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30 mm 25 mm   

 

 بر اساس گراف بندوارهسی ربر
 

 .2ژوهی پادپریسا پ، ,1 داریوش رحمن ستایش

 . دانشگاه علم و صنعت ایران ریاضی،  دانشکده کارشناسی ارشد گروه ریاضی محض، - 2و 1

 

 چکیده

 

راف با استفاده از گ بندوارهبه نام ابزارهایی که در صنعت، مکانیک، رباتیک و ... کاربردی است را یکی از  مقالهدر این 

 توصیف بر پایه گراف دوریرا و بردار طول عمومی  آنبندی ای پیکر، فضایمیله -𝑛 های بندواره . سپسکنیمتعریف می

𝑞)هایهمراه یال𝐶𝑛 گراف دوریهر پیکربندیی فضام دهییم نشانو  کرده ∈ ℚ+ − ℕ;𝑚1 ∈ ℕ,… ,𝑚𝑛 ∈  ℕ) که 

,𝑞,𝑚1)با بردارطولمان  میله – 𝑛 بندوارهدرواقع مدلسازی همان  …𝑚𝑛−1)  برابر باشد، می𝕋𝑛−3  بُعد یعنی از𝑛 − 3 

𝑀ℓ یعنی تربه طور کلینهایت این حکم در باشد.می = 𝕋
𝑛−3   بندوارهبرای هر را 𝑛- عمومی دلخواهطول با بردار ایمیله 

ℓ = (𝑙1 , … , 𝑙𝑛) ∈ ℝ+کنیم.، اثبات می 

  

 . بازوی رباتمَفصَل ، بندی ، ، فضای پیکر بندواره،  گرافکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه   .1

 که گرفت نظر در 1شکل مانند  اند شده متصل هم به هایی لوال توسط که ها میله از سری یک عنوان به توان می را بندواره

 . باشند متحرک یا ثابت زمین به توانند می ها مفصل

                                                 
 Corresponding author : Dariush Rahman-Setayesh 

 Email: dariush_rahman@alumni.iust.ac.ir 
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 . بندواره: 1شکل 

 انگیزۀ .گرددبرمی نوزدهم قرن در دیگران و 4کمپ ، 3چبیشف ، 2وات ، 1اویلر آقایان کار به بحث اینداء مبی کل طور به

 جواب .(چرخ برای پیستون حرکت مثل) بود دورانی حرکت به خطی حرکت تبدیل نمونه عنوان به آنها مطالعۀ برای اولیه

( بهبود یافت. اما 1821 - 1894) چبیشف پافنوتی توسط جواب این( ارائه شد. 1736 -1819) وات جیمز توسط تقریبی

 لیمپمن( افسر ارتش فرانسه و همچنین مستقالً توسط 1832 – 1913) 5پیچلر نیکوالس چارلزاولین جواب کامل توسط 
 .]1[شد ارائه روسی ریاضیدان( 1846 - 1876) 6 لیپکین

 

 بندواره فضاي پیکربنديگراف و   .2

= 𝒢گراف همبند )در صفحه(   (𝒱 , ℰ) از رئوس یمتناه ۀشامل مجموع 𝒱  و یال هایℰ مجموعه .بگیرید نظر در را 

𝒱 به توان می را رئوس = 𝒱آزاد  ∪  𝒱افراز کرد.  ثابت 

 هست به طوریکه : ℝ2در  𝒢نشاندن گراف   از ، خانواده ای7بندواره.  تعریف

ℝ ⊃ ثابت𝒱رئوس ثابت که با نماد   .1
 ماند؛ یم یدر صفحه ثابت باق م،یده ینشان م 2

ℝ ⊃ آزاد𝒱 نماد با که آزاد رئوس مکان .2
 و کند؛ تغییر صفحه در تواند می دهیم، می نشان 2

𝑒 نماد با که ها یال همۀ .3 ∈ ℰ مشخص طول دارای ، دهیم می نشان ℓ(𝑒) ∈ ℝ+  .در صفحه است 

