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نظر گرفتن امکان لغزش بین پنجه یک ربات و جسم در حین گرفتن جسم، کنترل تطبیقی تعقیب مسیر براي حمل جسم روي در این مقاله با در
	طراحی	مانند	تحلیل	مختلف	هايروشگرفته است. این سیستم، نمونه مناسبی براي بررسی انگشتی مورد بررسی قرارزمین توسط یک ربات تک

سازي معادالت منظور یکسان. در این تحقیق بهاستهاي همکار در حمل و انجام عملیات مختلف روي اجسام سیستم ربات	در	هاکنندهکنترل
ايتازهبنديفرمولستند، معادالت سیستم که از نوع معادالت مساوي هدیگرمربوط به تماس اصطکاکی که از نوع معادالت نامساوي هستند با 

شده است. این معرفیکننده تطبیقی مختلف دو کنترل،جدیدبنديفرمولبا استفاده از این وکردن شرایط تماس اصطکاکی ارائه شدهبراي مدل
از پیش تعیین شده را کنند، حرکت جسم روي مسیرهاي ناخواسته ایجاد شده در سرپنجه ربات را کنترل میکه لغزشها ضمن اینکنندهکنترل

هاي نامعین سیستم و کننده اول جرمکنترلبا این تفاوت که زنند. زمان پارامترهاي نامعین موجود در سیستم را تخمین مینیز کنترل کرده و هم
- یید میأهاي معرفی شده را تکنندهشده در این مقاله،کارایی کنترلسازي ارائهزنند. نتایج شبیهکننده دوم ضرایب اصطکاك را تخمین میکنترل
کنند.
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	 In	this	study,	considering	slippage	between	a	robot	end-effector	and	an	object,	adaptive	control	of	
a	one-finger	hand	manipulating	an	object	 is	explored.	This	system	 is	 a	good	sample	 to	develop	
different	 techniques	 such	 as	 grasp	 analysis,	 grasp	 synthesis,	 stability	 analysis	 and	 designing	
different	 types	 of	 controller	 for	 cooperative	 manipulator	 systems.	 Due	 to	 the	 presence	 of	
inequality	 equations	 in	 frictional	 point	 contact	 modeling,	 a	 novel	 formulation	 is	 developed	 to	
replace	the	equality	and	inequality	equations	with	a	single	second	order	differential	equation	with	
switching	coefficients.	Introducing	this	new	friction	contact	model,	an	input-output	conventional	
form	 is	derived	using	 the	equality	and	 inequality	equations	of	motion	of	 the	system.	Using	 this	
new	 form	of	motion	equations,	 two	adaptive	controllers	with	simple	update	 laws	are	proposed	
that	both	of	 them	ensure	 the	asymptotic	convergence	of	 the	object	position	 tracking	as	well	as	
slippage	control	while	compensating	 the	system	uncertainties.	The	 first	controller	compensates	
the	uncertain	masses	of	the	manipulator	 links	and	the	object	while	the	second	one	compensates	
the	uncertain	coefficients	of	friction.	Numerical	simulation	is	utilized	to	evaluate	performance	of	
the	proposed	controllers.	
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مقدمه-1
	رباتیکی	هايسیستم	توسط	هاآن	روي	مختلف	عملیات	انجام	یا	و	اجسام	حمل

	موضوع	این. است	شده	ايویژه	توجه	آن	به	که	است	موضوعاتی	از	یکی

	انجام	در	هاربات	همکاري	بحث	شدن	مطرح	با	و	اخیر	هايدهه	طی	خصوصبه

	بحث	به	ورود	.است	گرفته	قرار	مختلف	محققین	توجه	مورد	عملیات	گونهاین

	1گرفتن	بحث	به	پرداختن	با	جز	همکار،	هايسیستم	توسط	اجسام	حمل

	به	معطوف	را	خود	کارهاي	زیادي	محققین	دلیل	همین	به	.نیست	پذیرامکان
.اندکرده	گرفتن	بحث

و 	پنجه	هندسه	گرفتن،	مختلف	شرایط	جسم،	و	پنجه	تماس	مختلف	انواع
	از	مواردي	و	گرفتن	حین	در	جسم	و	پنجه	پذیريانعطاف	گرفتن،	نقاط	در	جسم

و 	ترینمهم	ازجمله. است	گرفته	قرار	بررسی	مورد	مختلف	کارهاي	در	قبیل	این

																																																																																																																																											
1-	Grasping	


