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ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW EWOLUCYJNYCH DO OPTYMALNEGO 

DOBORU WYBRANYCH WYMIARÓW KONSTRUKCYJNYCH MECHANIZMU 

DŹWIGNIOWEGO Z PRZEKŁADNIĄ ŚRUBOWĄ TOCZNĄ 

 

W artykule przedstawiono problematykę syntezy optymalnej wybranych wymiarów konstrukcyjnych płaskiego mechanizmu 

dźwigniowego zawierającego w swej strukturze kinematycznej przekładnię śrubową toczną. Zastosowano analizę wielokryte-

rialną z wykorzystaniem algorytmów genetycznych 

 

WSTĘP 

W klasycznym rozwiązaniu konstrukcyjnym robotów przemy-
słowych o konfiguracji antropomorficznej (RRR) stosowany jest 
szeregowy łańcuch kinematyczny. Skutkuje to interakcjami pomię-
dzy parametrami kinematycznymi ramienia i przedramienia manipu-
latora w równaniach opisujących jego dynamikę. Zjawisko to jest 
szczególnie niekorzystne w przypadku niezależnego sterowania 
poszczególnymi osiami manipulatora. W celu jego eliminacji stoso-
wany jest w strukturze kinematycznej manipulatora zamknięty płaski 
łańcuch kinematyczny o dwóch stopniach swobody w postaci rów-
noległoboku przegubowego. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość 
zastosowania zdalnego napędu przedramienia od kolumny oraz 
uzyskanie odprzężenia dynamicznego polegającego na wyelimino-
waniu interakcji pomiędzy parametrami kinematycznymi ramienia 
i przedramienia manipulatora (z równań opisujących dynamikę 
odwrotną manipulatora usunięte zostają składniki zawierające siły 
Coriolisa oraz odśrodkowe siły bezwładności) [1,5]. 

W pracy [2] przedstawiono wyniki analizy kinematycznej i dy-
namicznej rozwiązania konstrukcyjnego napędu ramienia i przed-
ramienia manipulatora z wykorzystaniem równoległoboku przegu-
bowego i układem kinematycznym z przekładnią kulową toczną 
zastosowanego w manipulatorze wchodzącym skład budowanego 
w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicz-
nym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu 
stanowiska badawczego. Wskazują one, że wartość parametrów 
kinematycznych (prędkości, przyśpieszeń śruby tocznej) oraz dy-
namicznych (momentów napędowych) wymaganych dla realizacji 
zadanej trajektorii końcówki roboczej manipulatora silnie zależy od 
położenia osi obrotu bloku łożyskowego śruby kulowej tocznej 
względem osi obrotu kolumny manipulatora [2]. 

W niniejszej pracy podjęto problem syntezy optymalnej wymia-
rów konstrukcyjnych odpowiadających za położenie osi obrotu bloku 
łożyskowego śruby kulowej tocznej względem osi obrotu kolumny 
manipulatora. Ze względu na iteracyjny charakter rozwiązywania 
odwrotnego zadania kinematyki i dynamiki manipulatora (pozwala 
uzyskać informacje o wartościach prędkości kątowej śruby napędo-
wej, momentu napędowego oraz reakcjach w przegubach) zdecy-
dowano o zastosowaniu algorytmów ewolucyjnych w celu syntezy 
optymalnej wymiarów konstrukcyjnych odpowiadających za położe-

nie osi obrotu bloku łożyskowego śruby kulowej tocznej względem 
osi obrotu kolumny manipulatora. Algorytmy te z powodzeniem 
stosowano w rozwiązywaniu problematyki planowania optymalnych 
trajektorii końcówki roboczej manipulatora. 

1. STRUKTURA KINEMATYCZNA MECHANIZMU 
DŹWIGNIOWEGO NAPĘDU RAMIENIA  
ORAZ PRZEDRAMIENIA MANIPULATORA 

Na rys.1 przedstawiono strukturę kinematyczną płaskiego me-
chanizmu dźwigniowego z przekładnią śrubową toczną zastosowa-
nego do napędu ramienia (2) i przedramienia (7). Blok łożyskowania 
b2 śruby s2 przekładni tocznej połączono z kolumną manipulatora 1 
parą kinematyczną obrotową (A2). Ruch obrotowy śruby s2 realizo-
wany jest za pomocą silnika prądu stałego DC zamocowanego na 
jej bloku łożyskowym b2. Ramię 2 manipulatora połączono z nakręt-
ką ns2 parą kinematyczną obrotową (K2). Analogicznie zaprojekto-
wano strukturę kinematyczną mechanizmu napędu ogniwa 7 równo-
ległoboku przegubowego 7-8-3-2 realizującego napęd przedramie-
nia 3 manipulatora. 