 

                                                 
1Euler 
2 Watt 
3 Chebyshev 
4 Kempe 
5 Charles-Nicolas Peaucellier 
6 Lipmann Lipkin 
7 Linkage 
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 . 𝓖: گراف  2شکل 

 

 یازده و )متحرک رئوس با متناظر توخالی رأس پنج و ثابت رئوس متناظربا توپر نقطۀ چهار ( رأس نه با 𝒢گراف  2شکل در 

 .باشد می )ثابت طول دارای های میله متناظربا (یال

 
 . بندواره: تغییرات پیکربندي  3شکل   

 شکل  د. باش می متحرک رأس پنج نشانگر دیگر های دایره و ثابت رئوس نشانگر توپر های دایره 3 شکل   در همچنین

 .کنندمی تغییر ها یال و رئوس چگونه که دهدمی نشان را پیکربندی دومین چین، نقطه

 آزاد𝒱 رئوس از منظور و صفحه در بندواره ثابت های مفصل ؛ ثابت𝒱 از منظور که کرد تصور توانمی کلی حالت در پس

 .(کندتغییری نمی ℓ(𝑒) های یال طول البته که) باشند صفحه در متحرک های میله و آزاد های مفصلبترتیب  ؛ ℰویال های 

حال  .شودمی تعریف S از ممکن اتوضعیّ تمام فضای صورت به S دستگاه پیکربندي فضاي کلی حالت در . تعریف

ی ، یعندوری مدل سازی شود توسط گراف، بندوارهبا توجه به تعریف کلی  هارا در نظر می گیریم که بندوارهای از خانواده

دوری شود. به این خانواده  رئوس نشان داده می شود گرافکه توسط یال ها و مفصل های آن که توسط  بندوارهمیله های 

 نمایش داده می شود که  𝑀ℓتوسط  ربندی آنو فضای پیک گفته میله اي -𝑛 بندوارهها،  بندوارهاز 

ℓ = (𝑙1 , … , 𝑙𝑛 ) ∈ ℝ
𝑛 ,          𝑙1 , … , 𝑙𝑛  > 0   

 .است بندواره طول بردار نام به مثبت،خانواده ای از طول های 
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 . میله اي -𝑛 بندواره:  4شکل 

 بنابراین. شود می بیان کامل طور به سازندمی افقی محور با که هامیله زاویۀ توسط ها بندواره پیکربندی که است واضح     

 توان بامی 𝑀ℓ پیکربندی فضای

𝑀ℓ = {(𝑢1,⋅⋅⋅ , 𝑢𝑛) ∈ 𝕊
1 × ⋅⋅⋅ × 𝕊1;  ∑𝑙𝑖 

𝑛

𝑖=1

𝑢𝑖 = 0 , 𝑢𝑛 = −𝑒1 } 

∑و شرط  𝑖 میلۀ راستای در واحد بردار  𝑢𝑖ا اینج در چون در نظر گرفتیکی  𝑙𝑖 
𝑛
𝑖=1 𝑢𝑖 = بسته بودن   یژگیو انگریب 0

𝑢𝑛ی و معادله است یچندضلع = −𝑒1  خالف جهت محور شهیهم لهیم نیسر آخربه این معناست که x .هاست 

, 𝑙1  در صفحه باطول اضالع یها یضلع -𝑛می تواند به عنوان فضای مدل  𝑀ℓهمچنین فضای  … , 𝑙𝑛  دیده همانطورکه 

 جهت ای چرخه صورت بهمان یضلع -𝑛 اضالع که کنیم می تأکید .شود درک صفحه در جهت حافظ ایزومتری عمل با شد،

 .اند شده گذاریاندیس 5شکل  مانند  𝑛 ,...  , 3, 2, 1 طبیعی اعداد توسط دار

 
 .دار: گراف دوري جهت5شکل 

 همان روی نقاطش همۀ که دارد وجود صفحه در دوران یک تنها ای صفحه یضلع -𝑛 هر برای که کنیم می یادآوری

