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Настоящата работа е посветена на изследване на възможностите на манипулатор с 
голяма товароподемност и пет степени на свобода да извършва преместване на товарите по 
предварително зададена траектория в пространството, в конкретния случай определена от 
три  траекторни точки. Законите на движение по всяка степен на свобода  )(ti Θ=Θ  са 
дефинирани на базата на траекторните точки и при зададено време за движение по 
траекторията като полиноми от трета степен.  Числените стойности на коефициентите 
на полиномите и законите на движение са определени чрез програмиране на Visual Basic в 
среда на програмната система  Solid Works. 

Изследванията са извършени за съществуващо съоръжение с хидравлично задвижване 
и ротационни кинематични двойки. Манипулаторът е моделиран тримерно в  Solid Works.  
Стимулационният анализ извършен чрез COSMOS MOTION позволява да се определят 
необходимите усилия в изпълнителните механизми на системата за задвижване, включващи 
статични и динамични компоненти,  както и скоростите на движение в ставите, с оглед 
определяне на необходимите дебити.  
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ВЕВЕДЕНИЕ 
Товароподемните манипулатори са 

съоръжения, които на базата на значителния си 
брой степени на свобода (5 или 6) позволяват 
преместване на товарите по предварително 
определена траектория в пространството. 
Такава траектория се определя от две или 
повече траекторни точки, всяка една от които 
представлява съвкупност от желана позиция и 
ориентация на товара спрямо определена 
базова координатна система. Във всяка една от 
тези точки манипулаторът може да спира 
своето движение (например за разтоварване) 
или да преминава през нея с определена 
скорост (например при заобикаляне на 
препятствие). Сложността на осъществяваните 
траектории се определя основно от броя на 
степените на свобода на съоръжението, 
изисквания при пренасяне на товара (някои 
товари не могат да бъдат ориентирани 
произволно) и възможностите на системата за 
задвижване да осъществи необходимите 
усилия и скорости на движение на звената. 
Последното може да окаже съществено 
влияние върху времето за изпълнение 
траекторията като цяло (или на отделните 
нейни части – между дефинираните 

траекторни точки), особено при движение в 
близост до зоните на сингулярност – 
границите на обслужвания обем.  

Очевидно е, че при придвижване на 
товара по определена траектория в 
пространството, към статичното натоварване 
от полезното тегло на товара и собствените 
тегла на звената на манипулатора се прибавят 
и определен динамични компоненти, които 
нарастват с намаляване времето за изпълнение 
на задачата. При това, с оглед на 
интензификация на процесите, траекторните 
изследвания се отнасят до възможностите на 
съществуващата система за задвижване на 
механична конструкция: 
 а/ да реализира необходимите 
двигателни усилия; 
 б/ да реализира необходимите скорости 
на звената за описване на желаните 
траектории; 
 в/ да реализира необходимата мощност 
за движение по определена траектория; 
 г/ да притежава необходимата якост 
и/или устойчивост на конструкцията за 
поемане на динамичните претоварвания.   

Набелязаните по-горе цели могат да 
бъдат постигнати чрез математическо 



моделиране и числено решаване на задачата по 
един от известните методи Нютон – Ойлер или 
Лагранж [1]. Съвременните системи за 
автоматизирано проектиране обаче 
предоставят инструменти и значителни 
възможности за кинематичен и динамичен 
анализ на механизми, машини и съоръжения, 
което значителна степен подпомага 
проектантските дейности и позволява бързо 
получаване на надеждни резултати при 
решаване на комплексни задачи. Принципът 
тук се основава върху тримерно моделиране на 
звената и елементите като твърди тела с 
последващо задаване вида на връзките и 
законите на движение по всяка една степен на 
свобода.  

Настоящата статия описва решаването 
на проблема чрез моделиране на 
конструкцията в системата SolidWorks и 
симулационно моделиране на задачата 
посредством пакета Cosmos Motion. 
Изследванията са направени за съществуващо 
съоръжение – товароподемен манипулатор с 
хидравлично задвижване и пет ротационни 
кинематични двойки пренасящ палетизирани 
товари през три траекторни точки. 

