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Резюме: В работата е представен конструктивният модел на три-координатна измервателна система. 
Механичният модул на системата е изграден на базата на механизми с паралелна кинематика  във вид на 
делта-робот. Тези механизми притежават редица достойнства, такива като: висока точност; надеждност; 
компактност; товароносимост и др. Представено е решението на обратната задача на кинематиката на раз-
работения вид делта-робот.
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1. Въведение

Един от важните аспекти в машиностроител-
ното производство е свързан с контрола на гео-
метрията на изработваните детайли. Огромната 
номенклатура от произвежданите изделия води 
до изисквания за максимална универсалност на 
измервателните средства. Най-използваните в 
световен мащаб универсални средства са коор-
динатно-измервателните машини.

Към настоящия момент най-използваните 
координатно-имервателни машини имат ки-
немтични вериги от незатворен тип, т.е. те са 
разработени на базата на механизми с последо-
вателна структура. Точността на позициониране 
на измервателната глава на тези машини обаче 
зависи от сумарната грешка на системата от 
последователно съединени механизми. Колко-
то по-голям е броят на кинематичните звена, 
включени в измервателната верига, толкова 
по-голяма е грешката от позициониране.

От друга страна, механизмите с паралелни 
кинематични вериги (механизми с паралелна 
кинематика) притежават редица достойнства, 
такива като: висока точност; надеждност; ком-
пактност; товароносимост и др. В практиката 
съществуват достатъчно известни примери 
за конструктивни решения на металорежещи 
машини, стенд-симулатори за контрол и калиб-
риране на средства за измерване на параметри 
на движещи се обекти (кораби, самолети, сухо-
пътни транспортни средства и др.), построени 
на базата на механизми с паралелна кинематика 
[1, 2]. Необходимо е обаче да се констатира, че 
към настоящия момент, поради определени при-
чини, тези механизми все още не се използват 

в достатъчна степен в измервателната техника. 
Сред тези причини могат да бъдат посочени, 
например: сложността на управлението на този 
вид системи; недостатъчното усъвършенстване 
на методиките, които позволяват да се получат 
както оптималните конструктивни модели, така 
и най-подходящите за избраната конструкция 
алгоритми за автоматично или автоматизирано 
управление на задвижванията.

Недостатъчната дълбочина на изследвани-
ята на механиката на системите с паралелна 
кинематика се обяснява с високата сложност и, 
погледнато по-детайлно, с нееднозначността на 
аналитичното решение на обратната задача на 
геометрията и кинематиката.

От друга страна обаче, високото ниво на 
развитие на компютърните технологии към 
настоящия момент позволява да се прилагат 
ефективни числени методи за решаване на ре-
дица задачи за пресмятане и оптимизация на 
функционалните параметри при проектиране 
на този вид системи.

Във връзка с внедряването на механизмите 
с паралелна кинематика в измервателните сис-
теми особена актуалност придобиват правата и 
обратната задача на кинематиката, които дават 
възможност както за оптимизация на геомет-
ричните и кинематичните параметри, така и за 
разработване на необходимите алгоритми за 
управление и измерване.

2. Конструктивен модел на 
измервателната система
Конструктивният модел на измервателната 

система, от гледна точка на структурната компа-
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новка на механизмите с паралелна кинематика, 
може да бъде изграден по различни начини. 
Изборът на конструктивен модел обаче се ос-
новава преди всичко на функционалните, кон-
структивните и експлоатационните изисквания 
към конкретните системи. Функционалните из-
исквания включват такива характеристики като: 
точност на позициониране на измервателната 
глава; брой степени на свобода; характеристики 
на задвижванията; форма и обем на работното 
пространство; метод за преобразуване на дви-
женията; характеристика на системите за упра-
вление; граници на изменение на скоростите и 
ускоренията и др.

От своя страна, конструктивните изисквания 
при изграждане на система за координатни 
измервания се заключават в: наличие или от-
съствие на направляващи; разположение на 
направляващите в пространството; кинема-
тична схема; разположение на измервателната 
глава спрямо измервания детайл; подвижност 
или неподвижност на детайл в измервателния 
процес и др.

