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 15-14المحاضرة  -06 الواجب المنزلي

 

 السؤال األول:

)ليكن لدينا نظام ذو درجة حرية واحدة   موصوف بمعادلة الحركة:  (

 

 

(a أوجد التردد الطبيعي )،  للنظام غير الفعال )الخامل( الطبيعي  ،وقيمة نسبة التخميد الطبيعي

 ما نوع هذا النظام )مذبذب، مشبع التخامد... إلخ(؟ .

 

(b)  م ُمتحكًما تناسبي ًا تفاضلي ًا يُحقق التخامد الحرج باستخدام حلقة ُمغلقة ذات قساوة  –صمِّ

بح ، . أي اجعل  د ُمعامل الر  . افترض أن الموقع و  وحدِّ

 . هدفًا هو المرغوب 

 

 (c)   إلى احتكاك كولومب،  ( )لنفترض أن نموذج االحتكاك يتغير من احتكاٍك خطي

م يستخدم جزًءا من نموذٍج غير خطي، وبمساٍر يؤدي إلى جعل النظام  م نظام تحكُّ . صمِّ

 . الحلقة المغلقة عند القيمة ُمتخامًدا تخامًدا حرًجا دائًما، ويحافظ على قساوة 

 أي ليكن: 

 

 وليكن: 

 

م كتلة، وأن  . الحظ أن و  أوجد:   تابع الكتلة الواحدية. تابع تحكُّ

 .استخدم تعريف الخطأ 
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(d)  ما خطأ الحالة المستقرة في الفقرة من أجل قوة اضطراب قدرها ،(c) ؟ 

 



 مقدمة في علوم الروبوت – ستانفوردجامعة 

 نزليةالواجبات الم

 14-15 اتالمحاضر – 06 الواجب المنزلي 3

 

 السؤال الثاني:

 دورانية:  –لدينا معادالت الحركة التالية لذراع حركة دورانية 

 

 

(a)  عبر  (1)باستخدام مكابح، ويتم التحكم بالمفصل  مقفل عند قيمٍة ما  (2)افترض أن المفصل

ما العطالتان العظمى  .فق المعادلة تفاضلي، و –ُمتحكٍم تناسبي 

 ؟ وما ترددات الحلقة المغلقة الموافقة؟عندما نغير قيمة  (1)والصغرى عند المفصل 

 

 (b)  التي يحدث عندها تخامد أعظمي وأصغري؟ وما  مقفل. ما قيم  (2)لنفترض مجدداً أن المفصل

 مي واألصغري؟ نسبة التخامد األعظ

 

 (c)  افترض هنا أن المفصلين كليهما يمكنهما الحركة بحرية، وأن النظام يتم التحكم به من خالل

أ، بحيث يمتلك معادلة من الشكل  –متحكم تناسبي  أً تفاضلي مجز  م متحكماً مجز  . صمِّ

تتبُّع السرعة والتسارع( ويؤمن تردُّد  ياُلحق المسار )أي متحكم يقوم بتتبُّع موقع معين، باإلضافة إلى

د حلقة مغلقة ذا قيمة (1)على المفصل  Rad/sec 10حلقة مغلقة ذا قيمة  على  Rad/sec 20، وتردُّ

 ، ويكون ذا تخامد حرج على كامل منطقة العمل، حيث: (2)المفصل 

 , 

 . و  مع الربح الالزم  ،اع والشع ،و  ثم أوجد المصفوفتين 

 

 (d)  ما شعاع خطأ الحالة المستقرة الموافق قيمة معطاة لعزم الدوران إذا كانت قيمة ،

 ؟االضطرابي، 

 

 


