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  چکیده
شیبی هایی هستند که وقتی بر روي  هاي غیرفعال، رباتروندهراه

توانند حرکت سیکلی پایـداري   می گیرند، کوچک و یکنواخت قرار می
مفهـوم  . داشته باشندشبیه به راه رفتن را بدون هیچ کنترل خارجی، 

 90ي  حرکت دینامیکی غیرفعال شبیه بـه راه رفـتن، در اوایـل دهـه    
 هاي ترین نمونه از راه رونده کامل. معرفی شد1 گیر میالدي توسط مک
 توسـط  اسـت کـه   با زانو و دست اي سه بعدي نمونه، دوپاي غیر فعال
سـاخته   2001در سـال   3به سرپرست اندي روینا 2تیم دانشگاه کرنل

هـاي   رونـده  تحقیقـات بـر روي راه  هـاي اخیـر    در سال. ]2[شده است
هاي بسیار دیگـري در دنیـا    ر آزمایشگاهفعال د نیمه و دوپاي غیرفعال

ي  بـا توجـه بـه تـازگی سـابقه      .]3،7،9،11[ادامـه دارد گرفته و انجام 
سازي در  ها، توجه به اصول بهینه بررسی و ساخت این نوع از راه رونده
هـاي عملـی و    و تعریـف آزمـایش  ها  تعریف روند طراحی و ساخت آن

ی است کـه  اتموضوعخوانی نتایج عملی و مباحث تئوري،  توجه به هم
   .نشده است ها تا بحال توجه چندانی به آن

، مـدلی  ]1[رونـده  ترین مدل راه با گسترش ساده در این مجموعه
بررسـی روابـط    پـس از و  شـده  در نظـر گرفتـه   واقعیـت  تر به نزدیک

راسـاس  ب با تعریف تابع بـرازش مناسـب    ،ها آن سازي ساده تحلیلی و
پارامترهاي ساختاري به کمک الگوریتم ژنتیک  ،حرکت معیار راندمان

رونده قرار گرفته  مبناي ساخت مدل عملی راه و بی شدهیا بهینه ،مدل
دیکتـر شـدن   ، بـا هـدف نز  مـدل   آزمـایش پـیش از سـاخت و    .است

افـزار   رونـده در نـرم   سـازي راه  ، شـبیه تواقعیـ  برآوردهاي تئـوري بـه   ADAMS با نتایج مـورد انتظـار از حـل عـددي      آن ي نتایج و مقایسه
 4تاري مـدل سـاخته شـده در    خپارامترهاي ساسپس  .شود انجام می

عملـی و نتـایج    هـاي  نتایج حاصل از آزمـایش  و مرحله آزمایش شده
مقایسـه شـده و پیرامـون     روابـط تئـوري   مورد انتظار از حل عـددي 

  .خواهد شد بحثخوانی یا تعارض نتایج،  هم
زنــی غیرفعــال،  دوپــا، قــدمســاخت و طراحــی  :واژه هــاکلیــد 

  ، آزمایش عملی دوپاسازي بهینه
  

                                                 
  .ون دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریفاکن هم *

1 McGeer 
2 Cornel University 
3 A. Ruina 

 ]12[4سازي مدل
اینرسی دورانی پاها    متمرکز در مرکز ران،جرم   پاها، جرم    :نشان داده شده است مورد بررسیمدل  پارامترهاي 1در شکل 

 φزاویه بین پاي ثابت و خط عمود بر سطح،  θسطح،  شیب   ي مرکز جرم پاها از مرکز ران،  فاصله  ، پاهاطول    حول مرکز جرم،
  .سختی فنر مفصل ران  ي بین دوپا و  زاویه

  
  یبررس مورد يدوپا ربات ينما :  1 شکل

کـه   TMT استخراج روابط حرکـت و برخـورد بـه روش ترکیبـی    
 از. باشد انجام شـده اسـت   الگرانژ میهاي  گرفته از بخشی از فعالیتبر

