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REZUMAT. Pentru a constitui o bază de lucru utilă, inclusiv pentru promovarea unor noi structuri redundante, în afara celor
deja aplicate, în această lucrare se face o sistematizare a structurilor lanţurilor cinematice cu 7 şi 8 axe. Reprezentarea
spaţiilor de lucru corespunzătoare poate ajuta proiectantul în alegerea structurii cu funcţionalitate maximă pentru o aplicaţie
dată. Se dă un exemplu de calcul al cinematicii directe pentru un lanţ cinematic cu 7 axe, aplicându-se metoda operatorilor
omogeni.
Cuvinte cheie: robot redundant, sistematizare structurală, lanţ cinematic, analiză cinematică.
ABSTRACT. This paper presents the most possible structures with 7 or 8 axes, which correspond to non-degenerate
workspaces of which one can choose other variants than existing ones, to be manufactured. Representation of workspace
helps the designer to choose structures that may have a high degree of functionality for a given range of applications.
Kinematic analysis based on the method of homogeneous operators exemplifies the possibility to resolve this issue in the
case of these redundant robots too.
Key words: redundant robot, structural systematization, kinematic chain, kinamtic analyse.

1. INTRODUCERE
În mod tradiţional s-a convenit că lanţul cinematic
al unui robot industrial trebuie să aibă 6 axe (3 axe
corespunzătoare lanţului cinematic de poziţionare şi
3 axe corespunzătoare lanţului cinematic de orientare),
orice număr suplimentar de axe(cuple cinematice
monomobile), conducând la o anumită redundanţă.
Îniţial s-a considerat că lanţurile cinematice redundante nu sunt de dorit pentru că duc la creşterea
complexităţii inutil, unui timp mai mare pentru calculul
traiectoriilor şi a costurilor. În ultimii ani (2-4 ani)
au apărut însă preocupări pentru promovarea şi chiar
realizarea roboţilor industriali cu lanţuri cinematice
redundante, mai ales a celor cu 7 axe, dar şi cu 8 axe
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Acestea au dovedit că au
spaţii de lucru mai mari şi posibilităţi crescute de
manevrare în aceste spaţii.Dezavantajele amintite şiau redus semnificativ importanţa prin creşterea
vitezei de calcul a traiectoriilor datorită creşterii
explozive a puterii de calcul a procesoarelor folosite,
reducerea costurilor de proiectare şi fabricare, iar
structura mai complicată a devenit practic un avantaj
funcţional foarte important. Pentru a constitui o bază
de lucru utilă, inclusiv pentru promovarea unor noi
structuri redundante, în afara celor deja aplicate, în
această lucrare se face o sistematizare a structurilor
lanţurilor cinematice cu 7 şi 8 axe şi se dă câte un
exemplu de calcul al cinematicii directe pentru un
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lanţ cinematic cu 7 axe aplicându-se metoda operatorilor omogeni.

2. SISTEMATIZAREA STRUCTURALĂ
A LANŢURILOR CINEMATICE
CU 7 AXE PENTRU ROBOŢI
Conform [2], există un număr de structuri de
lanţuri cinematice cu 6 axe pentru roboţi, care au
spaţii de lucru nedegenerate(reduse la o linie sau la o
suprafaţă) şi care sunt utilizabile. Acestea s-au
obţinut prin identificarea combinaţiilor posibile între
3 axe (cuple monomobile) de rotaţie, respectiv de
translaţie (RRR-TTT), luîndu-se în considerare numai
situaţiile în care două cuple succesive sunt perpendiculare sau paralele, pentru lanţurile cinematice de
poziţionare, cu considerarea excentricităţilor posibile
egale sau nu cu zero şi a 3 axe(cuple monomobile)
de rotaţie (RRR), corespunzătoare lanţului cinematic
de orientare. S-au reţinut numai structurile la care
corespund spaţii de lucru nedegenerate. S-au luat în
considerare numai structurile la care poziţiile relative ale cuplelor succesive sunt perpendiculare sau
paralele deoarece aceste structuri au aplicabilitatea
cea mai frecventă la roboţii industriali şi au fost
validate de practică drept cele mai funcţionale.
Structurile cu 7 axe (cuple cinematice monomobile)
se obţin din cele cu 6 axe prin adăugarea unei cuple
83