و  4شکل نشان داده شده در  میله ای -𝑛 بندواره پیکربندی فضای بین یک به یک تناظر یک بنابراین .گیرد قرار قبلی نقاط

, 𝑙1   بااضالع صفحه در مختلف های چندضلعیانواع  … , 𝑙𝑛  .یکند که چرا به فضا یروشن م نیاوجود دارد 𝑀ℓ یفضا زین 

 : نوشت را زیر تساوی معادالً توان می بنابراین شود. یگفته م یچند ضلع
 (1 )  𝑀ℓ = {(𝑢1,⋅⋅⋅ , 𝑢𝑛) ∈ 𝕊

1 × ⋅⋅⋅ ×  𝕊1;  ∑ 𝑙𝑖 
𝑛
𝑖=1 𝑢𝑖 = 0  } /𝑆𝑂(2)  

𝑅 دوران یک که است صورت این به ( 1) در  𝑆𝑂(2)عمل گروه دوران های  ∈ 𝑆𝑂(2)  روی بردار𝑛 –  تایی(𝑢1,⋅⋅⋅

 , 𝑢𝑛) بردار و کند می عمل واحد یاز بردار ها (𝑅𝑢1, 𝑅𝑢2,⋅⋅⋅ , 𝑅𝑢𝑛)  .را تولید می کند 

𝑛برای  = 𝑙1کنیم که واضح است چون بدون کاستن از کلیت فرض می 3 ≥ 𝑙2 ≥ 𝑙3 : و داریم 

𝑙1اگر نامساوی مثلثی  .أ < 𝑙2 + 𝑙3 آنگاه باشد، برقرار 𝑀ℓ  دو مثلث با اضالع ش،یدو نقطه است در واقع اعضاشامل 

𝑙1, 𝑙2, 𝑙3 اند همنهشت  6شکل         مانند بازتاب به نسبت بایکدیگر هستند که. 
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 .ضلعی سه (أ) حالت:  6شکل        

𝑙1اگ .ب = 𝑙2 + 𝑙3  آنگاه𝑀ℓ است 7شکل  مانند تباهیده مثلث کنندۀبیان عضو آن واقع در است، نقطه تک شامل. 

 
 .ضلعی سه (ب) حالت:  7شکل         

𝑙1 اگر .ج > 𝑙2 + 𝑙3  آنگاه𝑀ℓ بنابراین. شود نمی تولید مثلثی 8شکل  مانند واقعندارد، در  عضوی هیچ 𝑀ℓ = ∅. 

 
 .ضلعی سه (ج)حالت:  8شکل              

> را برای  ندارد هیچ عضوی 𝑀ℓ که هایی حالت تماملم زیر  𝑛3 کند.توصیف می 

≥ برای هر .  لم 𝑛3 مجموعۀ ،𝑀ℓ = ، ]2[باشد دیگر های میله مجموع از تر بلند  𝑙𝑖 ییکی از میله ها اگر وفقط اگر ∅

 یعنی
 (2 )  𝑙1 +⋅⋅⋅ +𝑙𝑖−1 + 𝑙𝑖−2 +⋅⋅⋅ +𝑙𝑛 < 𝑙𝑖. 

ℓ به بردار طول . تعریف = (𝑙1 , … , 𝑙𝑛 )  که< 𝑙𝑖 0 شود هرگاه ، عمومی گفته می 

 (3 )  ∑𝑙𝑖 

𝑛

𝑖=1

𝜖𝑖 ≠ 0 ,      𝜖𝑖 = ± 1.  