Dla zadanych wartości wymiarów konstrukcyjnych ogniw rów-
noległoboku przegubowego oraz zadanej trajektorii końcówki robo-

czej manipulatora, zarówno prędkości kątowe s2 i s7 śrub napę-
dowych s2 i s7 jak i momenty napędowe Mns2 oraz Mns7 będą funk-
cjami położenia osi obrotu bloków łożyskowych b2 i b7 ( współrzęd-
nych punktów A2 i A7 w układzie O(y,z) zaznaczonym na rysumku1). 
Jak wykazano w pracy [2] zmiana wartości tych wymiarów skutkuje 
wyraźnymi zmianami wartości prędkości kątowej śruby kulowej 
tocznej oraz wartości wymaganego momentu napędowego, szcze-
gólnie w początkowej i końcowej fazie realizacji trajektorii końcówki 
roboczej manipulatora. Ponadto istotnym zmianom będzie ulegać  
także wartość składowej reakcji (rzutowanej na oś obrotu śruby) 
pomiędzy śrubą toczną a nakrętką kulową decydująca o obciążeniu 
węzła konstrukcyjnego przegubu. 

Odpowiedni dobór wymiarów konstrukcyjnych decydujących 
o położeniu osi obrotu bloków łożyskowych b2 i b7, może być 
przedmiotem działań optymalizacyjnych mających na celu minimali-
zację pracy mechanicznej sił napędowych  w przegubach ramienia 
i przedramienia manipulatora niezbędnych do realizacji zadanej 
trajektorii jego końcówki roboczej. 
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Rys. 1. Struktura kinematyczna mechanizmu napędu ramienia 
i przedramienia manipulatora [2] 

2. SFORMUŁOWANIE ZADANIA OPTYMALIZACYJNEGO  

2.1. Algorytm genetyczny 

Do sformułowania i rozwiązania zadania optymalizacyjnego 

wybrano algorytm strategii ewolucyjnej (µ,) [6]. Strategie ewolu-
cyjne zaliczane są do algorytmów genetycznych. Od klasycznego 
algorytmu genetycznego odróżnia je kilka zasadniczych cech [6]: 
– strategie ewolucyjne działają na wektorach liczb zmiennoprze-

cinkowych a klasyczny algorytm genetyczny działa na wekto-
rach binarnych, 

– w strategii ewolucyjnej do kolejnej generacji wybierane są naj-
lepsze osobniki (bez powtórzeń) a w klasycznym algorytmie ge-
netycznym lepiej przystosowane osobniki mogą być wybierane 
kilkakrotnie, 

– w strategii ewolucyjnej (w przeciwieństwie do klasycznego 
algorytmu genetycznego) najpierw następuje proces rekombi-
nacji (czyli zmiany genów osobnika przez działanie operatorów 
genetycznych) a następnie proces selekcji, 

– w klasycznym algorytmie genetycznym ich parametry (prawdo-
podobieństwo krzyżowania oraz mutacji) są stałe w czasie pro-
cesu ewolucji, podczas gdy w strategii ewolucyjnej parametry te 
ulegają ciągłej zmianie (następuje samoadaptacja parametrów). 

Schemat blokowy działania strategii ewolucyjnej (µ,) przed-
stawiono na rysunku 2. 

Algorytm rozpoczyna się losowym wygenerowaniem początko-
wej populacji rodzicielskiej P, która liczy µ osobników. Następnie 
poprzez reprodukcję, polegającą na wielokrotnym losowym wyborze 

(ze zwracaniem)  osobników (przy czym  > µ) z populacji P, 
tworzona jest populacja tymczasowa T. Populacja potomna O, 

w liczbie  osobników, powstaje w wyniku krzyżowania i mutacji 
osobników populacji tymczasowej T. Dla każdego z osobników 
populacji tymczasowej T wyznaczana jest wartość funkcji przysto-

sowania (funkcji celu). Zakłada się, że rozwiązywanym problemem 
optymalizacji jest problem poszukiwania ekstremum funkcji celu.   

 

 
Rys. 2. Schemat blokowy strategii ewolucyjnej (µ,) [6] 

 
Kolejnym krokiem jest wybór µ najlepszych osobników z popu-

lacji T, które będą tworzyć nową populację rodzicielską P. Zatrzy-
manie algorytmu następuje jeżeli dalsze jego działanie nie poprawia 
już uzyskanej najlepszej wartości funkcji celu lub po określonej 
liczbie generacji. Działanie algorytmu kończy się wyprowadzeniem 

najlepszego osobnika. Strategia ewolucyjna (µ,) jest rozwinięta o 
samoczynną adaptację zasięgu mutacji opisaną w pracy [6]. 

2.2. Definicja funkcji celu 

Na podstawie wyników analizy kinematycznej i dynamicznej 
mechanizmu dźwigniowego napędu ramienia i oraz przedramienia 
manipulatora przedstawionych w publikacji [2], funkcję celu zdefi-
niowano w oparciu o pracę mechaniczną sił napędowych oraz 
maksymalnych momentów napędowych w przegubach manipulatora 
następująco: 
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gdzie: 
F – funkcja celu, 

W – praca sił napędowych w przegubach manipulatora, 

iMaxM – maksymalny chwilowy moment napędowy i-tego  

                      przegubu  manipulatora, 
i  –- liczba stopni swobody manipulatora. 
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gdzie: 
Mi - chwilowy moment napędowy i-tego przegubu 

       manipulatora, 

 i - chwilowa prędkością kątową  zmiennej przegubowej 
       i-tego przegubu manipulatora, 

T   - czas realizacji trajektorii końcówki roboczej manipulator. 
 