 
МЕТОДИКА НА РЕШЕНИЕ 
Товароподемните манипулатори са 

случай, при който задачата за анализ на 
траекториите се извършва в така нареченото 
ставно пространство [1],  дефинирано чрез 
вектора на независимите премествания в 

ставите  [ ]n21  ...    θθθθ =
r

, където n 
представлява броя на степените на свобода. 
Тук iθ  от своя страна представлява 
големината на независимо преместване или 
завъртане в ставата, в зависимост от нейния 
вид – призматична или ротационна. 
Изследването на траекториите в ставното 
пространство е удобно, тъй като нормално ние 
не се нуждаем от точно позициониране и 
ориентиране на товарите в интервалите между 
траекторните точки. От друга страна, 
прибавянето на междинни точки прецизира 
траекторията и позволява заобикаляне на 
препятствия.  
 Очевидно е, че комплексността на 
проблема не позволява директно симулиране в 
среда на Cosmos Motion и налага 
извършването на предварителни пресмятания. 
В този аспект решаването на задачата се 
извършва на няколко етапа: 
 Първо: Моделиране на конструкцията 
 Петте звена на манипулатора са 
представени като геометрични модели в 

системата SolidWorks с възможно най-висока 
степен на прецизност. Геометричният модел е 
основа за определяне на масово-геометричните 
характеристики на звената, използвани 
автоматично при динамичната симулация.  

Второ: Дефиниране на траекторните 
точки 

 Всяка траекторна точка като позиция и 
ориентация на товара спрямо базовата 
координатна система 0 е зададена посредством 
трансформационна матрица от вида: 
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където xi, yi и zi  са координатите на 
геометричния център на товара описани 
спрямо нулевата координатна система, а ϕi - 
ъгъла на ротация спрямо оста z минаваща през 
този център в текущата траекторна точка i. Тук 
ориентацията на товара е ограничена само до 
ротация около вертикалната ос, тъй като е 
необходимо запазване на неговата 
хоризонталност. В разглеждания случай са 
дефинирани три точки – начална, междинна и 
крайна (i = 1,3). През междинната 
манипулаторът преминава с определена 
скорост.  
 Трето: Решаване на обратната задача 
на кинематиката 

Решаването на обратната задача на 
кинематиката за манипулатор с пет степени на 
свобода и ротационни двойки е традиционна 
задача и се извършва чрез задаване на локални 
координатни системи към всяко звено 
следвайки правилото на Денавит-Хартенберг.  
При това положение е необходимо решаване 

на уравненията:  iQQi TTT 050
5 . = , където iT0

5   

представлява матрица даваща описанието 

 
Фигура 1 



(позицията и ориентацията) на координатната 
система на петото звено спрямо нулевата, а 

TQ
5  е описанието на товара в системата на 

петото звено. Като резултат от решаването на 
обратната задача, за всяка от ставните 
променливи се получават три стойности, 
определящи два интервала на движение – от 
началното до средното и от средното до 
крайното положение:  θ1i ≤  θi   ≤θ2i  и  θ2i ≤  θi   
≤θ3i. 

Четвърто: Генериране на траектория   
Генерирането на траектория се състои 

в  намирането на плавна крива на изменението 
на ставните променливи по отношение на 
времето или 

)(    ),(     ),(  i3i2i1 ttt iii Θ=Θ=Θ= θθθ &&& . 
Времето за движение във всеки участък е  

еднакво за всички степени на свобода и 
е зададено предварително, или  0 ≤  t  ≤   t1 за 
първия участък и 0 ≤  t  ≤   t2 за втория.  

Като закон на изменение на скоростта е 
използван полином от трета степен, като 
коефициентите на полинома се определят от 
началните условия. 