 𝑀ℓمدل فضای اگروتنهااگر است عمومی ℓ طول بردار :شودمی  بیان نیز صورت به این تعریف این هندسی نگاه از

 بسته همخط یضلع -𝑛 ساخت امکان شده، داده اضالع طول با دیگر عبارت به نباشد؛ همخطی پیکربندی هیچشامل 

 دیگر، طرف از د.نیستن عمومی( 1,1,1,1و ) (1,1,2,2) طول های بردار نمونه، برای ت(.نیس مساحت دارای معادالً  که)نباشد

 ( عمومی است.1,2,3,3) طول بردار

⊃ 𝐽 زیرمجموعه.  تعریف {1,⋅⋅⋅, 𝑛}  نسبت به بردار طولℓ هرگاه نامیم می کوتاه را 

 (4 )  ∑𝑙𝑖
𝑖∈𝐽

<∑𝑙𝑖
𝑖∉𝐽

 

 هرگاهمی گوئیم  بلندو 
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 (5 )  ∑𝑙𝑖
𝑖∈𝐽

>∑𝑙𝑖
𝑖∉𝐽

 

 می گوئیم هرگاه متوسطو 

 (6 )  ∑𝑙𝑖
𝑖∈𝐽

=∑𝑙𝑖
𝑖∉𝐽

. 

. همچنین متمم هرمجموعۀ بلند، کوتاه است. است کوتاه نیز خود کوتاه، مجموعۀ از ای زیرمجموعه هرتوجه داریم که 

پس با  ، بنابراین مجموعه ای که خودش یا متممش کوتاه نباشد، متوسط است.است متوسط نیز متوسط مجموعۀ متمم

 شوند. مجموعه های بلند و متوسط نیز مشخص می خانوادۀ همه مجموعه های کوتاه،همه  مشخص شدن خانوادۀ

𝑀ℓکه فضای مدل  توجه کنیدبرای ارتباط بهتر این تعریف با مباحث قبل  = اگروتنها اگر زیرمجموعۀ بلند تک  ∅

𝐽عضوی  = {𝑖} ⊂ {1,⋅⋅⋅, 𝑛} .همچنین بردار  وجود داشته باشدℓ  زیرمجموعۀ متوسط وجود  اگروتنها اگرعمومی است

 نداشته باشد.

, 𝑙1)طول ثابت با  میله ای -𝑛شامل  بندوارهبه .  تعریف … , 𝑙𝑛 )  به هم متصل  9شکل که توسط مفصل هایی مانند

 شود.اند و نقطۀ ابتدایی آن به نقطۀ ثابتی از زمین متصل شده باشد، بازوی ربات گفته میشده

 
 . میله اي -𝑛: بازوي ربات با  9شکل                 

 با است برابر (شودمی تعریف ممکنش های شکل همۀ فضای که) ربات بازویفضای مدل 
 (7 )  𝑊 = {(𝑢1,⋅⋅⋅ , 𝑢𝑛) ∈ 𝕊

1 × ⋅⋅⋅ × 𝕊1} /𝑆𝑂(2). 

𝑛از بعد  𝕋𝑛−1 با تیوب 𝑊واضح است که  − دیفئومورفیسم است و آن دیفئومورفیسم را می توان توسط اندازۀ  1

 .] 3 [کرد صمشخ ترتیب به دیگر های میله و اولین زوایای بین

ℓبا  𝑀ℓضلعی های فضای مدل چند = (𝑙1 , … , 𝑙𝑛 ) به طورطبیعی در ،𝑊 شود. تابع حقیقی مقدار روی نشانده می

𝑊 کنیم :را به صورت زیر  تعریف می 
 (8 )  𝑓ℓ:𝑊 ⟶ ℝ,        𝑓ℓ (𝑢1,⋅⋅⋅ , 𝑢𝑛) = −| ∑ 𝑙𝑖 

𝑛
𝑖=1 𝑢𝑖 |

2.   