Към експлоатационните изисквания се 
отнасят: надеждност; ремонтопригодност; 
себестойност на оборудването; сложност на 
управлението и др.

Направеният анализ за съответствието на 
възможните конструктивни модели към избро-
ените по-горе изисквания показва, че особено 
удачен в това отношение е моделът на делта-ро-
бота. Този вид системи е един от най-перспек-
тивните методи за създаване на измервателни 
роботи с високи манипулационни свойства, 
висока чувствителност, бързодействие и точ-
ност, както и с възможност за високо ниво на 
автоматизация.

Разработената в катедра "Машино-строене и 
уредостроене" на ТУ-Габрово три-координатна 
измервателна система има механичен модул, 
конструиран във вид на делта-робот [3, 4]. На 
фигури 1 и 2 е показан конструктивният модел 
на механичния модул на системата за коорди-
натни измервания.

Модулът се състои от неподвижна основа 
(база) 1 и подвижна измервателна платформа 
(ИП) 2, свързани помежду си с три идентични 
кинематични вериги 3. Основата е монтирана 
върху опорите 4, носещи заедно с нея и измер-
вателната маса 5  (фиг.1).

Всяка от трите кинематични вериги включва 
по две звена. Първото (началното) звено 4 е 

свързано неподвижно към основата и е раз-
положено под ъгъл 45° спрямо нея (фиг 2а).  
Към началните звена са монтирани линейни 
направляващи, по които движат съчмени танке-
ти 5. Последните се задвижват от двигателите 
6 (фиг. 2б) посредством съчмено-винтовите 
двойки 7 (фиг. 2а).

Второто звено представлява двойка успоред-
ни лостове, свързани чрез сферичните връзки 
8 в единия си край с началното звено и към 
подвижната платформа в другия си край, така 
че да има възможност да извършва простран-
ствено движение. Задвижването на робота се 
осъществява чрез три мотор-редуктора 6, зак-
репени към основата (фиг. 2б). При изменение 
на преместването или ъгъла на завъртане на 
началните звена, измервателната платформа 
осъществява транслационно преместване по 
трите координатни оси OX, OY и OZ. Където 
координатната система OXYZ е свързана не-
подвижно с основата, с чийто център съвпада 
началото O, а ос OZ съвпада с нормалата към 
равнината на основата. Към центъра на измер-
вателната платформа е монтирана измервател-
ната глава 9 (фиг.2б).
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Фиг.1. Конструктивен модел на три-
координатната измервателна система
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3. Постановка и решение на 
обратната задача на кинематиката
В основата на математическия модел, дефи-

ниращ управляващите процеси в измервателни-
те роботи с паралелна структура, стоят задачите 
на кинематиката. Задачата на кинематиката 
дава решение за зависимостите на изходните 
координати на ИП, т.е. на обобщените коор-
динати от дължините, определящи текущото 
положение на трите танкети по направлението 
на съответните направляващи. Тази задача 
може да бъде разделена на две части - права 
и обратна задача. Правата задача е свързана с 
определяне на изходните координати, когато е 
известно преместването на танкетите. Целта 
при решаване на обратната задача е да се оп-
редели преместването на танкетите, когато са 
зададени изходните координати.

Правата задача на разглеждания в тази рабо-
та делта-робот е решена и описана подробно в 
[3, 4]. Тук обект на обсъждане ще бъде основно 
обратната задача на кинематиката. На практи-
ка чрез модела на тази задача могат да бъдат 
съставяни алгоритми, които при конкретно 
дефинирани (описани) команди и едно зададено 

начално състояние, определят преминаването 
на ИП през точно дефинирана поредица от 
последователни състояния, така че тя да се 
позиционира в едно крайно състояние.

За решаването на правата и обратната задача 
на кинематиката на делта-робота е съставена 
необходимата кинематична схема, която е по-
казана на фиг.3.

