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REZUMAT
Prima fază a proiectului HEXAGENT a fost finalizată cu succes prin realizarea unui program în
Matlab, ce realizează simularea numerică a dinamicii directe a unui hexapod dublu, folosind modelarea
inamică complexă propusă în §3. Mai precis, metoda constă în reprezentarea mişcării fiecărui solid
printr-un vector de pseudo-translaţie ce caracterizează translaţia solidului, respectiv printr-o matrice
3×3 nesingulară ce caracterizează rotaţia solidului, cu impunerea unor condiţii algebrice de
ortogonalitate pentru matricele de rotaţie ale tuturor solidelor sistemului multicorp şi a unor
constrângeri algebrice ce caracterizează fiecare legătură/articulaţie a sistemului multicorp (legături între
solide şi cu „solul”). Dacă aceste condiţii/constângeri algebrice reprezintă partea algebrică a sistemului
algebro-diferenţial al formulării noastre dinamice, partea diferenţială este reprezentată de formularea
Lagrangiană matriceală a ecuaţiilor de mişcare în contextul parametrizării foarte redundante folosite.
Deşi de dimensiuni relativ mari, sistemul algebro-diferenţial obţinut se rezolvă fără dificultăţi de
convergenţă folosind metoda de tragere cu matrice de tranziţie („shooting method”). Rezultatele
numerice de dinamică directă obţinute până acum pentru cazul hexapodului prim etaj validează metoda
propusă de noi, ce va fi extinsă pentru a putea rezolva dinamica inversă a unui hexapod dublu. Atunci
când accelerometrele tridimensionale şi senzorii giroscopici ce vor fi plasaţi pe fiecare din cele două
platforme ale hexapodului dublu vor furniza informaţii privind poziţia şi orientarea platformelor, vom
putea corela eficient aceste măsurători cu simulările noastre numerice. Scopul ar fi efectuarea
diferitelor manipulări folosind traiectorii ce minimizează valorile maxime ale forţelor active,
distribuind cât mai uniform sarcina de acţionare între cele 12 actuatoare liniare. De altfel, actuatoarele
liniare folosite prezintă limitări în privinţa sarcinilor laterale (perpendiculare pe direcţia de acţionare),
fapt ce va fi rezolvat tehnologic prin „cămăşuirea” actuatoarelor în carcase adaptate funcţional. Chiar şi
dispunând de aceste soluţii tehnologice, diminuarea pe cât posibil a forţelor perpendiculare pe direcţia
de acţionare ar reprezenta un element pozitiv, acest obiectiv putând fi de asemenea abordat ca o
aplicaţie a modelării dinamice prezentate aici.

Figura 1 – Hexapodul dublu supus analizei dinamice, cu reprezentarea detaliată doar a primului picior al
primului etaj al hexapodului, compus din solidele S1 şi S2
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