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 چکیده 

 های بزرگسازی سازهسرهمفرآيند در اين مقاله دينامیک و کنترل 

 اين بررسیگیرد. مورد بررسی قرار میهای پايه متحرک توسط ربات

هر سه مرحله برای  های بزرگسازی سازهسرهم بعنوان کاری نو در

های سازهها و پايدارسازی ها، سرهم کردن سازهنزديک کردن سازه

سازی و تجزيه و تحلیل کنترل گیرد. مدلانجام میسرهم شده 

سازی دو سازه را به سیستم برای حالتی که دو ربات ماموريت سرهم

سازی، دينامیک سیستم گیرد. در مرحله سرهمعهده دارند صورت می

با توجه برخورد موجود در سیستم و در مرحله پايدارسازی نیز با 

گیرد. سینماتیکی آن انجام میگی سیستم و قیود توجه به يکپارچه

-کنندهدر اين دو مرحله علیرغم ارتباط و همکاری دو ربات، کنترل

کنند. عملکرد سیستم با استفاده های آنها به صورت مستقل عمل می

 شود. یمسازی عددی برای يک مسئله نمونه انجام از شبیه

 

 واژه های کلیدی
های يی، همکاری رباتهای فضاسازهسازی سرهم، متحرکربات پايه 

  فضايی

 

 مقدمه
های رباتیک کاربرد روز افزونی يافتهه اسهت،   های اخیر فعالیتدر سال

ها برای بشر يا مخهارره آمیهز   به خصوص در کاربردهايی که انجام آن

ههای  سهازی از جملهه فعالیهت   است و يا پرهزينه. انجام فرآيند سرهم

ررسهی اسهت. ايهن فرآينهد     رباتیکی پرکاربرد و مهم برای مطالعهه و ب 

ضمن کاربردهای گسترده در صنايع و ساير کاربردهای زمینی اکنهون  

های فضايی اين فرآينهد  کاربرد فضايی نیز يافته است. از جمله کاربرد

های فضايی، های فضايی بزرگ حامل تلسکوپمیتوان به ساخت سازه

ها نوعاً سازهای انرژی خورشیدی در فضا اشاره کرد. اين و نیز ايستگاه

 شوند.های کوچکتر ساخته میسازی سازهبسیار بزرگ بوده و از سرهم

شده و برای انجهام  ها در زمین انجام میپیش از اين ساخت اين سازه

ههای اخیهر   . در سال]5[تا ]3[شده اندشان به فضا پرتاب میماموريت

های فوق در فضا مهورد توجهه قهرار گرفتهه     سازی سازهموضوع سرهم

. بها  ]3[تا]6[است و مطالعات متعددی در اين زمینه انجام گرفته است

اين وجود کمتر به تجزيه و تحلیهل مراحهل مختلهر فرآينهد سهرهم      

 سازی پرداخته شده است. 

تهوان  سازی متشکل از مراحل متفهاوتی اسهت. مهی   يک فرآيند سرهم

سازی چههار مرحلهه مجهزا را پیشهنهاد داد. ايهن مراحهل       برای سرهم

ها در برخورد سازه -2ها به يکديگر، نزديک کردن ساز -3رتند از: عبا

 انتقال سهازه  -4های متصل شده و پايدارسازی سازه -1نقطه اتصال، 

 جديد به محل مورد نظر.

مطالعهه و بررسهی و    ]31[حمل يک سازه توسط دو ربات در مرجهع  

دو ربات جنبه های کنترلی . پیشنهاداتی در اين رابطه ارائه شده است

بررسهی شهده اسهت .     ]33[در مرجهع  همکار در حمل يک شی نیهز  

هها  همچنین مطالعات ديگری نیز در رابطه با کنترل هماهنه  ربهات  

انجهام شهده    ]31 [و ]32[زه با يکديگر در مراجهع  برای حمل يک سا

مطالعه بهر روی   3395ها در سال . پديده برخورد در رباتگرفته است

و بررسی شد. دينامیهک و  سازی مدل ]34[در حیط با م برخورد ربات

 ]35[سازی نیز در مرجع سینماتیک دو ربات همکار در فرآيند سرهم

در مورد اتصال دو سازه توان گفت میبا اين وجود بررسی شده است. 

کننهد مطالعهه   ربات حمل شده و به يکديگر برخورد میدو که توسط 

-ق فرآينهد کامهل سهرهم   . در اين تحقیمشخصی صورت نگرفته است

سازی با در نظر گرفتن پديهده برخهورد و عملکهرد مسهتقل سیسهتم      

 ها بررسی شده است.کنترلی ربات

 

 : نزدیک کردن دو سازهفاز اول

سهازی دو  شماتیک دو ربات فضهايی را در حهین سهرهم    3شکل 

 دهد. سازه فضايی نشان می

 
 سازیسرهم: آغاز فاز اول فرآيند 3شکل 

 

ههای گرفتهه شهده توسهط     سهازه سازی، سرهمول فرآيند در فاز ا

شهوند. بهرای   دوربات از دو موقعیت متفاوت بهه يکهديگر نزديهک مهی    

و ربات سمت راسهت را   زيرنويس”L“راحتی ربات سمت چپ را را با 