CREATIVITATE, INVENTICĂ, ROBOTICĂ
cinematice monomobile de rotaţie (R) sau de
translaţie (T), de asemenea într-o poziţie relativă
perpendiculară sau paralelă cu cupla anterioară sau
posterioară. Evident pentru fiecare structură se
generează spaţiul de lucru corespunzător şi se reţin
numai cele la care corespund spaţii de lucru
nedegenerate. Variantele de bază se obţin în cazul în
care excentricitatea dintre două cuple succesive este
egală cu zero, iar veriantele derivate pentru cazul în
care excentricitatea este diferită de zero, dezvoltată
după o axă, după două axe sau după trei axe. Astfel
conform [2], există 20 de structuri distincte de lanţuri
cinematice de poziţionare trimobile, care generează
volume-spaţii de lucru nedegenerate şi 8 structuri de
lanţuri cinematice de orientare trimobile. În figura 1
se dau 2 exemple de lanţuri cinematice de poziţionare cu evidenţierea parametrilor cinematici semnificativi: a1, a2, d, r, S0, S, iar M este punctul
caracteristic al extremităţii robotului [2 ].
În figura 2 se dau două exemple de lanţuri
cinematice de orientare (formate din 3 cuple de
rotaţie, R R R; a,b – parametri geometrici; l,n –
dispunerea prehesorului longitudinală sau normală
faţă de ultima axă a mecanismului de orientare; la
varianta b, a = 0) [2]. Prin înserierea unui lanţ
cinematic de poziţionare cu un lanţ cinematic de
orientare se obţine lanţul cinematic de ghidare, în
acest caz având şase axe (şase cuple cinematice
monomobile de rotaţie sau de translaţie), în care

două axe-cuple succesive sunt perpendiculare ( ),
sau paralele (||).
Structurile cinematice de ghidare cu şapte axe
(şapte cuple cinematice monomobile de rotaţie sau
translaţie, poziţionate relativ perpendicular sau paralel)
se obţin din cele cu şase axe prin adăugarea unei
cuple cinematice monomobile (unei axe suplimentare)
de rotaţie (R) sau de translaţie (T). Această cuplă
poate fi adăugată la începutul, la sfârşitul lanţului
cinematic de ghidare sau între cele două lanţuri
cinematice componente. Pentru obţinerea tuturor combinaţiilor posibile, fără pierderea funcţionalităţii
lanţului cinematic de poziţionare şi a lanţului
cinematic de orientare, se consideră lanţul cinematic
de poziţionare un modul cinematic distinct denumit
modul cinematic de poziţionare (MP) şi lanţul cinematic de orientare un modul cinematic de orientare
denumit modul cinematic de orientare (MO). Poziţia
relativă a celei de a şaptea cuplă (axă) faţă de prima
sau ultima cuplă a uneia dintre cele două module
poate fi perpendiculară ( ) sau paralelă (||). Rezultă
12 combinaţii posibile:
R (MP)(MO), R||(MP)(MO), T (MP)(MO),
T||(MP)(MO), (MP) R(MO), (MP)||R(MO),
(MP) T(MO), (MP)||T(MO), (MP)(MO) R,
(MP)(MO)||R. (MP)(MO) T, (MP)(MO)||T.

a

b

Fig. 1. Două exemple de lanţuri cinematice de poziţionare trimobile.

a

b

Fig. 2. Două exemple de lanţuri cinematice de orientare trimobile.
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a

b

c

d

Fig. 3. Exemple de lanţuri cinematice de ghidare cu şapte axe:
a – R (MP)(MO); b – R||(MP)(MO); c – (MP) R(MO); d – (MP)(MO)|| T.

