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  چکیده
توسـط   1990غیرفعال در سـال   ي رونده راهي اولین مدل  با ارائه

زنـی در انسـان و   جدیدي براي بررسی فرآیند قدمي  دریچه 1گیر مک
و پس از او این روند  هاي پر بازده گشوده شد همچنین طراحی روبات

هـاي   مـدل  ،]8[هاي سه بعـدي   مانند مدل مختلفی هاي با ارائه مدل
توسط سـایر محققـین    ]10[و مدل داراي زانو  ]9,11[داراي باالتنه 
پارامترها بـر حرکـت، مقـدار    نظیر تاثیر توجه به جزئیاتی . ادامه یافت

ي  تواند زمینـه  می نتایجي  و مقایسه  ، شبیه سازي پارامتر یک ي بهینه
  .فراهم آورد قدم زنی طبیعیبهتر فرآیند فهم مناسبی را براي 

، مـدلی  ]1[رونـده  تـرین مـدل راه   با گسترش سـاده  کار حاضردر 
روابـط  سپس ، است شده قابل ساخت در نظر گرفته تر به مدل نزدیک

  .استشده استخراج  TMTاز روش ترکیبی  حاکم بر حرکت
، تغییر  رونده ترین مدل راه پارامترهاي مدل با مبنا قرار دادن ساده

هاي متنوع، مصرف مخصـوص   داده شده و اثر آن بر پایداري در شیب
سـرعت   و پاهانوسان مقدار ، داري در ازاي تغییر آن پارامترانرژي، پای

هـاي   نتایج حاصل در مقایسه با نتایج بررسی. دوش میبررسی حرکت 
مقایسه و مجموعه نتایج حاصل در جدولی بطور خالصه ارائـه  پیشین 

بـر   عاتی در مورد اثر تغییر هر پـارامتر این جدول شامل اطال. شود می
اي بهینـه بـراي آن    مشخصات حرکتی و پایداري مدل، پیشنهاد بـازه 

ي پیشنهادي با مقدار متوسط پارامتر متناسب  بازهي  پارامتر و مقایسه
  .با آن در بدن یک انسان واقعی است

رونـده، بـا    با توجه به اثر تغییر هر پارامتر بر حرکت و پایداري راه
در  هاپارامترتعریف تابع برازش مناسب به کمک الگوریتم ژنتیک کل 

  .شده است ئهارامدل بهینه در انتها  بی شده و یکیا چند مرحله بهینه
، تحلیل پارامتري پایداري، زنی غیرفعال، دوپا، قدم :واژه هاکلید 
  بهینه سازي

  
  سازي مدل
تـرین مـدل    مورد استفاده برگرفته از سادهي  گسترش یافتهمدل 

تواننـد   هـاي پاهـا مـی    می باشد با این تفاوت که لینک دوپاي گارسیا
تواند در امتداد پـا  داراي جرم گسترده باشند، موقعیت مرکز جرم می 

اي و  در هر نقطه واقع شود و شکل کف پا می تواند بـه صـورت دایـره   
، در میان دوپا یک فنر پیچشی نیز افـزوده  داراي شعاع مشخص باشد

                                                 
  .اکنون دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف هم *

1 McGeer 

پارامترهاي نماي این مدل را نشان می دهد که  )1(شکل  .شده است
اینرسـی     متمرکز در مرکـز ران، جرم   پاها، جرم    :آن عبارتند از

ي مرکز جرم پاها از  فاصله  ، پاهاطول    دورانی پاها حول مرکز جرم،
پـاي ثابـت و خـط عمـود بـر       زاویه بین θسطح،  شیب   مرکز ران، 

 .سختی فنر مفصل ران  ي بین دوپا و  زاویه φسطح، 

  
  یبررس مورد يدوپا ربات ينما :  1 شکل

ي بلند شدن پا تا  از لحظه حرکت :ي شامل سه مرحلهسازي  مدل
 ي آخـر  مرحله برخورد و) شرط(عیین لحظه ت سپس ي برخورد، لحظه

 .باشد ي برخورد می در لحظه انین انتقال متغیرها در فضاي فازوق
گرفته از بخشـی از   که بر     استخراج روابط به روش ترکیبی