هاي این روش، سادگی، وضـوح مراحـل و بهینـه بـودن آن بـا       ویژگی
 .استتر  بهینه و سریع هدف حل عددي

مورد بررسی،  روابطبودن  پیچیدهبا توجه به : بعد سازي بی
بعد را تعریف کرد که بر اساس  هاي بی اي از ورودي توان دسته می
ها با نتایج یکسان جلوگیري به عمل  ي ورودي ها از بررسی دوباره آن
 از جنس طول، هاي ورودي سازي براي بعد مبناي بیبر این اساس . آید

l(اختالف طول پا و شعاع کف پا  − r(  ،هاي از جنس  براي ورودي
جذر طول پا تقسیم بر شتاب  براي پارامتر زمان،و ) m(جرم پا  جرم،

  .در نظر گرفته شده است)      (جاذبه 
  

 حل عددي
و رفتار  مدل ي اول ي حدي مرتبه چرخهبا هدف بررسی 
در محیط   مدل گسترش یافته، ي دوشاخگی سیستم تا قبل از پدیده

 TMTبر اساس روابط استخراج شده به روش و  Matlabافزار  نرم
و  5روش نیوتن براي یافتن نقاط ثابت از. سازي شده است شبیه

                                                 
 12 ي شماره ها به تفصیل در منبع ي استخراج آن روابط حرکت و شیوه ٤

  .ارائه شده است
5 Newton’s method 
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رونده به شکل زیر  براي یک راه) عدد فرود(بعد  سرعت بی
=                 :شود                                                (

هاي مختلف، باید مشخصات  ي انرژي مصرفی مدل براي مقایسه
ها را در شرایطی که همه داراي عدد فرود برابر باشند، با 

بدین ترتیب میزان شیب و میزان سرعت بیانی . یکدیگر مقایسه کرد
مدل  براي .بوداز میزان انرژي مصرف شده توسط سیستم خواهد 

. است 17/0این مقدار برابر  رادیان 01/0شیب  مورد بررسی در
  )3شکل : بر حسب شیب بعد نمودار سرعت بی

شیب، مقادیر ویژه را محاسبه نموده با باال بردن تدریجی زوایاي 
ي  ي اول و آغاز پدیده ي مرتبه آخرین زاویه براي پایداري چرخه

  .آید دوشاخگی بدست می

  MSC.ADAMSافزار در نرم سازي
. بعد خارج شوند مقادیر ورودي حل عددي از حالت بی باید

عنوان مثال  به. شوند یبعدسازي اعمال م براي این منظور ضرائب بی
=     (در مقدار  پس از ضرب اي هاي زاویه به ) 3.1315

  .اند شدهسازي لحاظ  شبیهعنوان شرایط ورودي در 
حل  سازي بر اساس مورد انتظار براي مدل يپارامترهاي  مقایسه

سازي با موفقیت در  ها شبیه عددي مدل تحلیلی و مقادیري که در ازاي آن
.MSCافزار  نرم Adams انجام شد.  

 مشخصات سیستم
یا بدست  دهمقدار بکار گرفته ش
 پارامتر نماد مقدار مورد انتظارسازي آمده در شبیه

0.01150.01 γ 0.2390) 0.7484−0.2390).0− شیب سطح∗ 3.1315) 
θ̇ 

اي  سرعت زاویه
گاه ي پاي تکیه اولیه  −0.(0.0514−0.1609 (0.0514∗ 3.1315) 

φ̇ 
اي  سرعت زاویه

ي میان دوپا اولیه  

0.1680.17 
بعد سرعت بی            

 
  سازي حاصل از شبیه ي حدي چرخه: 5 شکل

 
  ي سطح شیبدار ، شکل حفره حفرهيافزار سازي نرم شبیهمحیط 

  2

در این روش ابتدا یک . استفاده شده است افزار
و سپس با حرکت در جهت  ي ثابت زده شده حدس اولیه براي نقطه