În figura 3 sunt reprezentate 4 variante cinematice cu şapte axe, cu reprezentarea în detaliu al
modulului de poziţionare şi condensată a modulului
de orientare. Schema structurală a modului de poziţionare corespunde variantei 2 din figura 1 (T, R –
cuple monomobile de translaţie, respectiv, de rotaţie;
a, b, c, d, e, f, r sunt paramentrii cinematici semnificativi, iar M este punctul caracteristic al robotului).
Se face precizarea că în cazul poziţiei perpendiculare
a axei sunt două variante: prima perpendiculară pe
direcţia dintre cele două axe (ca în cazul din figura 3a,

a

iar a doua coliniară cu direcţia dintre cele două axe,
variante care se vor detalia în lucrări viitoare).
În figura 4, pentru structurile 1, 2 şi 3 din figura 3,
abstracţie făcând de modulul de orientare (care
nu influenţează forma şi dimensiunile volumuluispaţiului de lucru), sunt reprezentate schemele cinematice, ale unor roboţi cu astfel de structuri cinematice.
În figura 5 se face o exemplificare a unui lanţ
cinematic cu 7 axe: R||(MP:R R||R)(MO:R R R),
produs de firma CLOOS şi utilizat în operaţiile de
sudură robotizată.

b

c

Fig. 4. Scheme cinematice pentru roboţi cu şapte axe:
a – R (MP)(MO); b – R||(MP)(MO); c – (MP) R(MO).
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a

b

Fig. 5. Exemplu de structură robotizată cu 7 axe de forma:
a – R||(MP:R R||R)(MO:R R R); b – varianta constructivă [9].

a

b

Fig. 6. Schemele structurale a doua variante de lanţuri cinematice cu 8 axe.

3. SISTEMATIZAREA STRUCTURALĂ A
LANŢURILOR CINEMATICE CU 8 AXE
PENTRU ROBOŢI
Structurile lanţurilor cinematice cu 8 axe se pot
obţine din cele cu 6 axe, prin adăugarea a două
axe(două cuple cinematice monomobile) de rotaţie
sau de translaţie sau combinate RT, respectiv, TR,
ambele la unul din capetele lanţului cinematic cu 6
axe, sau una la un capăt iar cealaltă la celălalt capăt
al lanţului cinematic precizat, sau prin adăugarea
unei axe de R sau de T la structurile cu 7 axe.
Această axă suplimentară se adaugă în mod
esemănător ca în cazul obţinerii structurilor cu 7 axe
din cele cu 6 axe. Ca urmare, se obţine un număr de
structuri distincte la care corespund spaţii de lucru
nedegenerate. Astfel, prin adăugarea unei cuple de
rotaţie (R) sau de translaţie (T), în poziţie perpendiculară ( ) sau paralelă (||) la primele patru structuri
(R/T)( /||)(MP)(MO) ale lanţurilor cinematice cu
şapte axe se obţin 16 structuri de lanţuri cinematice
cu opt axe: R R (MP)(MO),..., T||T||(MP)(MO). În
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mod asemănător se obţin variantele structurale cu
opt axe pe baza structurilor cu şapte axe de forma:
(MP)( /||)(R/T)(MO) şi (MP)(MO)( /||)(R/T). Rezultă în final 96 de variante, câte 16 pentru fiecare
combinaţie de tipul:
(R/T)( /||)(R/T)( /||)(MP)(MO),
(R/T)( /||)(MP)( /||)(R/T)(MO),
(R/T)( /||)(MP)(MO)( /||)(R/T),
(MP)( /||)(R/T)(MO)( /||)(R/T),
(MP)( /||)(R/T)( /||)(R/T)(MO),
(MP)(MO)( /||)(R/T)( /||)(R/T).
În figura 6 sunt arătate 2 structuri cinematice cu 8
axe, cu reprezentarea în detaliu a structurii modulului de poziţionare şi condensată a modulului de
orientare. Scheme structurale corespunzătoare se
pot reprezenta pentru toate cele 96 de combinaţii
distincte posibile.
În figura 7, pentru structurile din figura 6, abstracţie
făcând de modulul de orientare, sunt reprezentate
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schemele cinematice cu indicarea parametrilor dimensionali cinematici semnificativi.
Se face observaţia că, în mod asemănător, se pot
obţine structuri redundante utilizabile la roboţii industriali şi cu mai mult de 8 axe: 9, 10, 11 sau chiar
12 axe. Unele din aceste structuri pot avea avantaje