Върху неподвижната основа са установени 
точките Ai, лежащи върху окръжност с радиус 
Rb и център O. С основата е свързана непод-
вижната координатна система OXYZ, центъра 
на която съвпада с точка O, а ос OZ е насочена 
по нормалата. Точките Ai са разположени на 
ъгъл ji спрямо координатната ос OX (фиг.3), 
при което [3]

( )
3

180
.1i.2i −=j ,  i = 1, 2, 3. (1)

Освен това, с точките Ai са свързани с не-
подвижните координатните системи Aixiyizi, 
i=1,2,3, като осите им са ориентирани така, че 
началните звена AiD лежат в равнините Aixizi, а 
ъглите между ос OX и осите Aixi са равни на ji 
съгласно (1). Сдвоените звена BiCi са с дължина 
L, като точките Bi съвпадат с мястото на окач-
ването им към съответните танкети. Точките 
Ci лежат на ИП, разположени върху окръжност 
с радиус RP и център P, съвпадащ с масовия 
център на ИП. С ИП е свързана подвижната ко-
ординатна система Pxyz, чийто център съвпада 
с масовия център P на платформата.
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Фиг.3. Кинематична схема на делта-робота

Преместването на танкетите по направле-
нията на началните звена, определени от век-
торите DAi , се дефинира от величините Hi.  
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Фиг.2. Делта-робот за координатни измервания 
на геометрични параметри
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С a1 е означен ъгъла на наклона на направля-
ващите на началното звено AiD, определен в 
координатните системи Aixiyizi. Ъглите между 
направляващите на началните звена и съот-
ветните сдвоени звена BiCi са отбелязани на 
фиг.3 с a2i. Поради наличието на сферични 
връзки, с които сдвоените лостове BiCi свърз-
ват танкетите от звената AiD и ИП, следва, че 
точките Ci ще имат възможност за преместване 
в направления, перпендикулярни на равнините 
Aixizi. Това изместване се дефинира от ъглите 
a3i, които съгласно фиг.4 се определят като 
ъгли между равнините Aixizi и направленията 
на звената BiCi.
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Фиг.4. Изместване на сдвоените звена BiCi в 
координатната равнина OXY

В основата на кинематичните уравнения 
стои векторно съотношение, което се откроява 
ясно на кинематичната схема от фиг.3, т.е

 PCCBBAOAOPR iiiiiiP +++==


. (2)

Векторите  PC,BA,OA iiii  могат да бъдат 
определени лесно от фиг.3. Тяхната пълна ма-
трична форма е представена в [3].

Векторът iiCB  се определя от фигура 4, 
където са дадени геометричните съотношения 
между параметрите, дефиниращи неговите 
координати. Тогава,
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След заместване на проекциите на съставля-
ващите вектори върху координатната система 
OXYZ в уравнение (2) отстраняване на излиш-
ните ъглови променливи a2i и a3i се получават 
следните три уравнения [3]:

( )[ ]
( )[ ]

[ ] .3,2,1i,0LZcosH
YsinsinHR

XcossinHR

22
P1i

2
Pi1i

2
Pi1i

==−−⋅+

+−⋅⋅−+

+−⋅⋅−

a

ja

ja

 (4)

където Pb RRR −= .
Уравнения (4) изразяват в явен вид зави-

симостта между координатите на точка P от 
измервателната платформа и преместванията на 
танкетите по направлението на трите начални 
звена.

Обратната задача на делта-робота се състои 
в определяне на преместванията на танкети-
те по направленията на началните звена, т.е. 
определяне на Н1, Н2 и Н3, когато са зададени 
координатите на т. Р от подвижната платформа, 
т.е. зададени са xp, yp, zp.

Решаването на обратната задача се основава 
на уравнения (4), от които след разкриване на 
скобите се получава следната система от три 
уравнения:
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i = 1, 2, 3.
След извършване на съответните полагания, 

системата уравнения (5) придобива следната 
квадратична форма:
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Коефициентите bi и ci са функция на коорди-
натите XP, YP, ZP на зададената т. Р от подвиж-
ната платформа и конструктивните параметри 
L, R, a1, ji на делта-робота.

Разписани по-подробно, уравнения (6) пред-
ставляват следната система от три квадратни 
уравнения:
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Системата квадратни уравнения (8) има 
решение само тогава, когато са изпълнени 
условията

i
2
i cb ≥ ,  за  i = 1, 2, 3. (10)

Изпълнението на трите условия (10) зависи 
както от конструктивните параметри на дел-
та-робота, така и от това дали зададената т. 
Р принадлежи на работното пространство на 
измервателната система [5].