کـار مجـازي و اثـر     ،هاي الگرانـژ بـر روي مختصـات عمـومی     فعالیت
هـاي ایـن روش،    از ویژگـی . انجام شـده اسـت  ست ا اینرسینیروهاي 

  .است حل عددي براي سادگی، وضوح مراحل و بهینه بودن 
توان معادالت  از آنجا که با یک حرکت سیکلی روبرو هستیم، می

   .رونده در نظر گرفت براي هر قدم را براي کل حرکت راهبدست آمده 
=   :هاي عمومی عبارتند از مختصه [   ] )1                                                      (             

 :ها هاي مرکز جرم بردار انتقال مختصه

  =
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡       ∅      ∅        ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎤ =

⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡ −  − ( −  )     + ( −  )     −  −       +       −  −  −      −     ( −  ) +      −     ( −  ) ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎤ =    )2(                   

= ,    :ها ماتریس انتقال سرعت     )3                                                                  (

  , =
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡ − − ( −  )    −( −  )    1− −      −     1− −      +     ( −  )     −     ( −  )
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=   :ماتریس شتاب جابجایی سیستم  (  ,  ̇)   ̇ )4        (                                                        
=

⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎡ [( −  )    ]  ̇[−( −  )    ]  ̇0[     ]  ̇[−     ]  ̇0[     +     ( −  )]  ̇ + [    ( −  )]  ̇ + [−2    ( −  )]  ̇  ̇[−     +     ( −  )]  ̇ + [    ( −  )]  ̇ + [−2    ( −  )]  ̇  ̇⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎥⎤
 

=   :ماتریس جرم سیستم و ماتریس نیروهاي گرانشی     [                 ] )5        (                                   =  [    −         −         −    ]       )6 (    
  .گر شتاب گرانشی زمین است بیان  که در آن 

=   :داریم)    ماتریس (براي نیروي اعمالی توسط فنر    = [ 0 − ]   )7        (                                            
هاي  شتاب مختصه ،هاي کاهش یافته در انتها با تشکیل ماتریس

ل قابکه  آید ها بدست می بر حسب مشتق اول و خود مختصه عمومی
=    .جاگذاري در روند حل عددي است T M )8    (                                                                 =   , )9(                                                                      ̅ = T [∑ f − MD] + Q )10 (                                                               q̈ = f ̅ )11    (                                                                  

گر با پاي نوسان زمان تماس: برخورد) شرط(تعیین لحظه 
گاه در نظر گرفته  به عنوان زمان برخورد و تعویض پاي تکیه ،زمین
=   :براي مدل متقارن در این لحظه شرط زیر برقرار است. شود می 2 )12                                                                    (  

̇   )       :با توجه به اصل بقاي اندازه حرکت :2)انتقال( برخورد قوانین ) =      (   )̇  )13 (                                       
 دستگاه اساس بر سرعت انتقال ماتریس    ماتریس آن در که
 انتقال ماتریس    و زمین با کننده نوسان پاي برخورد از پس جدید
   .برخورد از قبل دستگاه، برحسب ها سرعت

 
 برخورد از بعد و قبل ها زاویه نامگذاري و ربات از نمایی: 2 شکل

 از قبل و (   )   زیرنویس با را ضربه از پس هاي مختصه
  :داریم .ایم کرده نامگذاري (   )   زیرنویس با را ضربه

⎩⎪⎨
⎪⎧θ  = −θ  = θ  − φ  θ ̇ = θ ̇ −φ ̇  φ  = −2θ  = −φ  φ ̇ = −φ ̇    )14 (                                                  

، مشخصات )حرکت مدل ي شامل معادله(تابع گام  :تحلیل معادالت
در  .گیرد به عنوان ورودي می ،پس از یک برخورد را بالفاصلهسیستم 

کند، برخورد  گیري می طول بردار فضاي فاز به صورت پیشرو انتگرال
                                                 

2 Transition rules 

دهد و ناپیوستگی در سیستم حرکت به  پا با زمین را تشخیص می
گاه و نوسان کننده را  دلیل برخورد پا با زمین و تعویض پاي تکیه

اعمال کرده و مشخصات سیستم درست بعد از برخورد بعدي را به 
زمانی که خروجی تابع برابر ورودي . کند عنوان خروجی گزارش می

