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- جا کردن بدون گرفتن اشیاء منجر به سادگی و کاهش هزینه به میزان قابل توجهی در مکانیزم جابهجابه :چکیده

طبیعت بوده و موجب  جا کردن اشیاء درجا کردن غیر فعال متداولترین روش جابهشود. از طرف دیگر جابهجایی می

نامه یک روش جدید که حاصل تلفیق شود. در این پایانآل از دیدگاه میزان مصرف انرژي میي ایدهرسیدن به نقطه

جا کردن بدون گرفتن و غیرفعال اشیاء است، معرفی می شود. موضوعی که ابتدا به آن دو روش گفته شده یعنی جابه

اي شکل است. به همین ن گرفتن و غیرفعال یک شیء خاص در مسیرهاي دایرهجا کردن بدوشود، جابهپرداخته می

جا شونده است. بستر جابجایی جایی و شیء جابهشود که متشکل از دو جزء بستر جابهمنظور مکانیزمی معرفی می

یکی ینماتیکی و دینامستحلیلهاي  یک مخروط ناقص قائم است.مورد نظر  ءو شیبوده دار ساده یک سطح شیب

آن اصالح هندسی باید شکل  ،باشد از قبل تعیینجایی این شیء منطبق بر مسیر کند که براي اینکه جابهمشخص می

- شود و یکی از این اشیاء اصالح شده در گام بعدي به عنوان چرخجدید براي اصالح شیء معرفی می يشود. دو ایده

ي هدایت مکانیزم هاي گفته شده وظیفهگیرد. در واقع چرخهاي یک مکانیزم متحرك غیرفعال مورد استفاده قرار می

-شود و به علت ساختار خاصش مینامیده می PWRدار غیرفعال گفته شده را بر عهده دارند. این مکانیزم ربات چرخ

 بینی حرکت کند.دار ساده در امتداد مسیرهایی دایروي و قابل پیشتواند به صورت غیرفعال بر روي یک سطح شیب

جا کرد. این توان آنها را در مسیرهایی منطبق با مسیر ربات جابهبا قرار دادن اجسام مختلف بر روي این ربات می

ربات است. شرایط الزم براي برقراري  جا شونده و سطح بدنهمسأله مستلزم برقراري حالت گرسپ پویا بین اشیاء جابه

صحه گذاري عملکرد مکانیزم جهت ی به دست آورده شده است. هاي هندساین حالت در مورد اشیایی با برخی شکل

ها استفاده شده برخی آزمایشنیز و  ADAMSتحلیل دینامیکی افزار  در نرم هاشبیه سازيمعرفی شده از برخی 

 CATIAبراي پارامترهاي آن در نرم افزار ی مشخصها ابتدا یک مکانیزم با مقادیر در واقع در این شبیه سازي است.

نامه شود. سپس بر اساس روابط به دست آمده در این پایانمنتقل می ADAMSساخته شده و به محیط نرم افزار 

شبیه سازي  ،شود. در گام بعديجا شونده به صورت غیرفعال طی کند محاسبه میمسیري که باید شیء یا ربات جابه

ده از شبیه سازي با نتایج به دست آمده از روابط شود و نتایج به دست آمجایی غیر فعال مکانیزم انجام میجابه

نامه حاضر را تواند صحت روابط به دست آمده در کار انجام شده در پایانشوند. نزدیک بودن این نتایج میمقایسه می

  تأیید کند.  
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   اءجا کردن اشیاي بر مبحث جابهمقدمه - 1- 1

به موضوع دانش و تکنولوژي مورد نیاز براي رساندن یک یا چند شیء از  1جا کردن اشیاءمبحث جابه

ي جا کردن اشیاء در گسترهپردازد. جابهگیري هدف میبه موقعیت و جهت گیري اولیهموقعیت و جهت

هاي ، محیط خانگی هايتوان محیطهاي زندگی بشر مطرح است. به عنوان نمونه میوسیعی از جنبه

جا بهشود که جااین مشخص میهاي خارج از جو زمین را نام برد. بنابرهاي شهري و محیطصنعتی، محیط

جا کردن یک یا چند شیء در محیط و موردي خاص اي بسیار متنوع است. یعنی جابهکردن اشیاء پدیده

