/2   3π/4   -π/4   π/4     .5   - .5    ]; 

𝑞𝑚  = [      3π/4   -π/4    π/4   - .2   - .2  ]; 

𝑞𝑓= [-π/2 3π/4 -π/4    π/4   - .5     .5    ]; 

 

ٚ  ٔختصبت ٘مغٝ ٔیب٘یqm ٔختصبت ٘مغٝ اثتذایی، qi وٝ در آٖ 
 qfٔختصبت ٘مغٝ ا٘تٟبیی ثزای تِٛیذ ٔغیز اعت. 
 

𝑞= [𝜃1   𝜃2   𝜃3   𝜃4    𝑥   𝑦   𝑧]; 
 

 نتايج بهينه سازی 

ثزای ایٙىٝ ثتٛاٖ ٘تبیح ثٟیٙٝ عبسی را ثب ٘تبیح اِٚیٝ لجُ اس ثٟیٙٝ 

ایٗ ػذد  .عبسی ٔمبیغٝ وزد، ٘تیدٝ حذط اِٚیٝ را ثذعت ٔی آٚریٓ

٘ؾبٍ٘ز تٛاٖ ٔصزفی عیغتٓ در عی حزوت در ٔغیزی اعت وٝ ثب 

 .ثذعت آٔذاعتفبدٜ اس حذط اِٚیٝ 
 

  Ti ∗ ωi 
8
1 =  1. 986e +   3 W                              (23) 

 

 نتيجه بهينه سازی به روش الگوريتم شنتيك
ٕٞب٘غٛر وٝ ٌفتٝ ؽذ اٍِٛریتٓ ص٘تیه ثذٖٚ حذط اِٚیٝ ٕٔىٗ اعت 

ثزای ثزخی ٔغبئُ ثٟیٙٝ عبسی ثٝ خٛاة ٔٙبعت ٘زعذ ثٝ ٕٞیٗ 

                                                 
15
 Direct numerical method, Single shooting 
16
 Multiple shooting - Direct collocation 



 

 ICMEAT2012 ،1391ٟٔز  19-21  

 

6 

٘تیدٝ ثذعت  ٚ. خبعز ثزای ایٗ رٚػ ٘یش حذط اِٚیٝ ثىبر ثزدٜ ؽذ

ایٗ ػذد ٘ؾبٍ٘ز تٛاٖ ٔصزفی در ٔغیزی اعت  .آٔذٜ ثصٛرت سیز اعت

 .وٝ ثٝ رٚػ اٍِٛریتٓ ص٘تیه ثٝ ػٙٛاٖ ٔغیز ثٟیٙٝ ثذعت آٔذٜ اعت

 
  Ti ∗ ωi 

8
1 = 116.831W                                            (24) 

 

برنامه ريسی غيرخطي مبتني بر  روشنتيجه بهينه سازی به 

 گراديان موضعي

ثز٘بٔٝ ریشی غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ  رٚػ٘تیدٝ ثذعت آٔذٜ ثٝ 

ایٗ ػذد ٘ؾبٍ٘ز تٛاٖ . ثب ٕٞبٖ حذط اِٚیٝ ثصٛرت سیز اعت ٔٛضؼی

ثز٘بٔٝ ریشی غیزخغی ٔجتٙی ثز ٔصزفی در ٔغیزی اعت وٝ ثٝ رٚػ 

 .ثٝ ػٙٛاٖ ٔغیز ثٟیٙٝ ثذعت آٔذٜ اعت ٌزادیبٖ ٔٛضؼی

 
  Ti ∗ ωi 

8
1 = 41.581 W                                             (25) 

 
ثز٘بٔٝ ریشی  رٚػٕ٘ٛدار حزوت پبیٝ در دٚ رٚػ اٍِٛریتٓ ص٘تیه ٚ 

ثٝ تزتیت اس چپ ثٝ راعت  در  ،غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ ٔٛضؼی

 .آٔذٜ اعت 4ؽىُ 
 

 
رٚػ ( ٔختصبت حزوت پبیٝ رثبتی اس ٘مغٝ ؽزٚع تب پبیبٖ، چپ :(4ؽىُ)

ثز٘بٔٝ ریشی غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ  رٚػ( اٍِٛریتٓ ص٘تیه ٚ راعت

 ٔٛضؼی

 

ٚ ٕٞچٙیٗ ( ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ) 1ٕ٘ٛدارٞبی حزوت ٚ عزػت ِیٙه 

ٜ صٛرت ؽٕبتیه در دٚ رٚػ اٍِٛریتٓ ص٘تیه ٚ ةٔغیز حزوت ثبسٚ 

،ثٝ تزتیت در  ثز٘بٔٝ ریشی غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ ٔٛضؼی رٚػ