funcţionale certe în anumite situaţii, care cu siguranţă vor fi validate de aplicaţiile practice viitoare.
Un număr mai mare de 12 axe deja apropie structura
de structura robotică trompoidă, formată prin înserierea mai multor module constructive identice sau
asemenea[2].

a

b

Figura 7. Schemele cinematice a două structuri cu 8 axe.

4. ANALIZA CINEMATICĂ A
LANŢURILOR CINEMATICE CU 7 AXE
Problema analizei cinematice se rezolvă cu metoda
operatorilor omogeni [2]. Se poate aborda atât problema cinematicii directe cât şi problema cinematicii
inverse. Se exemplifică aplicarea metodei operatorilor cinematici omogeni la rezolvarea cinematicii
directe (calcularea coordonatelor sistemului de referinţă final sau punctului caracteristic al robotului,
în conformitate cu mişcările din cuplele cinematice,
ca şi în funcţie de distanţele dintre cuplele cinematice consecutive), pentru o structură cu 7 axe,
considerată reprezentativă. Aplicarea metodei presupune folosirea operatorilor omogeni de rotaţie, de
translaţie şi a operarorilor compuşi de rotaţie-translaţie, respectiv, de translaţie-rotaţie. În concordanţă
cu figura 8,a, forma operatorului omogen elementar
de translaţie de la sistemul de referinţă O m xm ym z m
la sistemul de referinţă On xn yn z n , după axa
xm = xn , este:

x
Amn  Tmn

 1
d
  nm
 0

 0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0 
0

1

.

(1)

Formele matriceale ale operatorilor omogeni
elementari de rotaţie după axa x, axa y şi axa z,
conform figurii 8,b, c şi d, sunt:
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0
0 
.
0

1

În aceste matrice Snm= sin  nm , şi Cnm= cos  nm
sunt sinuşii, respectiv, cosinuşii unghiurilor de
rotaţie în jurul axelor respective, de la sistemul
de referinţă m la sistemul de referinţă n. Cu
ajutorul a doi operatori omogeni elementari de rotaţie şi translaţie, respectiv, de translaţie şi rotaţie
se pot obţine operatorii omogeni compuşi la care
le corespund matrice rezultate prin înmulţirea
matricelor corespunzătoare operatorilor omogeni
elementari. Operatorii compuşi simplifică, într-o
oarecare măsură, calculul cinematic, prin reducerea
numărului operaţiilor de înmulţire a matricelor
corespunzătoare rotaţiilor în jurul axelor din cuplele
cinematice şi translaţiilor între doua axe din două
cuple succesive. Se exemplifică rezolvarea
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problemei cinematice directe pentru structura
cinematică cu 7 axe din figura 8,a şi b, cores-

a

punzătoare combinaţiei R||(MP: R
R R R).

R

T)(MO:

b

c

d

Fig. 8. Schemele cinematice corespunzătoare operatorilor omogeni elementari:
a – de translaţie; b – de rotaţie după axa x; c – de rotaţie după axa y; d – de rotaţie după axa z.

a

b

Fig. 8. Schemele cinematice cu reprezentarea notaţiilor corespunzătoare aplicării metodei operatorilor omogeni:
a – pentru mecanismul de poziţionare cu cuplă de rotaţie suplimentară; b – pentru mecanismul de orientare.