پیچیده و بغرنج باشد. در طول سالیان  تواند بسیار ساده و تکراري بوده و در موردي دیگر بسیارمی

جا کردن اشیاء صورت گرفته که متمادي تالشهاي زیادي براي ایجاد تسهیل در انجام فرآیندهاي جابه

جا کردن ها بوده است. در حال حاضر جابهجا کردن اشیاء توسط رباتیکی از نتایج آن مطرح شدن جابه

تواند بخشی ها میجا کردن اشیاء توسط رباتباشد. جابهمی ها در صنعتیکی از وظایف مهم ربات اجسام

 Chong et al, 2009 ; Gautheir) از یک عملیات پیچیده مانند رنگ کردن، جوشکاري، مونتاژ و ... بوده

& Stéphane, 2007) جایی شیء هدف مورد نظر باشدو یا خود جابه(Gates, 2007 ; Cheng et al, 

2013 ; Sarria et al, 2014) .  

 جــا کــردن بــابــهها شامل جاجا کردن اشیاء توسط رباتتوان دو روش کلی براي جابهدر مکتوبات فنی می

داد. را تشــخیص  (Prats et al, 2013)جا کردن بــدون گــرفتن و جابه  (Wimböck et al, 2012) 2 گرفتن

                                                
bject ManipulationO 1  

Grasp 2   
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حالیکــه حرکــت نســبی بــین شــود و در هاي مبتنی بر گرفتن شیء توسط دستان ربات گرفته میدر روش

شود. برخی از کارهایی که اخیراً در این زمینه انجام دست و شیء صفر است، به وضعیت دلخواه منتقل می

یافــت.   (An et al, 2011 ; Prostiv et al, 2013 ; Berenson et al, 2011) تــوان درشــده اســت را مــی

اي را هــاي متنــوع وپیچیــدهجــاییانایی انجــام جابــهها معموالً تودستهاي رباتی مورد استفاده در این روش

باشند. تا کنون برخــی کارهــا در راه کــاهش هایی پیچیده و پر هزینه میها عموماً مکانیزمدارند. این دست

جا کردن با دســتان ســاده جابه (Roddriguez et al, 2010) این پیچیدگی انجام شده است. براي مثال در

جــا رسد حتی با وجود کارهاي انجــام شــده در ایــن راه، روش جابــهاما به نظر میشود. مطرح و بررسی می

تــر گفتــه باشد. عالوه بر این همانطور که قبــلکردن اشیاء با گرفتن همچنان روشی پر هزینه و پیچیده می

ه در جایی ساده و تکراري است. بدیهی اســت کــتوان یافت که در آنها فرآیند جابهشد موارد بسیاري را می

جا کردن اشیاء بدون گرفتن، روشی چنین مواردي به وجود یک دست رباتی ماهر نیازي نیست. روش جابه

  رود. سودمند در چنین مواردي به شمار می

شــوند، شــیء توســط هم نامیده مــی 3هاي پویاجا کردن اشیاء بدون گرفتن که گاه روشبههاي جادر روش

 ,Yoshida) 4، روي رأس چرخانــدنt al, 2010 ; Behrens, 2013)(Marek e عملیاتی ماننــد هــل دادن 

 ,Akbarimajd & Nili Ahmadabadi)، پرتــاب و دریافــت کــردن  (Vose et al, 2012) لغزانــدن ، (2010

2007 ; Akbarimajd, 2014 ; Batz et al, 2010; Kizaki & Namiki, 2012)   انتقــال و دوران و

(Higashimori et al, 2009 ; Ramirez et al, 2012) جا کردن بدون گــرفتن هشود. روش جابجا میهابج

رسد در مــواردي کــه از ربــات انتظــار باشد. اما به نظر میدر مقایسه با روش دیگر داراي مزایا و معایبی می

جا کردن شیء فاقد پیچیدگی زیاد است و نیــز ســادگی و رود و عمل جابهانجام دادن وظایف گوناگون نمی

. زیــرا این روش نسبت به روش قبــل برتــري داشــته باشــد هزینه معیارهاي اصلی در انتخاب ربات هستند،