ي ثابت  بردار گرادیان تابع گام در هر حدس جدید، به سمت نقطه
ي  کوتاي مرتبه- رانگ براي حل معادالت نیز از روش Ode همچنین براي . استفاده شده است افزار نرم
ریتم ثابت، از الگو ي ي عددي مشتق جزئی تابع گام در نقطه

  .ي دوم دارد استفاده شده است که دقت مرتبه
ي  یک بازه 1جدول  توان براي پارامترهاي می
  .ي اول، بر حسب زوایاي شیب بدست آورد ي مرتبه
 .داریپا يحد کلیس يبرا هیاول طیشرا و يورود ي

سیستم مشخصات  
θ پارامتر نماد مقدار 
θ̇ 1 M تنه باال جرم  
φ 0.5 m پاها جرم  

φ̇ 0.02 I پا اینرسی ممان  
)پا جرم مرکز حول(  

0.1894382θ
∗ 1.2 l پا طول  

-0.2390109θ
∗̇ 0.5 c 

 از پا جرم مرکز ي فاصله
ران اتصال محل  

0.3788765φ
∗ 0.2 r پا کف انحناي شعاع  

-00513970φ
ران فنر سختی ثابت   0 ̇∗  

0.01     γ شیب ي زاویه  

 
  رادیان 01/0شیب  هي حدي پایدار براي زاوی

  
  
  
  
  
  

ي  نمودار تغییرات زاویهو نمایش مدل در حال گام برداشتن 
 ي ثابت مدل، در ازاي تغییر شیب نقطه

 
ي  مقادیر ویژه و ي اول ي حدي مرتبه نمودار فضاي فاز براي چرخه

  رادیان 01/0در زاویه شیب  ي ثابت سیستم ماتریس ژاکوبین حول نقطه
                                         

6 Central Difference 

سرعت بی
شود تعریف می

)1                                      (  

براي مقایسه
ها را در شرایطی که همه داراي عدد فرود برابر باشند، با  حرکتی آن

یکدیگر مقایسه کرد
از میزان انرژي مصرف شده توسط سیستم خواهد 

مورد بررسی در
نمودار سرعت بی(

با باال بردن تدریجی زوایاي 
آخرین زاویه براي پایداري چرخهو 

دوشاخگی بدست می
  

سازيشبیه
باید ابتدا

براي این منظور ضرائب بی
هاي زاویه سرعت

عنوان شرایط ورودي در 
مقایسه: 2 جدول

عددي مدل تحلیلی و مقادیري که در ازاي آن

مقدار بکار گرفته ش
 آمده در شبیه
0.0115 .8126 2390 ∗ 3.4) .1747 0514 ∗ 3.4) 

168 

محیط : 6 شکل
 

 

افزار نرم fsolveدستور 
حدس اولیه براي نقطه

بردار گرادیان تابع گام در هر حدس جدید، به سمت نقطه
براي حل معادالت نیز از روش .شویم نزدیک می

Ode113دستور  و چهار
ي عددي مشتق جزئی تابع گام در نقطه محاسبه

که دقت مرتبه 6اختالف میانی
می: سازيمدل

ي مرتبه پایداري چرخه
يپارامترها: 1 جدول

اولیه شرایط  

 شرایط
 ي اولیه

 ورودي

0.2 
-0.3 
0.4 

-0.3 

 نقاط شرایط
 ثابت

0.1894382 

0.2390109 

0.3788765 
00513970 

 

ي حدي پایدار براي زاوی چرخه: 2 شکل

نقطه ∗θنمایش مدل در حال گام برداشتن : 3 شکل

نمودار فضاي فاز براي چرخه: 4 شکل
ماتریس ژاکوبین حول نقطه
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براي طول و جرم پا که مبناي  انتخاب مقادیر مناسب
مبناي ساخت مدل قرار  4اند، مقادیر جدول  بعدسازي قرار گرفته

  مدلآزمایش و ساخت 
 5 گذارد در اختیار می ساخته شدهبا توجه به امکاناتی که مدل 
مدل در شیب مشخص حرکت  -1 .مرحله آزمایش تعریف شده است

 - 3. )رادیان 09/0(مدل در شیب متفاوت حرکت  -2. )
. )رادیان 1/0شیب (باال تنه هاي اضافه شده در  مدل با وزنه

شیب (هاي اضافه شده در انتهاي پایین پاها  مدل با وزنهآزمایش 
ي  با آزمون و خطا به چرخهدر هر مرحله آزمایش  .