Pentru obţinerea coordonatelor sistemului de
referinţă O7 x7 y7 z7 faţă de sistemul de referinţă
O0 x0 y0 z0 (problema cinematicii directe) se scriu
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formele matriceale ale operatorilor de rotaţie sau de
translaţie, de trecere succesivă de la sistemul de referinţă m la sistemul de referinţă n: m= 0,...,6; n = 1,...,7.
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Aceste matrice sunt:

A01'

1
0
z
 R01'

0

0

l3x  O2O3' C3 ' 2  cos  3x' 2 ; S 3 ' 2  sin  3x' 2 ;

0
0
0 
C1'0  S1'0 0  ;
S1'0 C1'0 0 

0
0
1

1
0
y
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l1 y

 0

1
0
z
A12  R12

0

0
1
0
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0

0
x
z
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l3 z  O3'O3 d 43  O3O4 ; C 54  cos  54y ;
y
S54  sin 54
;
z
z
x
; S 65  sin  65
; C 76  cos  76
;
C 65  cos  65

0 0 0
1 0 0 
;
0 1 0

0 0 1 

0
C21  S21 0 
;
S21 C21 0 

0
0
1
0 0
0 
1 0
0 
;
0 C3' 2  S3' 2 

0 S3' 2 C3' 2 
 1 0 0 0
l
1 0 0 
3x


;
 0 0 1 0


l3 z 0 0 1 
0

x
;
S 76  sin  76

Unghiurile ijk sunt unghiurile între sistemele de
referinţă i şi j (i, j = 0,1’, 1,2’, 2,3’, 3, 4, 5, 6, 7 şi k
este axa x, y sau z) şi lik sau dij sunt distanţele între

0

sistemele de referinţă consecutive cu axele paralele.
Matricea coordonatelor sistemului de referinţă
O7 x7 y7 z7 faţă de sistemul de referinţă O0 x0 y0 z0
rezultă ca produs al matricelor de transfer de mai
sus, sub forma:
(3)

 1 0 0 0
 0 1 0 0
;
A34  T34y  
 d 43 0 1 0 


 0 0 0 1
0
0
0 
1
0
C 54 0
S 54 
;
A45  R45y  
0
0
1
0 


C 54 
0  S 54 0
0
0
0
1
0
C 65  S 65 0 
;
A 56  R56z  
0
S 65 C 65 0 


0
0
1
0
1
0
x
A67  R67  
0

0

0 0
1 0
0 C76
0 S76

0 
0 
.
 S76 

C76 

În aceste matrice, notaţiile au următoarele semnificaţii:
C1' 0  cos 1'z 0 ; S1' 0  sin 1'z 0 ; l1 y  O0O1 ;
z
z
C21  cos21
; S21  sin 21 ; l2 z  O1O2 ;
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A07 = A01' A1'1 A12 A2'2 A23' A3'3 A34 A45 A56 A67 .
4)

(

Analiza cinematică prezentată se poate extrapola
la orice altă structură cu 7 axe. De asemenea această
metodă se poate aplica la structurile cinematice cu
8 axe.

5. CONCLUZII
Lanţurirle cinematice redundante cu 7 sau 8 axe
(7 sau 8 cuple monomobile de rotaţie sau de translaţie) s-au dovedit utile şi unele variante deja se aplică
la unii roboţi industriali deja realizaţi în practică.
Lucrarea prezintă o metodă de obţinere a majorităţii
structurilor posibile cu 7 sau 8 axe, la care corespund spaţii de lucru nedegenerate, dintre care se pot
alege alte variante, decăt cele cunoscute, pentru a fi
realizate. Reprezentarea spaţiilor de lucru ajută proiectantul în alegerea acelei structuri care poate avea
un grad de funcţionalitate maxim pentru o gamă de
aplicaţii dată. Analiza cinematică bazată pe metoda
operatorilor omogeni exemplifică posibilitatea rezolvării acestei probleme şi în cazul acestor roboţi
redundanţi.
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