                                                
Dynamic 1   
Pivoting 2 
Stiffness 3   
Stable Grasp 4  
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، امکــان (Akella et al, 2000)ي کمتــر ، هزینــه(Bicchi & Goldberg, 1996)کمینه گرایی در مکانیزم 

 ,Akbarimajd & Nili Ahmadabadi, 2007 ; Akbarimajd) کــاريانتقــال شــیء بــه خــارج از فضــاي

، نداشتن بحث هماهنگی انگشــتان 6پایدار گرفتنو نیرو مربوط به  5نداشتن مشکالت کنترل سفتی ،(2014

مــورد  7يهایی با درجات آزادي کمتــر از درجــات آزادي وظیفــهجا کردن شیء، داشتن رباتدر حین جابه

از جملــه  (Bicchi & Goldberg, 1996)ي ربــات و شــیء گیري از دینامیک محیط و هندســهنظر  و بهره

  مزایاي قابل توجه این روش هستند.

  

   روش کار طبیعت -1-2

در طبیعت  جا کردن اشیاءجا کردن اشیاء بدون گرفتن متداولترین روش براي جابهبدون شک جابه 

ردن جا کبهگیري از عملکرد طبیعت بتوان مزیت قابل توجهی را به روش جاسد با الگواست. اما به نظر می

جا کردن اشیاء در طبیعت عالوه بر نگرفتن اشیاء از هاي جابهماشیاء بدون گرفتن افزود. در مکانیز

فعال  جاکردن بدون گرفتن و غیرشود. این یعنی جابههاي فعال نیز استفاده نمیها و کنترل کنندهمحرکه

به ویژگیهاي  يننده شدیداً وابستهجا کجا کردن اشیاء در طبیعت مکانیزم جابههاي جابهاشیاء. در روش

جا شونده یک ساختار هاي شیء جابهجا شونده است. در واقع در طبیعت بر اساس ویژگیشیء جابه

کنش دینامیکی قرار گرفته و با شکل دادن به قوانین فیزیکی موجود، به تواند با آن در  برهمطبیعی می

جا کردن، قرار داشتن ترین خصوصیات این نوع جابهجاکننده تبدیل شود. یکی از مهممکانیزم جابه

-جا شونده در ارتفاعی باالتر نسبت به موقعیت هدف است. به عنوان مثال قطرهبهي شیء جاموقعیت اولیه

ها ویژگی تعیین کننده است. زمانی که جرم توان در نظر گرفت. در اینجا جرم قطرههاي باران را می

جا کننده ی برسد، سطح زمین با استفاده از قانون گرانش به مکانیزم جابههاي باران به حد خاصقطره

هاي متنوع به جاییشود. در این روشها به جاي اینکه یک مکانیزم پیچیده با توانایی انجام جابهتبدیل می

                                                
 
 

Task 1  
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 شود. واضح استجایی مشخص یک مکانیزم ویژه در نظر گرفته میکار گرفته شود، براي یک یا چند جابه

آل از ي ایدهکه چنین عملکردي از یک طرف باعث کاهش شدید پیچیدگی مکانیزم و رسیدن به نقطه

شود. جریان آب نظر مصرف انرژي شده و از طرف دیگر باعث کاهش شدید تنوع کارکردهاي مکانیزم می

ها ي یخها از طریق لغزیدن بر رویک رودخانه، غلتیدن یک خارپشت در سراشیبی تپه، و حرکت پنگون

  .)1- 1(باشند شکلمثالهاي بارزي از این نوع می

  

  

  

  باشندجایی غیرفعال در طبیعت میهایی از جابهلغزش یک پنگون و غلتش یک خارپشت مثال :1- 1شکل

  

    الگوگیري از طبیعت -1-3

ال فعجا کردن بدون گرفتن و غیرجابه هاي روشنی از روشنمونهدر بخش قبلی شده  بیانمثالهاي 

فعال جایی خیلی بزرگ از یک روش غیرهاشیاء هستند که در آنها طبیعت براي انجام دادن یک جاب

رسند و هاي باران در امتداد یک مسیر مستقیم به زمین میشود قطرهکند. همچنین دیده میاستفاده می