 توسط که باشد می بازو انتهایی نقطۀ تا ربات بازوی از ابتدایی نقطۀ فاصله مربع منفی برابر 𝑓ℓ مقدار هندسی، ازدیدگاه

𝑀ℓ بندواره مدل فضای راروی خود ماکزیمم 𝑓ℓ که داریم توجه .است شده دادهنشان  9شکل  در چین خط ⊂ 𝑊  اختیار

 .] 4[کندمی
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𝑓ℓ:𝑊: تابع  10شکل         ⟶ ℝ . 

𝑢𝑖یعنی  شودمی بازی ربات بازوی همخط هاي پیکربندي توسط نقش، مهمترین = ±𝑢𝑗 که𝑖, 𝑗 ∈ {1,⋅⋅⋅, 𝑛} ،

⊃ Jمتوسط و بلند های زیرمجموعه با متناظراً  را ها پیکربندی آننگاه کنید. می خواهیم همۀ  11 شکل    به  {1,⋅⋅⋅, 𝑛}  

𝑃𝐽، پیکربندی J متوسط یا بلند زیرمجموعۀبا اختصاص برچسب گذاری کنیم،  ∈ 𝑊 توسط 𝑃𝐽 = (𝑢1,⋅⋅⋅ , 𝑢𝑛)  که

𝑢𝑖 = J 𝑖برای 1 𝑢𝑖و  ∋ = J 𝑖برای 1−  لحاظ می شود. ∌

 
 همخط بازوي ربات. : پیکربندي 11شکل     

, 𝑃𝐽توجه کنید که پیکربندی های  𝑃𝐽∁ ∈ 𝑊 وقتی کهJ ⊂ {1,⋅⋅⋅, 𝑛} متوسط باشد، یکی هستند و𝐽∁  نمایش متمم

J 1}نسبت به,⋅⋅⋅, 𝑛}  نظر داریم کهدر  است. همچنین 𝑃𝐽  در𝑀ℓ اگروفقط اگر گیردقرار می 𝐽.پس بطور  متوسط باشد

ℓخالصه برای بردار طول دلخواه  = (𝑙1 , … , 𝑙𝑛 ) : داریم 

 (9 )  

∃ J ⊂⏟
متوسط

{1,⋅⋅⋅, 𝑛} ⟺∑𝑙𝑖
𝑖∈𝐽

=∑𝑙𝑖
𝑖∉𝐽

 

                                    ⟺  𝐽∁  ⊂⏟
متوسط

{1,⋅⋅⋅, 𝑛} 

                                         ⟺ 𝑃𝐽 , 𝑃𝐽∁ ∈ 𝑀ℓ ⊊ 𝑊   

 ℓعمومینیست.⟺                         

𝑓ℓ:𝑊. نقاط بحرانی  لم ⟶ ℝ  که در𝑊 −𝑀ℓ گیرد دقیقاً پیکربندی همخطقرار می 𝑃𝐽  زیرمجموعه بامتناظر 

⊃ Jبلند {1,⋅⋅⋅, 𝑛}  .است 

ℓل اگربردار طو . قضیه = (𝑙1 , … , 𝑙𝑛 ) صفحه ای  بندوارهی باشد آنگاه فضای مدل عموم𝑀ℓ  منیفلد بسته ای از

𝑛 عدبُ −  است. 3

𝑛. ربات با برهان − ℓمیله دارای بردارطول  1
∗
= (𝑙1 , … , 𝑙𝑛−1 ) ش بارا در نظر بگیرید. فضای مدل𝑊 ≃ 𝕋𝑛−2  

𝑓باشد. ضابطه تابع دیفئومورف می
ℓ
∗:𝑊 ⟶ ℝ  آید. طبق لم باال مقادیر بحرانی بدست می ( 8) توسط معادله𝑓