هاي زیر چند  شکلدر  .یابیم حرکتی تکرارپذیر براي مدل دست می
  .شود دیده میها  مرحله از این آزمایش

 
  رادیان 1/0زنی بر روي شیب اولیه  حال قدممدل در : 7

 
در حال  اضافه شده در باال تنه گرمی 200ي  مدل با دو وزنه

  رادیان 1/0زنی بر روي شیب اولیه  قدم

 
اضافه شده در انتهاي پایین پاها در  گرمی 200هاي  مدل با وزنه

  رادیان 1/0زنی بر روي شیب  حال قدم

  
  
  
  
نمودار بررسی و  هر مرحله پرتاب تعداد گام برداشته شده در

 رادیان 1/0مدل اولیه بر روي شیب براي  پرتاب ي جذب آماري حوزه

  بندي گیري و جمع
. هاي عملی آورده شده است نتایج بررسی آزمایش 5در جدول 
  .خوانی دارد ها با نتایج تئوري تا حد زیادي هم ي آزمایش

  3

در ، ADAMSافزار  ي مدل شده در ترم نمونه 2
به حرکت  اي و شیب هاي سرعت زاویه وروديجزیی در 
قدم به حرکت خود ادامه  15بیش از  ه ودیرس

علت تفاوت در مقادیر، آن است که برخوردها در محیط 
آل نبوده و وجود لغزش یا برخورد چند  افزار ایده

نمودار فضاي فاز حاصل از  .دهد اي انرژي اتالفی را افزایش می
  .خوانی خوبی با نتایج حل عددي روابط تئوري دارد

  دوپاي  رونده
  :نمونه شامل مراحل زیر است

  ي ساخت مدل انتخاب شکل کلی و مواد اولیه
 : تعیین پارامترهاي ابعادي

بعد  مبناي بی ،هاي که در استخراج روابطپارامتر
 )  و  ( .اند ها قرار داده شده

از  به دلیل محدودیت در امکانات فنی هایی که
  ) و   ( .شود ها صرفنظر می مقدار یا تغییرات آن
هاي پارامترهاي باقیمانده پارامتر :هاي طراحی
ها به کمک بهینه سازي بر مبناي  طراحی است و بهینه مقدار آن
 .اند الگوریتم ژنتیک مقداریابی شده

) 2پایداري، ) 1: مدل باید از سه نظر بهینه باشد
  ابعاد حرکتی و شباهت حرکت به انسان

 پیچیدههاي آماري  ها و مقایسه برآورد پایداري بر اساس بررسی
، از این رو تابع برازش با توجه به دو معیار سرعت 

ي  و میزان نوسان زاویه) ي راندمان مصرف انرژي
) م برداشتن انسانحرکت به شکل گاي نزدیکی شکل 

گاه به عنوان  ي نوسان پاي تکیه با وارد کردن زاویه
=                  :ضریب افزاینده در تابع برازش خواهیم داشت  ∗                       

در جهت  Matlab جعبه ابزار بهینه سازي نرم افزار
رود، تابع برازش در حالت  کمینه کردن مقدار تابع برازش پیش می

مقادیر بهینه براي پارامترهاي طراحی  .کمینه، بهینه خواهد بود
  . آید بدست می

 از الگوریتم ژنتیکي بدست آمده  مدل بهینه: 
فرض شده پارامترهاي پیش پارامترهاي مورد بررسی               

