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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  "امير اسحاق مير حسينيمهندس "كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش بر محتوا: كارشناسي و نظارت

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 



   مقدمه 

و اتوماسیون در بخشهاي مختلف صنعت و کارهاي تولیدي در چند دهه اخیر ظهور پیدا کرده است و روز به روز نیز در حال  رباتیک
توسعه می باشد. بیش از چند دهه از ظهور کارخانجات کامالً مکانیزه که در آنها تمامی پروسه ها اتوماتیک بوده و نیروي انسانی در آن 

ذرد. اما در چند ساله اخیر شاهد بوجود آمدن کارخانجات مکانیزه اي بوده ایم که طراحی، ساخت و نحوه کار نقش اجرائی ندارد، نمی گ
آنها واقعاً حیرت انگیز است. ایده و دانش کنترل اتوماتیک و استفاده از سیستمهاي مکانیزه در کارخانجات به جنگ جهانی دوم می رسد. 

 ي اخیر بوقوع پیوسته است.ما تحوالت عظیم و چشمگیر آن در سالها

ربات ها جدیدترین مرحله تالش انسان جهت صنایع اتوماتیک به شمار می روند. ربات ها آن دسته از ماشینهاي ساخت بشر هستند که 
  …لزومًا حرکتهایی شبیه انسان ندارند ولی توان تصمیم گیري و ایجاد و کنترل فعالیتهاي از پیش تعیین شده را دارند

  .له اي با دقت عمل زیاد که قابل برنامه ریزي مجدد بوده و توانایی انجام چند کار را داردربات وسی

طبق تعریف مؤسسه ربات آمریکا، ربات وسیله اي با دقت عمل زیاد که قابل برنامه ریزي مجدد بوده و توانایی انجام چند کار را دارد و 
ی طراحی شده و داراي حرکات مختلف برنامه ریزي شده است و هدف از ساخت براي حمل مواد، قطعات، ابزارها یا سیستم هاي تخصص

  .آن انجام وظایف گوناگون می باشد

بازمی گردد ولی تحقیق اساسی در مورد به کاربرد رساندن و  دوران قدیمهایی که بتوانند به شکل خودکار کار کنند، به  ایده ایجاد ماشین
است که یک روز رباتها خواهند توانست  در طول تاریخ بارها خاطر نشان شده .دهاي بالقوه از رباتها تا قرن بیستم انجام نشده بو استفاده

زمان با  امروزه رباتیک یک حوزه از علم با رشد سریع است.، هم . ها را تقلید کنند و کارها را به شیوه مشابه انسان انجام دهند فتار انسانر
و  صنعتی، خانگیهاي  ادامه پیشرفتهاي تکنولوژي ؛ تحقیق، طراحی و ساخت رباتهاي جدید در خدمت اهداف عملی متعددي در حوزه

سازي  کنند، مانند کار کردن در خنثی نجام شغلهاي خطرناك براي مردم انجام وظیفه میگیرد. بسیاري از رباتها براي ا انجام می نظامی
  . هاي غرق شده هاي زیر آوارهاي غیر پایدار، مین یابی یا جستجوي کشتی بمب، یافتن بازمانده

ند و ساخت ربات با سرعت زیادي رباتها روز به روز هوشمندتر می شوند تا هرچه بیشتر در کارهاي سخت و پر خطر به یاري انسانها بیای
در مسابقات ربوکاپ ژاپن رباتی با قابلیت هاي فوق العاده یک انسان و نمایی شبیه یک  2005رو به رشد است به طوري که در سال 

  .انسان ارائه گردید که در آینده به توضیح آن خواهیم پرداخت

به علم رباتیک را با ربات و طرز کار آن آشنا کرده و قسمت هاي مختلف  این کتاب با عنوان رباتیک مقدماتی سعی کرده که عالقمندان
باعث شکوفایی و گسترش  ‘آنرا بصورت کامل تشریع کند.امیدواریم با همت و تالش روزافزن عالقمندان و هنرجویان در رشته رباتیک 

 هر چه بیشتر این علم در کشورعزیزمان باشیم .

  پسرم که اونیزیکی از عالقه مندان به علم رباتیک از سنین پایین بوده است.این کتاب را تقدیم میکنم به 

  با احترام  

  سید اسحق میرحسینی

  1398خرداد ماه  

  

  




