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Santrauka. Nagrinėjant manipuliatoriaus atvirkštinės kinematikos uždavinius, būtina apskaičiuoti lanksčiai sujungtų svirčių 
trajektorijas, atsižvelgiant į objekto koordinačių kitimo dėsningumus. Eksperimentiniam tyrimui sukonstruoto ir pagaminto 
manipuliatoriaus modelio kinematikos lygčių užrašymas ir jų analizė suteikia galimybę sudaryti programavimo algoritmą 
svirčių kampų skaičiavimui ir judančiųjų dalių trajektorijos optimizavimui, siekiant sumažinti kelio ilgį ir efektyviau 
panaudoti manipuliatoriaus variklius.  

Reikšminiai žodžiai: manipuliatorius, atvirkštinė kinematika, trajektorijos optimizavimas, žingsniniai varikliai. 
 

Įvadas 

Įvairių konstrukcijų manevringi, intelektualūs ir tikslūs 
manipuliatoriai, gebantys patys tinkamai koordinuoti 
savo veiksmus, yra plačiai taikomi daugelyje 
šiuolaikinės gamybos ir mokslo sričių (Hao Meng et al. 
2007; Fuhai Zhang et al. 2010). 

Viena iš svarbiausiųjų manipuliatoriaus kūrimo 
problemų yra siejama su aktualia atvirkštinės 
kinematikos užduotimi - lanksčiai sujungtų svirčių 
kampų skaičiavimu, norint tinkamai valdyti tų svirčių 
padėtį erdvėje pagal nustatytas darbo įrankio 
koordinates ir jo pozicionavimo sąlygas. (FU Rong et al. 
2010; Yahya et al. 2009). Kita ne mažiau svarbi 
problema yra susijusi su judančiųjų dalių optimalios 
trajektorijos parinkimu, nuo kurio priklauso 
sinchronizuotas ir energetiškai efektyvus 
manipuliatoriaus variklių darbas (Zhang Qingzhen et al. 
2007; Zhengxiong Liu et al. 2009). 
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Siekiant išnagrinėti šių abiejų uždavinių sprendimo 
galimybes, buvo sukonstruotas ir pagamintas medžio 
rąstų krovimo įrenginio manipuliatoriaus 
eksperimentinis modelis (1 pav.), skirtas svirčių 
kinematikos matematinei analizei atlikti ir optimalios 
trajektorijos valdymo algoritmo sudaryti. 

Manipuliatoriaus modelio įranga ir funkcijos  

Manipuliatoriaus modelio (1 pav.) konstrukcija ir 
svirčių kinematika atitinka pramoninio medžio rąstų 
krovimo roboto įrangos principus ir funkcijas. Tai 
įrenginys, galintis atlikti sudėtingą erdvinį judesį, 

imituojantį žmogaus rankos veiksmus (Yongseon Moon 
et al. 2007).  

Manipuliatoriaus modelyje yra įmontuoti penki 
žingsniniai varikliai, kurie 2 pav. yra atitinkamai 
pažymėti M1, .. M5. Žingsninių variklių pavarose yra 
įrengti mechaniniai reduktoriai, kurie leidžia sumažinti 
modelio svirčių sukimosi greitį ir pasiekti aukštą 
pozicionavimo tikslumą. Svarbiausiąją funkciją – 

svirčių judesių koordinavimą ir pozicionavimą - atlieka 
trys varikliai - M1, M2 ir M3 .  

1 pav. Medžio rąstų krovimo manipuliatoriaus modelis 

Kaip matome iš 2 pav., nuo svirčių pasisukimo 
kampų  α,  β  ir  γ  priklauso manipuliatoriaus pilnutinai 
atverto griebtuvo padėtį atitinkančio taško K 
koordinatės x,  y  ir z. Taigi, manipuliatoriaus variklio 
M1 sukamos svirties kampinė koordinatė α  nustato 
taško K padėtį  x, y  koordinačių plokštumoje, o variklių 
M2 ir M3 varomų svirčių kampai β  ir  γ  lemia griebtuvo 



 

taško K padėtį visose trijose koordinačių ašyse. Todėl 
tam, kad darbo metu manipuliatoriaus griebtuvas 
atsirastų reikalingoje padėtyje, reikia žinoti ne tik 
svirčių kampines padėtis prieš judėjimo pradžią, bet ir 
tų svirčių galutines kampines koordinates, kurios tiksliai 
atitiktų reikalingą griebtuvo taško K padėtį erdvėje.  