جا کننده در هاي جابهها داراي مسیرهایی با شکلهاي گوناگون هستند. یعنی اینکه مکانیزمیا رودخانه

جا کردن اشیاء را هم در مسیرهاي مستقیم و هم در مسیرهاي منحنی و غیر طبیعت توانایی جابه

یی نوعی هوشمندي جهت توان نتیجه گرفت که در چنین مکانیزمهامستقیم دارند. از این مطلب می
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توان براي استفاده در رسد از این هوشمندي میجایی وجود دارد. به نظر میکنترل مسیر جابه

  سیستمهاي مصنوعی نیز ایده گرفت. 

جا کردن اشیاء با هاي غیرفعال در مبحث جابهي استفاده از مکانیزمهدف اصلی این پژوهش توسعه

جایی اشیاء مورد دار به عنوان بستر جابهباشد. در همین راستا سطح شیبالهام از روشهاي طبیعت می

دار قرار بگیرد، امکان جابهاي روي یک سطح شیبزیرا بدیهی است که اگر شی گیرد.توجه ویژه قرار می

کردن غیرفعال  جاجا شدن آن تحت تاثیر نیروي گرانش وجود خواهد داشت. پس در گام اول هدف، جابه

و بدون گرفتن یک (یا چند) شیء خاص بر روي یک شیب در امتداد مسیرهایی منحنی و قابل محاسبه 

هاي مطرح شده همانطور که قبلتر گفته شد، محرك و همچنین در حالیست که در مکانیزماست. این 

جا کردن . پس باید نوعی هوش ساختاري غیرفعال در مکانیزم جابهندارد وجود یفعالي کنترل کننده

 لهئمس جا شود. شکل هندسی شیء کلید اینوجود داشته باشد، تا شیء بتواند در مسیرهاي موردنظر جابه

دار با سطوح شیب ي شیء و تحت تأثیر تعامل دینامیکی آنتوان این هوش را در هندسهاست. در واقع می

دار و جا کردن اشیایی گوناگون بر روي سطح شیبپایه تعبیه کرد. در گام بعدي به دنبال راهی براي جابه

هاي چرخ دار غیر فعالی ش رباتي این کنکادر مسیرهایی منحنی و قابل محاسبه خواهیم بود. در نتیجه

دار در مسیرهاي مورد نظر به صورت کامالً غیرفعال توانند بر روي یک سطح شیبشود که میمعرفی می

توانند شیء را بدون گرفتن و به صورت غیر فعال در ها بسیار ساده هستند و میحرکت کنند. این مکانیزم

ها از نظر مصرف انرژي در شرایط نند. در واقع این مکانیزمجا کبهمسیرهایی منحنی و قابل پیش بینی جا

هاي جا شونده در حین حرکت رباتباشند. همچنین شرایط الزم براي پایداري اشیاء جابهآل میکامالً ایده

  غیرفعال تعیین خواهد شد.
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Abstract: Graspless manipulation leads to simplicity and significant cost reduction in 
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way of manipulating of articles in the nature which results in ideal manipulation from the 

energy saving viewpoint. In this paper a new manipulation approach is introduced which is 

originated from the combination of graspless and passive manipulation ideas.  Firstly, 

nonprehensile and passive manipulation of a particular object along circular paths is 

studied. To this end a mechanism is developed with two components including the object 

and manipulation platform. The platform is a simple ramp and the object is composed of 

two wheels with different radices and an axle connecting the wheels. Kinematical and 

dynamical analysis reveals that the object's geometry has to be modified in order to its 

manipulation is along the desired path. Two approaches are introduced for modification of 

the object and one the so-called modified objects is employed as wheels of a passive 

mobile mechanism. In fact these wheels guide this passive mechanism. This mechanism is 

called passive wheeled robot PWR that can move on a simple inclined surface along 

predictable circular paths. Different articles could be manipulated by locating on this robot 

along its predictable path. This necessitates establishment of dynamic grasp between the 

robot and the articles. Necessary conditions of dynamic grasp are devised for some 

particular geometry of articles. Simulations in ADAMS and some experimental tests are 

performed to study the mechanism and verify the performed analysis. 
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