0.365 0.35 1 0 1 0 
 لدار پارامترهاي نهایی جهت ساخت مدمق

 مشخصات مدل
 پارامتر نمادمقدار

 جرم باال تنه M   برابر مقدار 
 جرم پاي  مدل تعیین خواهد شد

0 I ممان اینرسی پا 
)حول مرکز جرم پا(  

 طول پا  0.25
ي مرکز جرم پا از مفصل ران فاصله  0.09  
0.09r شعاع انحناي کف پا 

انتخاب مقادیر مناسببا 
بعدسازي قرار گرفته بی

  .اند گرفته
  

ساخت 
با توجه به امکاناتی که مدل 
مرحله آزمایش تعریف شده است

)رادیان 1/0(
مدل با وزنهآزمایش 

مدل با وزنهآزمایش  -4
.)رادیان 1/0

حرکتی تکرارپذیر براي مدل دست می
مرحله از این آزمایش

7 شکل

مدل با دو وزنه: 8 شکل

مدل با وزنه: 9 شکل

 

تعداد گام برداشته شده در: 10 شکل
آماري حوزه

  
گیري و جمع هیجنت

در جدول 
ي آزمایش نتیجه

 

 

2مطابق جدول 
جزیی در ازاي تغییر 

رس گام برداشتن پایدار 
علت تفاوت در مقادیر، آن است که برخوردها در محیط  .دهد می
افزار ایده سازي نرم شبیه
اي انرژي اتالفی را افزایش می مرحله
خوانی خوبی با نتایج حل عددي روابط تئوري دارد سازي هم شبیه

  
رونده راه طراحی 

نمونه شامل مراحل زیر است روند طراحی
انتخاب شکل کلی و مواد اولیه )1
تعیین پارامترهاي ابعادي )2
پارامترتعیین  -

ها قرار داده شده سازي
هایی کهپارامتر -

مقدار یا تغییرات آن
هاي طراحیپارامتر -

طراحی است و بهینه مقدار آن
الگوریتم ژنتیک مقداریابی شده

مدل باید از سه نظر بهینه باشد :سازي بهینه
ابعاد حرکتی و شباهت حرکت به انسان )3راندمان، 

برآورد پایداري بر اساس بررسی
، از این رو تابع برازش با توجه به دو معیار سرعت استبر و زمان

ي راندمان مصرف انرژي دهنده نشان(بعد  بی
ي نزدیکی شکل  هندهد نشان(پا 

با وارد کردن زاویه. شده استتعریف 
ضریب افزاینده در تابع برازش خواهیم داشت

        )2(                        
جعبه ابزار بهینه سازي نرم افزاراز آن جا که 

کمینه کردن مقدار تابع برازش پیش می
کمینه، بهینه خواهد بود

بدست می 3مطابق جدول 
: 3 جدول
     ∗    مقدار عدد برازش

0.8498  
مق: 4 جدول

برابر مقدار     مقدار واحد مدل تعیین خواهد شد روياز .       ∗      0.25   0.09   0.09 
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 مدل هاي عملی بر روي نتایج آزمایش: 5 جدول

پارامترهاي  راندمان حرکتی پایداري
 فضاي فاز

وزه
ح

 
دار 
 پای
ذب
ي ج

)
 از 
ش
بی

8 
)گام

 

وزه
ح

 
ب 
جذ

ي  دار 
اپای
ن

)6-7 
)گام

 

وزه
ز ح
ج ا
خار

 
ي 

ب 
جذ

)1-5 
)گام

 

اب
پرت

داد 
تع

ها 
 

سط
متو

ت 
سرع

 
)  (  

گام
ی 
زمان

ت 
 ثاب

) (  
گام

ط 
وس
 مت
ول
 ط

)  (      

رادیان 1/0مدل اولیه بر روي شیب   

5 (7%)
 

10 (15
%) 

52 (78
%) 67 0.17 2 8.25 45°  22.5°  

رادیان 09/0مدل اولیه بر روي شیب   

18 (18
%) 