Taigi, siekiant suderinti žingsninių variklių 
valdymą, yra būtina sudaryti lygtis, aprašančias taško K 
judėjimo dėsningumus atitinkamoje koordinačių 
sistemoje ir sudaryti manipuliatoriaus svirčių pasisukimo 
kampų skaičiavimo programos algoritmą.  

Svirčių kampinės padėties skaičiavimas  

Lanksčiai sujungtų manipuliatoriaus svirčių kampinių 
koordinačių padėčių skaičiavimas yra atliekamas, pagal 
griebtuvo taško K (objekto) koordinates, atsižvelgiant į 
manipuliatoriaus konstrukciją ir jo svirčių bei žingsninių 
variklių išdėstymo schemą (2 pav.). Tai leidžia nustatyti 
visų manipuliatoriaus variklių rotorių 

 
2 pav. Žingsninių variklių išdėstymo ir svirčių eigos schema  

sukimosi kryptį, jų posūkio kampų vertes ir, reikalui 
esant, variklių valdymo impulsų skaičių ir parametrus.  

Atsižvelgiant į manipuliatoriaus konstrukcijos 
technines galimybes, objekto koordinačių kitimas yra 
apribojamas šiomis sąlygomis: 

z ≥ 0; 

BAzyx +≤++ 222 . (1) 

kur A, B – manipuliatoriaus svirčių ilgiai (3 pav.). 

Kampo α radimas. Manipuliatoriaus pirmojo 
variklio M1 reguliuojamas įrenginio posūkio kampas α. 
yra apskaičiuojamas pagal reikalingas objekto padėties 
koordinates x, y, z. Tačiau šio kampo skaičiavimo 
metodas, kaip yra nurodoma 1 lentelėje, priklauso nuo 
pasirinktųjų  koordinačių x ir y  konkrečios vertės. 

1 lentelė. Kampo α skaičiavimas pagal koordinačių reikšmes  

α x < 0 x = 0 x > 0 

y < 0 01 180tan −−

x
y  -900

x
y1tan−  

y = 0 1800 - 00

y > 0 
01 90tan +−

x
y  900

x
y1tan−  

Kaip matome, 1 lentelėje yra pateikta arba kampo 
α skaičiavimo formulė, arba šio kampo konkreti vertė, 
įrenginiui esant  tarp teigiamųjų koordinatės x verčių 
ašies (3 pav.) ir tiesės  h1 [(0,0),(x,y)]. Taigi, viso 
įrenginio sukimo kampo α vertės gali būti apibrėžtame 
intervale -1800 < α ≤ 1800. Jei kampas α yra neigiamas   
(α < 0), tai manipuliatorius yra sukamas laikrodžio 
rodyklės kryptimi, o jei kampas α yra teigiamas (α > 0) 
– priešinga kryptimi. Todėl, norint apskaičiuoti, kokiu 
kampu reikia pasukti objektą nuo taško C1 iki taško C2, 
reikia žinoti kampų α1 (nuo teigiamosios x ašies dalies 
iki tiesės h1) ir kampo α2 (nuo teigiamosios x ašies 
dalies iki tiesės h2) vertes. 

 
3 pav. Modelio svirčių kampinė padėtis koordinačių sistemoje 

Posūkio kampo α. vertė ir trumpiausias griebtuvo 
kelias, manipuliatoriui pasisukant tarp minėtųjų dviejų 
taškų, yra apskaičiuojamas, atsižvelgiant į sąlygas: 

1. kai 0
12 180≤− aa , tai   12 aaa −=

2. kai 0
12 180≥− aa , tai ( )12

0360 aaa −−−=  
 

Kampų γ ir β radimas. Kampai γ ir β gali būti  
apskaičiuojami pagal svirčių A ir B savitarpės padėties 
trikampį (3 pav.), susidarantį atkarpas A ir B sujungus 
tiese h , kurios ilgis yra nustatomas pagal formulę: 

222 zyxh ++=  .  (2) 
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Kampai β ir γ apskaičiuojami iš formulių: 

AB
zyxAB

2
cos

22222
1 −−−+

= −β  (3) 