След решаване на системата (8) се получа-
ват неизвестните премествания танкетите по 
направленията на началните звена, т.е. опреде-
ляне на Н1, Н2 и Н3, в резултат на което измер-
вателната глава се позиционира на зададеното 
положение. При това, за конкретно зададената 
точка Р от работното пространство на делта-
робота може да съществуват няколко възможни 
комбинации от премествания, реализиращи 
зададената позиция. Това може да създаде 
проблем при управлението на делта-робота. 
Ето защо алгоритмите за управление, особено 
при изпълнение на операции, основаващи се 
на обратната задача, трябва да бъдат съставени 
по ефективни методики, съобразени с обема на 
работното пространство, възможните матема-
тически решения, наложените конструктивни 
решения и др.

При избора на желаната конфигурация на 
делта-робота е необходимо да се взвмат пред-
вид следните два фактора:

• спазване на наложените конструктивни 
ограничения върху ъглите на завъртане на сд-
воените звена, а именно

max
i2i2

min
i2 aaa ≤≤ ; (11)

max
i3i3

min
i3 aaa ≤≤ ,

както и на преместванията на началните звена;
• решението, реализиращо зададената пози-

ция, да се получава чрез минимални изменения 
на преместванията.

По отношение на втория фактор може да се 
приложи следния критерий за избор на реше-
ние:

0LCB 22
i =−  , (12)
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или
 −−+−+− 2

CiBi
2
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2

CiBi )ZZ()YY()XX(

0L2 =−  , (13)

където

,cosHZ
;sin)sinHR(Y
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⋅+=
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j

 (15)

Тук, необходимите стойности на премества-
нията на началните звена Н1, Н2 и Н3 се полу-
чават от решенията на системата независими 
квадратични уравнения (8). В действителност, 
от тези решения се получават три двойки стой-
ности на неизвестните Нi, от които се избират 
трите реални, съобразени с наложените огра-
ничения.

Геометричните изчисления показват, че 
работното пространство на делта-робота 
има формата на три пресичащи се под ъгъл 
120° полуторове. Видът на всеки един от тях, 
обусловен от елементарните премествания по 
съответното начално звено, има геометричната 
форма, показана на фиг.5.

 
Фиг.5. Работно пространство

4. Изводи
Представената в настоящата работа ситема 

за три-координатни измервания има механичен 
модул, разработен на базата на механизми с 
паралелна кинематика. Тези механизми при-
тежават редица предимства, като например: 
висока точност; надеждност; компактност; 
товароносимост и др. Тези качества демонстри-
рат големите перспективи, които имат този вид 
системи в измервателната техника.
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 INVERSE PROBLEM OF KINEMATICS OF DELTA ROBOT 
INTENDED FOR COORDINATE MEASUREMENTS
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Abstract:  In the work the constructive model of 3-D coordinate measuring system is presented   The mechanical 
module of the system is built on mechanisms with parallel kinematics in the form of a delta robot. These mechanisms 
have a number of advantages such as: high accuracy; reliability; compactness; load capacity and more. The solution 
of the inverse problem of kinematics of the developed type delta robot is presented.
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ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА КИНЕМАТИКИ ДЛЯ ДЕЛЬТА- РОБОТА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ КООРДИНАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Димитар Дичев 1), Александар Дончев2) Христофор Коев 3)

1, 2, 3) ТУ-Габрово, 5300 Габрово, ул. „Хаджи Димитър” 4, 
e-mails: dichevd@abv.bg, spookibg@yahoo.com, koevh@abv.bg

Резюме: В работе представленa  конструктивнaq модель трехкоординатной измерительной системы. 
Механический модуль системы построен базе механизмов с параллельной кинематикой в форме дельта-
робота. Эти механизмы имеют ряд преимуществ, таких как: высокая точность; надежность; компактность и 
т.д. Представлено решение обратной задачи кинематики для данного типа дельта-робота.

Ключовые слова: трехкоординатная измерительная система, дельта-робот, обратная задача кинематики, 
механизмы с параллельной кинематикой.