45 (45
%) 

37 (37
%) 100 0.15 2 5 55°  27.5°  

رادیان 1/0بر روي شیب اولیه  اضافه شده در باال تنه گرمی 200ي  مدل با دو وزنه  

12 (20
%) 7 (12%

) 
40 (68

%) 59 0.2 2 10 65°  32.5°  

رادیان 1/0بر روي شیب  اضافه شده در انتهاي پایین پاها گرمی 200هاي  مدل با وزنه  

25 (37
%) 

22 (32
%) 

21 (31
%) 69 0.14 2 5.5 50°  25°  

رادیان را مبناي مقایسه  1/0مشخصات حرکتی مدل بر شیب 
 .درصد است 7ي جذب تنها  وسعت حوزهدر این حالت . دهیمقرار می
طبق رادیان،  09/0بعد براي آزمایش مدل بر روي شیب  ي در مرحله

انتظار با کاهش شیب، طول گام و سرعت متوسط کاهش و زوایاي 
طبق انتظار  نی قدم برداشتنثابت زما. یابد نقاط ثابت افزایش می

ي جذب از آزمایش بر روي شیب  اما وسعت حوزه. همواره ثابت است
این مطلب غیر طبیعی . درصد است 18رادیان بیشتر بوده و برابر  1/0

طبق انتظار با هاي افزوده شده در مفصل ران،  براي مدل با وزنه .است
الت اولیه، طول گام و سرعت متوسط افزودن وزن باالتنه نسبت به ح

طبق  ثابت زمانی قدم برداشتن. یابد زوایاي نقاط ثابت افزایش می و
ي جذب نیز از آزمایش بر روي  وسعت حوزه. مواره ثابت استانتظار ه

با افزودن وزنه  .درصد است 20رادیان بیشتر بوده و برابر  1/0شیب 
نسبت به حالت اولیه، طول گام و  طبق انتظاربه پایین پاي مدل، 

ثابت  .یابد کاهش و زوایاي نقاط ثابت افزایش می سرعت متوسط
 ي جذب از اما وسعت حوزه ماند، می زمانی قدم برداشتن نیز ثابت

درصد  37رادیان بسیار بیشتر بوده و برابر  1/0بر روي شیب  آزمایش
همانند آنچه در آزمایش براي گام برداشتن مدل بر روي شیب . است

  .رادیان دیده شد، این مطلب غیر طبیعی است 09/0کمتر 
به  اثرهاي غیرقابل انتظار کاهش شیب و یا افزودن وزن براي 

ا ب ها بر افزایش پایداري،پایین پاها و پایین آوردن محل مرکز جرم پا
بر خصوصیات  که تغییر این دوپارامتر آثاريخوانی برخی  توجه به هم
ضوع را در شرایط توان علت این مو می، اند ل داشتهحرکتی مد

دهد که  هاي آزمایش نشان می بررسی فیلم .برخوردها دانست
با افزایش  این پدیده. و بازگشت همراه هستندش برخوردها با لغز

یابد، بطوري که با افزایش شیب یا باال  سرعت برخورد افزایش می
بردن مرکز جرم پا یا افزایش جرم باالتنه و بطور کل هر تغییر که 

شدت یافته و شرایط  برخورد را افزایش دهد، زمان پا در سرعت
علت افزایش . گیرد له میآل فاص برخورد بیش از پیش از شرایط ایده

 کم شدن، ي جذب محاسبه شده هاي سالم و حوزه تعداد پرتاب
اهمیت توجه به انتخاب  از این مطلب .استها سرعت حین برخورد

مواد مناسب براي جذب ضربه در کف پاي مدل و مسیر حرکت 
 با استفاده از موادي با قابلیت جذب که  شود، بطوري ص میخمش
هاي تئوري  بینی پیش آل و وردهاي ایدهخبر توان به می ،بیشتر ي ضربه
  .تر شد نزدیک
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