+
++

+++−
=+= −

222

22222
1

21
2

cos
zyxA

zyxBAγγγ   

222

1sin
zyx

z
++

+ − . (4) 

Variklių darbo laiko suderinimas, taikant linijinį 
programavimą 

Siekiant sutrumpinti manipuliatoriaus variklių darbo laiką 
ir tuo būdu padidinti viso įrenginio našumą, turi būti  
išspręstas griebtuvo judėjimo trajektorijos optimizavimo 
uždavinys. Griebtuvo taško K trajektorijos ilgio 
mažinimas gali būti atliekamas atitinkamai derinant 
žingsninių variklių darbo trukmę. Šiam tikslui taikant 
linijinį programavimą, galima suformuoti variklių 
valdymo impulsų užlaikymams siunčiamus optimalius 
signalus, kartu išlaikant maksimalų ilgiausiai turinčio 
dirbti variklio greitį. Šis maksimizavimas gali būti 
atliekamas pagal funkciją -  

332211max ωϕωϕωϕ ⋅+⋅+⋅=F , (5) 

kur:  φ - redukuotasis kampas, išreiškiamas vienam 
svirties posūkio laipsniui reikalingo impulsų skaičiaus ir 
svirties posūkio kampo sandauga,  

ω - žingsninio variklio impulsų dažnis. 
Šio uždavinio sprendimui yra sudaromos lygtys:  

02211 =⋅−⋅ ωϕωϕ ,  (6) 

03311 =⋅−⋅ ωϕωϕ .  (7) 

Pagal manipuliatoriaus žingsninių variklių specifikacijas, 
impulsų dažnis neturėtų viršyti 500, todėl: 

500     ,   , 321 ≤ωωω  . (8) 

Didžiausioji funkcijos Fmax vertė, kuri turi atitikti 
nustatytas sąlygas (11)-(13), apibrėžia ir didžiausias visų 
šios funkcijos dėmenų vertes. Todėl griebtuvui artėjant į 
galutinę padėtį, sistema veiks sparčiausiai, kai 
maksimaliu greičiu suksis ilgiausiai turintis dirbti variklis 
ir kai prie jo bus derinama ir kitų variklių darbo trukmė.  

Taigi, pagal funkcijos Fmax maksimizavimo sąlygas 
nustačius redukuotųjų kampų vertes φ1,  φ2,  φ3, 
atitinkančias reikalingą svirčių padėtį, galime 
apskaičiuoti kiekvieno variklio impulsų dažnius ir tuo 
būdu suderinti jų darbo trukmę.  

Manipuliatoriaus kinematikos analizė rodo, jog yra 
galimi keli skirtingi griebtuvo judėjimo trajektorijos iš 
taško M į N (5 pav.) atvejai. 

 

 
4 pav. Taško  K trajektorijos projekcija į x, y plokštumą 

 Trajektorijos projekcija a (5 pav.) atitinka atvejį, kai 
visi varikliai yra įjungiami vienu metu, tačiau dėl 
griebtuvo judesiui reikalingo skirtingo veikimo laiko, jie 
sustoja ne vienu metu. Tokia trajektorija nėra racionali 
dėl ilgo kelio ir dėl staigaus judėjimo krypties keitimo, 
kuris didina įrenginio apkrovą ir kenkia konstrukcijos 
stabilumui.  
 Trajektorijos projekcija b atitinka atvejį, kai visi 
varikliai įsijungia ir išsijungia vienu metu. Šiuo atveju 
varikliai turi veikti skirtingais greičiais, ir tai leidžia 
pasiekti galutinį tašką optimaliai trumpiausia trajektorija.   

Suderinus variklių darbo trukmę, griebtuvas gali 
judėti optimaliausia kreive d, nes, tiesės c atveju, 
įrenginio variklius pirmiausiai reikia sukti į vieną pusę, o 
vėliau - į priešingą pusę, tuo būdu atliekant didesnį darbą. 
Taigi, šiuo atveju galima sumažinti variklių energijos 
sąnaudas, nepaisant  tam tikro trajektorijos pailgėjimo. 

Taigi, sinchronizavus žingsninių variklių veikimo 
laikus, galimi du trajektorijos optimizavimo atvejai, tai 
tiesiaeigė b ir kreivaeigė d trajektorijos (5 pav.), tačiau 
abu yra optimaliausi manipuliatoriaus griebtuvo judėjimo 
trajektorijos įmanomi variantai. 