تابع گام  ي ي ثابت براي نقشه آن باشد، مشخصات سیستم یک نقطه
روند  ي حدي راه چرخه ،ي طی شده متناظر به آن نقطه است و چرخه

سازي، اگر قدرمطلق  ي خطی ساس بررسی پایداري به شیوهبر ا. است
ي ثابت  ي ماتریس ژاکوبین تابع گام که در یک نقطه تمام مقادیر ویژه

ي  ارزیابی شده، همگی کمتر از یک باشند، در این صورت آن نقطه
خواهد  3پایدار یمجانببه طور آن ي حدي متناظر با  چرخه ثابت و
ي  ي اول و رفتار سیستم تا قبل از پدیده ي حدي مرتبه چرخه .بود

  .شده استدوشاخگی بررسی 
  

  پارامترها تحلیل اثر تغییر
مـدل  (رونـده   در هر مرحله، تنها یک پارامتر از سـاده تـرین مـدل راه   

ي حـدي   هـاي چرخـه   بـر  مشخصـه  را تغییـر داده و اثـر آن   ) ارسیاگ
معیـار   4حرکت، مصـرف انـرژي، سـرعت و پایـداري مـدل از منظـر       

ي رانـدمان   سرعت بدون بعد که نشـان دهنـده   ،یرهاي فضاي فازمتغ
 آن ي پایــداري در ازاي تغییــر محــدوده  ،رونــده هســتند حرکتــی راه

هـاي   ي مشخصه دهنده هاي تندتر که نشان پایداري در شیبپارامتر و 
براي نمونه، نمودارهاي حاصل . شود پایداري مدل هستند، بررسی می

 :از تغییر پارامتر اندازه طول پا ارائه شده است

 
  رادیان 009/0 تغییر طول پاها در شیبنقاط ثابت با  تغییرات: 3 شکل

 
ي ماتریس ژاکوبین تابع در نقاط ثابت، در  مقدار حقیقی مقادیر ویژه :4 شکل

  رادیان 009/0نسبت جرم ها براي شیب ازاي تغییر 

 
 طول پارییتغ حسب بر نیژاکوب سیماتر ي ژهیو ریمقاد: 5 شکل

  شیب رییتغ با همزمان
                                                 

3 Asymptotically stable 
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 رییتغ با همزمان ،با تغییر طول پا متناسب بعد بی سرعت رییتغ: 6 شکل

  شیب

 
  نسبت به تغییر طول پا حديي  هاي داراي چرخه شیب: 7 شکل

هـاي   بـر مشخصـه  یر تغییر هرکدام از پارامترهـا  تاث 3در قالب جدول 
نتـایج   ي مقایسـه  با هدف .رونده ارائه شده است حرکتی و پایداري راه

هاي انجام شـده در   از میان تحقیق، هاي مشابه دیگر اصل با تحقیقح
 ]5[4تحقیقات میشـل کلمـان   .کنیم انتخاب می را این زمینه دو مورد

که بر اساس حل عـددي مـدل خـود بـه      1998در دانشگاه کرنل در 
بر پایداري آن بر اساس معیار شـیب و   اثر پارامترهاي مختلف ارزیابی

 ژاپن 6از دانشگاه ناگویا ]6[5سرعت پرداخت و تحقیقات ایوار تورسون
ي افزودن اغتشـاش ممـان و انـرژي میـزان      که برپایه 2008در سال 

سی قـرار داده  ازاي تغییر پارامترهاي آن مورد بررپایداري مدل را در 
  .کنند خوانی داشته و یکدیگر را تکمیل می نتایج با یکدیگر هم. است

 مدل پارامترهاي تغییر هاي مختلف بر تحقیق ي نتایج مقایسه: 1 جدول
 فعالي غیر رونده راه