 

 
 

Фигуа 3 
 
 Изчисляването на скоростта в 

междинната точка е извършено при условието 
за равенство на ускорението в края на първия и 
началото на втория интервал на движение. 

 
Пето: Прехвърляне траекториите в 

модела и дефиниране на връзките в COSMOS 
MOTION  

Решаването на обратната задача на 
манипулатора и генерирането на траектории в 
числен вид се извършва чрез програми, 
реализирани на езика VBA в среда на 
програмната система Solid Works. Като входни 
величини в тези програми се явяват броя и 
елементите на траекторните точки (елементите 
на матрицата /1/), както и времето за пътуване 
между всеки две от тях. На Фигура 2 са 
показани диалоговите прозорци за въвеждане 
на съответната информация. Изходните данни 

– числените стойности на измененията на 
ставните ъгли като функция на времето се 
извежда в текстови файлове, подходящи за 
прочитане  от съответния модул на COSMOS 
MOTION.  

 

 
 

  
 

Фигура 2 
 
Solid Works позволява лесно визуално 

контролиране на решението на обратната 
задача чрез моделиране на товара в 
съответните точки и формиране на 
конфигурации на асемблирането на модела 
чрез таблица (Design Table) съдържаща 
големините на ставните променливи във всяка 
една от тези траекторни точки.  (Фигура 3)  

На този етап представяме всички 
движещи се елементи на манипулационната 
система в категорията  Moving Part, докато в 
категорията Ground Part остават елементите, 
които не извършват движение. При това 
положение се налага подтискане на 
предварително зададените ъгловите 
ограничения (в Design Table) за да може 
механизмът да се движи по степените си на 
свобода. Във всеки един от шарнирните се 
задава функция ротация, като ъгълът на 
завъртане се представя като функция на 
времето, изчислена на етапа на генериране на 
траекториите. За тази цел е използвана 
алтернативата сплайн (spline) позволяваща 
четене на външен текстов файл като закон на 
движение по всяка една степен на свобода.  

 
 
 
 



 
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ 
На Фигура 4 са представени 

необходимите въртящи моменти в ставите 
между първото и второто и второто и третото 
звено за преместване на товара по 
определената траектория. Усилията са 
получени от симулацията при две различни 
времена за движение по траекторията - 
съответно 6 и 12 [sec]. На фигурата също така 
са показани теоретично изчислените статични 
моменти от товара и теглото на звената. 
Очевидно е, че интензификацията на процеса 
увеличава динамичните натоварвания, което 
трябва да бъде отчетено при изчисления на 
механизмите.  
 Възможността на системата за 
задвижване да осъществи желани скорости на 
звената (са свързани преди всичко с дебита, 
развиван от хидравличната помпа. 
Направената симулация позволява лесно да 
бъдат определени скоростите в хидравличните 
цилиндри, (тъй като вида на окачването на 
цилиндъра е инкорпорирано в модела), На 
фигура 5 е показано изменението на скоростта 
хидроцилиндъра за задвижване на второто 
звено като функция на времето.  

Като заключение може да се отбележи, 
че статията представя методика за изследване 
възможностите на хидравлично задвижван 
манипулатор да осъществява пренасяне на 
товар по предварително определена 
траектория за зададено време. Тази методика 
се основава на възможностите за симулация 
предоставяна от пакета COSMOS MOTION. 
Получените от симулацията резултати могат 
да бъдат сравнени с действителните 
двигателни усилия, развивани от системата за 
задвижване. Едно допълнително сравнение 
може да бъде извършено по отношение на 
необходимите и действителните дебити. 
Получените от симулацията резултати за 
динамичните натоварвания на елементите от 
конструкцията могат да бъдат експортирани в 
системата COSMOS WOKS с оглед анализ на 
напрегнатото и деформационно състояние на 
конструкцията по метода на крайните 
елементи.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Момент в стави 2 и 3 [N.mm]
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Фигура 4 

Скорост в цилиндър 1
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Фигура 5 
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