Programos algoritmas 

Variklių M1, M2 ir M3 valdomų svirčių pasisukimo 
kampų skaičiavimo programos kodo algoritmas yra 
pavaizduotas 6 pav. Dėl sudėtingų skaičiavimų, 
vykstančių algoritmo viduje, yra sudaromas konkretus 
išorinis proceso algoritmas, atitinkantis pagrindinius 
programos etapus.  

Skaičiavimo procesui reikalingas pradines 
manipuliatoriaus griebtuvo koordinates gali įvesti arba 
pats operatorius, arba šių koordinačių vertės į 
mikrovaldiklį gali būti perduodamos iš įrenginio jutiklių. 
Sistema, patikrindama koordinačių atitikimą nustatytoms 
pradinėms sąlygoms, skaičiavimus atlieka pagal formulę 
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(1). Jei koordinačių vertės atitinka sistemos technines 
galimybes, tai programa atlieka visus kampų 
skaičiavimas optimalaus kelio nustatymui arba 
skaičiavimus grąžina į proceso pradžią. Atlikus kampų ir 
sinchronizavimo sąlygų skaičiavimą, žingsniniams 
varikliams yra perduodamos atitinkamai parengtos 
vykdymo komandos, kuriose yra koduojama informacija 
apie variklių rotorių kampines padėtis bei užlaikymo 
signalus. 

 
5 pav. Skaičiavimų ir proceso valdymo algoritmas  

Pagal šį algoritmą yra parašytas programos kodas, 
kuris susideda iš kelių funkcijų: 

a) - iš pagrindinės funkcijos, kurioje yra įvedamos 
koordinačių vertės ir kuri kreipiasi į kitas funkcijas ir iš jų 
gauna informaciją bei ją teikia kitoms sub-funkcijoms;   

b) - iš koordinačių verifikavimo funkcijos, kuri 
tikrina pagrindinės funkcijos perduotas koordinates ir, jei 
jos atitinka nustatytąsias sąlygas, tai informacija apie 
koordinates yra grąžinama į pagrindinę funkciją, jei 
neatitinka - yra nukreipiama pakartotiniam įvedimui; 

c) - kampų skaičiavimo funkcijos, kuri pagal 
teisingai įvestas koordinates ir integruotas formules 
apskaičiuoja manipuliatoriaus svirčių kampus ir 
skaičiavimo rezultatus gražina pagrindinei funkcijai; 

d) - optimalaus kelio parinkimo funkcijos, kuri pagal 
gautąsias kampų vertes apskaičiuoja žingsninių variklių 
impulsų skaičių ir užlaikymo trukmes ir tada šiuos 
duomenis gražina pagrindinei funkcijai; 

e) - variklių paleidimo funkcijos, kuri pagal 
žingsninių variklių impulsų skaičius ir užlaikymo 
trukmes šiuos variklius paleidžia ir valdo jų darbą. 

Išvados 

1. Manipuliatoriaus modelio svirčių padėties 
matematinis įvertinimas ir teorinė analizė leidžia 
sudaryti svirčių kampinių koordinačių skaičiavimo 
lygtis ir suformuoti optimalios griebtuvo judėjimo 
trajektorijos sąlygas. 
2. Eksperimentinio manipuliatoriaus modelio 
energetinis efektyvumas gali būti padidintas, 
sinchronizuojant  žingsninių variklių darbą pagal 
sudarytą svirčių kampų skaičiavimo programos 
algoritmą ir koduotas variklių rotorių kampinės padėtis 
nustatymo komandas bei užlaikymo signalus.  
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PROGRAMMING AND THE OPTIMAL TRAJECTORY 
PREFERENCE OF AN INTELLIGENT MANIPULATOR 
MODEL

T. Šarpnickas,  T. Eglynas, T. Jankauskas, J. Vaupšas  

Abstract 

Analysis of manipulator inverse kinematics needs for 
compiling of arm movement equations which allow 
specifying requirements with the view of the optimized 
trajectory and more effective usage of stepper motors. 
The thoughtful research enabled to create an algorithm 
for computation of angles of the arms by taking into ac-
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count the conditions determined by experimental model 
of timber log manipulator. 

Keywords: manipulator, inverse kinematics, trajectory optimi-
zation, stepper motors. 
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