  (*) سازي کلمان مدل  تحقیق پیش رو
  (**) تورسونسازي  مدل

سرعت و پایداري را افزایش افزایش آن 
هاي زیاد  دهد و براي نسبت جرم می

افزایش سرعت محسوس نبوده و 
  .یابد پایداري کاهش می

افزایش آن سرعت را زیاد ** 
کند و پایداري را ابتدا  می

  .دهد افزایش و سپس کاهش می

نسبت جرم 
مفصل ران به 

  پا

 و راندمان سرعت پایداري، ،یش آنافزا
  .دده را کاهش می

با افزایش آن راندمان کم شده * 
  لختی پا  .دشو میو سیستم ناپایدار 

ناپایدار  2/1تا  8/0ي  خارج از محدوده
بعد را باال  افزایش آن سرعت بی بوده و

  .برد می

آن پایداري را ابتدا افزایش ** 
 افزایش، سپس کاهش و سرعت

  .دهد را کاهش می
  طول پا

پایداري سرعت را افزایش، آن  بردنباال 
کاهش  35/0را ابتدا افزایش و پس از 

در  سپس مدل ناپایدار، و .دهد می
  .شود پایدار مینزدیک مفصل 

را  ابتدا سیستمآن باال بردن * 
ر نزدیکی سپس دناپایدار، 

  .دکن پایدار می دوبارهران  مفصل

ي مرکز  فاصله
جرم پا از 
  مفصل ران

و تا  دادهافزایش آن سرعت را افزایش 
افزایش آن همراه با  ،8/0ي  دهمحدو

  .افزایش پایداري است

پایداري و سرعت  آنافزایش ** 
  .دهد را افزایش می

شعاع متقارن 
  کف پا

، سرعت و پایداري را افزایش آنافزایش 
 از بیشبا افزایش آن دهد بویژه  می

  .8/0 مقدار

سرعت ابتدا  آنفزایش با ا** 
افزایش و پایداري را ابتدا 
  .دهد افزایش و سپس کاهش می

سختی فنر 
  مفصل ران

                                                 
4 Michael John Coleman 
5 Ivar Thorson 
6 Nagoya university 

  سازي بهینه
ي  دهنده نشان(بعد  تابع برازش با توجه به دو معیار سرعت بی

ي  هندهد نشان(ي پا  و میزان نوسان زاویه) راندمان مصرف انرژي
=                  .شده استتعریف ) م برداشتن انساننزدیکی شکل حرکت به شکل گا  ∗                       )15(                      

 در جهت کمینه کردن تابع Matlabافزار  سازي نرم ابزار بهینه
  .در حالت کمینه، بهینه خواهد بود لذا تابع فوقرود،  برازش پیش می

  براي پارامترهاي مدلي بدست آمده  هاي بهینه ترکیب: 2 جدول
عدد 
 متغیرهاي مورد بررسی برازش

  ↓مدل بهینه                   ∗  

 مدل مبنا 1000 0 1 1 0 0 1.954
0.383 3.16 0.16 0.53 1.47 0.01 634.6 1 

 مرتبه
ي 

اجراي 
روش 
 بهینه
 سازي

0.319 3.16 0.80 0.44 1.47 0.01 65.88 2∗ 

0.405 2.49 0.81 0.40 1.06 0.03 225.3 3 

0.326 3.99 0.81 0.40 1.06 0.03 224.3 4∗ 

0.296 2.19 0.25 0.35 1.42 0 51 5 

0.237 3.19 0.25 0.35 1.42 0 51.25 6∗ 

0.249 3.19 0.82 0.35 1.42 0 146.3 7∗∗ 

ي حدي پایدار پیدا نشد ها چرخه هایی که براي آنمدل  15  
.قرار گرفته است 7 ي ، به عنوان مرجع در اجراي مرتبهمرتبه اجراي روش 6از   تیجهبهترین ن  

متغیر ورودي، بررسی و  6ترکیب مختلف از  2100در مجموع 
هاي مشخص شده با ستاره، با  نتایج ردیف .گذاري شده است ارزش

ي  ي ردیف باال به عنوان یکی از اعضاي جامعه بهینهي  فرض نقطه
  .ي اول، برآورد شده است نمونه
  

  بندي گیري و جمع نتیجه
دهد براي برآورد مقدار  نشان می 1ارائه شده در جدول ي  مقایسه

میزان ي شعاع پا معیار  ي پارامترهاي ابعادي مانند طول یا اندازه بهینه
ي انرژي  که نقش ذخیره و آزاد کننده و براي پارامترهایینوسان پاها 

معیار اعمال اغتشاش از نوع انرژي یا ممان خارجی  مانند فنر، را دارند
افـزایش بـیش از حـد    نامناسـب  بطوري کـه اثـر   . تعیین کننده است