ℓ
که  ∗

𝑙𝑛−بصورت 
>با  2 𝑙𝑛0  است، در𝑊 −𝑀

ℓ
ℓ  بردارطولگیرد )که متناظر قرار می ∗ = (𝑙1 , … , 𝑙𝑛−1 , 𝑙𝑛 )باشد(، می

ℓ فرض طبق که آنجایی از همچنین .نیست عمومی درنتیجه و شود می همخطبنابراین پیکربندی اش  =
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(𝑙1 , … , 𝑙𝑛−1 , 𝑙𝑛 ) پس هست، عمومی درنتیجه و شدنی همخط غیر ℓ
∗
= (𝑙1 , … , 𝑙𝑛−1 )  بحرانی نقطۀتواند نمی 

𝑓
ℓ
 پیکربندیفضای  ،]5[ مجموعه تراز منظممقدار منظم این تابع هست و طبق قضیه  𝑙𝑛باشد. بنابراین  ∗

𝑀ℓ = 𝑓ℓ
∗
−1(−(𝑙𝑛

2)) 

𝑛 عدمنیفلد بسته ای از بُ −  باشد.می 3

 درنظرگرفت شده ثابت زمین به که ای میله را دلخواه طول بردار از درایه اولین توان می کلیت از کاستن بدون . مثال

; 𝑙1) صورت به را آن و 𝑙2, … , 𝑙𝑛 ) طول بردار نمونه برای .داد نشان (𝑞 ∈ ℚ+ − ℕ; 1, … .  .بگیرید نظر در را (1,

 آنگاه چون 

∄ J ⊂ {1,⋅⋅⋅, 𝑛}     𝑠. 𝑡    ∑ 𝑙𝑖
𝑖∈𝐽⏟
∈ℕ

= ∑𝑙𝑖
𝑖∉𝐽⏟
∈ℚ+−ℕ

 

𝕋(𝑛+1)−3برابر   فضای پیکربندی آن ( 9) طبق معادالت پس  = 𝕋𝑛−2 = 𝕊1 × ⋅⋅⋅ ×  𝕊1⏟        
𝑛−2

 ُبعدو از  

(𝑛 + 1) − 3 = 𝑛 −  .]6[ می شود 2

,𝑞;𝑚1)همراه یال های𝐶𝑛 گراف دوری به عنوان مثالی کلی تر، … ,𝑚𝑛−1) بندوارهواقع همان  که در 𝑛 – با  میله

𝑞)بردارطول  ∈ ℚ+ − ℕ;𝑚1 ∈ ℕ,… ,𝑚𝑛−1 ∈  ℕ) نگاه چون را در نظر می گیریم. آ 

∀ J ⊂ {1,⋅⋅⋅, 𝑛}     ⇒     ∑ 𝑙𝑖
𝑖∈𝐽⏟
∈ℕ

≠ ∑𝑙𝑖
𝑖∉𝐽⏟
∈ℚ+−ℕ

 

𝑛از بُعد منیفلدی آن فضای پیکربندی  پس عمومی نیست ( 9) طبق معادالت بردارطولش بنابراین  −  شود.می 3

 

 گیرينتیجه  .3

گراف هر پیکربندی فضای دادیم نشانهمچنین در صفحه براساس گراف و  ارائۀ روشی برای برسی بندواره

𝑞)های همراه یال𝐶𝑛 دوری ∈ ℚ+ − ℕ;𝑚1 ∈ ℕ,… ,𝑚𝑛 ∈  ℕ) بندواره مدلسازی همان  درواقع که𝑛 – مان  میله

,𝑞,𝑚1)با بردارطول …𝑚𝑛−1)  برابر شده بود ،𝕋𝑛−3  بُعد یعنی از𝑛 − ثابت کردیم برای تعمیم این حکم،  باشد.می 3

ℓدلخواه  عمومی طول با بردار ایمیله-𝑛هر بندواره فضای پیکربندی   = (𝑙1 , … , 𝑙𝑛 ) ∈ ℝ+  برابراست با𝑀ℓ =

𝕋𝑛−3. 
 

 

 

 قدردانی  .4

 .نمایم می تشکر دارند، را حقیر گردن به معلّمی حق که کسانی تمام از
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