 .آٔذٜ اعت 7ٚ 5ٚ6 ؽىّٟبی 

 
 در رٚػ اٍِٛریتٓ ص٘تیه1ٕ٘ٛدارٞبی حزوت ٚعزػت ِیٙه: (5ؽىُ)

 

 
ثز٘بٔٝ ریشی  رٚػدر  1ٕ٘ٛدارٞبی حزوت ٚ عزػت ِیٙه  :(6ؽىُ)

 غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ ٔٛضؼی

 

 
ثز٘بٔٝ ریشی  رٚػ( اٍِٛریتٓ ص٘تیه ٚ راعت( ٔغیز ثبسٚ چپ: (7ؽىُ)

 غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ ٔٛضؼی

 
در ثٟیٙٝ تزیٗ  ثز حغت ٘تبیح ثذعت آٔذٜٕ٘ٛدارٞبی ٔٛلؼیت وبثّٟب 

  .آٔذٜ اعت  9، 8ٔغیز در ؽىّٟبی 
 

 
ثز حغت سٔبٖ در ثٟیٙٝ تزیٗ  1ٚ2ٕ٘ٛدار تغییزات عِٛی وبثُ ( : 8)ؽىُ 

 ٔغیز

 
ثز حغت سٔبٖ در ثٟیٙٝ تزیٗ  3ٚ4ٕ٘ٛدار تغییزات عِٛی وبثُ ( : 9)ؽىُ 

 ٔغیز

 



 

 ICMEAT2012 ،1391ٟٔز  19-21  

 

7 

 نتيجه گيری

 *  2ؽىُ ثٝ اثؼبد  ٔىؼجیفضبی  یهفضبی وبری ٔدٕٛػٝ 

 15. ٔب٘ؼی ثب ؽىُ وزٜ ثٝ لغز  .در ٘ظز ٌزفتٝ ؽذ (ٔتز) 2* 2

حزوت ثبسٚ در  در ٔغیز( ٔتز( ) ،   ، 6. )ٔتز ٚ ثٝ ٔختصبت ٔزوش 

ثب پبیٝ ٔتحزن وٝ  ٔىب٘یىی رثبتیثبسٚی  حزوت یه .٘ظز ٌزفتٝ ؽذ

اس  ثب اعتفبدٜ .ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت آیذوبثُ ثٝ حزوت در ٔی  4ثب 

ثز٘بٔٝ ریشی غیزخغی  رٚػٚ  ص٘تیه اٍِٛریتٓعبسی  دٚ رٚػ ثٟیٙٝ

حزوت ٔدٕٛػٝ رثبت ثیٗ دٚ٘مغٝ اس ٔغیز  ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ ٔٛضؼی

ٜ ة .ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتحزوت ثب ٞذف حذالُ ا٘زصی ٔصزفی 

ا٘زصی ٔصزفی  ص٘تیه اٍِٛریتٓاِٚیٝ ٔختّف در رٚػ  ٔغیزٞبیاسای 

ثز٘بٔٝ ریشی غیزخغی  رٚػدر ٚ  ثذعت آٔذ ٚات 11 در حذٚد 

ثذعت  ٚات 5 ا٘زصی ٔصزفی در حذٚد  ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ ٔٛضؼی

 اٍِٛریتٓوزد وٝ  ثیبٖصٛرت  ایٗتفبٚت را ٔی تٛاٖ ثٝ  ایٗ دِیُ .آٔذ

ٕٔىٗ اعت ٔحّی اعت اس ٘ٛع صفز وٝ ثٝ خٛاة  اٍِٛریتٕی  ص٘تیه

 ثز٘بٔٝ ریشی غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ ٔٛضؼی رٚػِٚی  .ثیب٘دبٔذ

ثٝ تٛا٘ذ  ٔیثبالتز وٝ  یب یهٚ اس درخٝ  ٌزادیبٖرٚؽی اعت ٔجتٙی ثز 

.  ٘دبٔذایةثٟتزی  ٔحّیخٛاة  یبٚ  ثٟیٙٝ ٔغّكخٛاة 

 ٔختّف،اِٚیٝ  ٔغیزٞبیاسای ٜ ةدٞذ  ٞب ٘ؾبٖ ٔی ٘تبیح ثزرعی     

ٞبی  خٛاة ثز٘بٔٝ ریشی غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ ٔٛضؼی رٚػ

ٕٞچٙیٗ . دٞذ ثٟتزی را ٘غجت ثٝ رٚػ اٍِٛریتٓ ص٘تیه ثذعت ٔی

ثز٘بٔٝ ریشی غیزخغی ٔجتٙی ثز ٌزادیبٖ  رٚػعزػت ٍٕٞزایی در 

 .اس رٚػ اٍِٛریتٓ ص٘تیه ثٛدٜ اعتثغیبر وٛتبٜ تز  ٔٛضؼی
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