ص شـده امـا اثـر    ختنها در تحقیق تورسن مشبر پایداري، تی فنر خس
در  حرکتـی مـدل  بـر شـکل    افزودن بیش از حد طول پا یا شـعاع آن 

  .ود را نشان می دهدختحقیق حاضر 
ي پارامترها را  حدود بهینه سازي به روش ژنتیک بهینهدر ادامه 
 ، زمانی کهتواند به طور کلی، برآوردي از حالت بهینه مینشان داده و 

تیار قرار خرا در ا گیرند میاي از پارامترها مورد تغییر قرار  مجموعه
طول در ازاي  ،2در جدول  ي حاصل بهینه هاي بطور مثال مدل. دهد

 تی فنرخس دارند،ي زیاد نسبت جرم مفصل ران به جرم پا ،پاي کم
  .ی دارندو اینرسی دورانی پاي کم زیاد ها مفصل ران در آن

ریزي روند طراحی و  براي پی توان می از مجموعه نتایج فوق
  .بهره برد ،اي غیرفعالرونده هاي عملی بهینه از راه اخت نمونهس
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  هاي مدل بر مشخصه هاي حرکتی و پایداري آناثر تغییر پارامتر: 3 جدول

ي  محدوده
  پیشنهادي

متوسط مقدار (
  )انسان براي

  پایداري حرکت  مصرف مخصوص انرژي و راندمان
  پارامترهاي حرکتی

طول (زاویه نوسان پا 
  )گام

 بعد در شیب سرعت بی
  یکسان

ي پایداري در  محدوده
  هاي متنوع پایداري در ازاي شیب  رادیان 009/0ازاي شیب 

پارامترهاي مورد 
  ↓بررسی در مدل  

  300تا  200
  دهد افزایش می  )10(

با شیب زیاد  300تا نسبت 
دهد اما پس از آن  افزایش می

  .افزایش محسوس نیست

در ازاي نسبت جرم بسیار 
ناپایدار باال ممکن است 
  .شود

هاي   شیب با افزایش آن در  300تا  200ي  تا محدوده
 به باال در 1000از نسبت . ودبیشتر پایدارتر خواهد ب

  .شود هاي کم ناپایدار می شیب

نسبت جرم مفصل 
  ران به پا

  065/0تا  025/0
افزایش لختی، سرعت کاهش  با  بی اثر  )033/0(

  .یابد می
تا  0تنها در محدوده 

  لختی پا  کاهش پایداري با افزایش لختی  .ماند پایدار می 065/0

  16/1تا  1/1
 )88/0(  

میزان نوسان و  آنافزایش 
  .دهد طول گام را کاهش می

افزایش طول پا سرعت را افزایش 
  .دهد می

در ازاي طول پاي باالتر از 
  .شود ناپایدار می 88/0

بیشترین پایداري در ازاي  6/1تا  1/1ي  در محدوده
  طول پا  .هاي باال را دارد شیب

  45/0تا  35/0
)33/0(  

باال رفتن مرکز جرم نوسان 
 را کمپا و طول گام 

  .کند می

تزدیک شدن آن به مفصل ران 
  .دهد سرعت را افزایش می

تا  04/0ي  در محدوده
  .شود ناپایدار می 18/0

در  35/0ي  و بویژه در اندازه 45/0تا  35/0ي  فاصله در
  .ماند تندتري پایدار میشیب هاي 

ي مرکز جرم  فاصله
  پا از مفصل ران

  8/0تا  65/0
  )متغیر  – 2/0(

با افزایش آن، نوسان و 
  .یابد طول گام افزایش می

سرعت با افزایش شعاع پا افزایش 
  .یابد می

براي شعاع پا باالتر از 
  .شود ناپایدار می 88/0

تا  66/0 بیشترین پایداري را بویژه در  8/0تا  6/0 در
  .دارد 67/0

شعاع متقارن کف 
  پا

  8/0باالتر از 
  )متغیر(

کاهش نوسان باال تنه و 
که  8/0بیش از سختی بویژه  افزایش پایداري با افزایش  ماند همواره پایدار می  افزایش سرعت با افزایش سختی  یطول گام با افزایش سخت

  .شود می مدل در شیب هاي بسیار کوچک نیز پایدار
فنر مفصل سختی 

  ران
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