Wyznaczenie przebiegów wartości prędkości kątowych oraz 
wymaganych momentów napędowych śrub kulowych wymaga 
rozwiązania, dla kolejnych punktów trajektorii końcówki roboczej 
manipulatora, w pierwszej kolejności odwrotnego zadania kinematy-
ki a następnie odwrotnego zadania dynamiki manipulatora. Odwrot-
ne zadanie kinematyki zostało sformułowane w postaci zamkniętego 
układu równań jawnych. Dynamiczne równanie ruchu Eulera-
Lagrange’a (3) dla manipulatora (bez uwzględnienia tarcia w prze-
gubach) zawiera trzy grupy składników. 

)(),()(  gCDM    (3) 

gdzie: 
M – wektor sił uogólnionych(momentów napędowych), 

)(D – macierz bezwładności, 

),(  C  – macierz współczynników Christoffela, 

)(g – wektor sił grawitacji, 

 ,,  –  wektory położenia, prędkości oraz przyśpieszeń  

             zmiennych przegubowych 
 
Pierwszy składnik równania (3) opisuje siły bezwładności, drugi 

składnik opisuje siły odśrodkowe i Coriolisa, a trzeci siły grawitacji 
działające na poszczególne człony manipulatora. 

Odwrotne zadanie dynamiki rozwiązywano iteracyjnie wykorzy-
stując formalizm Newtona-Eulera przedstawiony w pracy [4]. 

2.3. Sformułowanie zadania optymalizacyjnego 

W przyjętym do realizacji rozwiązaniu konstrukcyjnym manipu-
latora założono, że położenie osi obrotu obu bloków łożyskowych 
względem osi przegubów odpowiednio ogniw 2 i 7 będzie jednako-
we. Ponadto przyjęto równość wymiarów l7 i OK2 (rys.1). 

 

 
Rys. 3. Zakres współrzędnych położeń osi obrotu bloku łożyskowe-
go śrub  kulowych tocznych mechanizmu napędu ramienia i przed-
ramienia manipulatora 

Na rysunku 3 przedstawiono obszar możliwych położeń (współ-
rzędnych y, z) osi obrotu bloków łożyskowych śrub kulowych obu 
napędów. Jego kształt oraz współrzędne punktów charakterystycz-
nych zdefiniowano z uwzględnieniem wymiarów konstrukcyjnych 
zaprojektowanych części i zespołów manipulatora. Wymiary kon-
strukcyjne oraz parametry inercyjne poszczególnych ogniw łańcu-
cha kinematycznego manipulatora, niezbędne do opracowania jego 
matematycznego modelu kinematyki oraz dynamiki, przyjęto na 
podstawie opracowanych modeli 3D poszczególnych części. 

W realizacji strategii ewolucyjnej naszego zadania optymaliza-
cyjnego każdy osobnik (chromosom) reprezentowany jest przez 
dwa geny, którymi są współrzędne y oraz z położenia osi obrotu 
bloków łożyskowych b2 i b7. 

Rozwiązanie zadania optymalizacyjnego polega na wyznacze-
niu takiego położenia osi obrotu bloków łożyskowych b2 i b7 (współ-
rzędne y oraz z) dla którego zdefiniowana w punkcie 2.2 funkcja 
celu przyjmuje wartość minimalną. 

3. SYMULACJE NUMERYCZNE  

3.1. Zdefiniowanie trajektorii końcówki roboczej  
manipulatora dla potrzeb symulacji numerycznych 

W celu wyeliminowania interakcji dynamicznych pomiędzy ko-
lumną manipulatora a pozostałymi ogniwami mechanizmów napędu 
ramion równoległoboku założono, że kolumna w trakcie realizacji 
przyjętej trajektorii pozostaje nieruchoma. W wyniku przyjęcia takie-
go założenia uniknięto konieczności uwzględnienia w matematycz-
nych modelach kinematyki oraz dynamiki manipulatora zmian war-
tości wymiarów konstrukcyjnych oraz parametrów inercyjnych ko-
lumny wywołanych zmianą położenia osi obrotu bloków łożysko-
wych śrub napędowych 

Realizację powyższego założenia w trakcie symulacji nume-
rycznych zapewnia tor środka kiści manipulatora w przestrzeni 
kartezjańskiej leżący w płaszczyźnie ruchu równoległoboku przegu-
bowego manipulatora. W trakcie symulacji środek kiści manipulatora 
prowadzono wzdłuż odcinków, których końce stanowiły wierzchołki 
prostokąta leżącego wewnątrz fragmentu przekroju przestrzeni 
roboczej manipulatora najczęściej wykorzystywanej w typowych 
zastosowaniach. Na rysunku 4. przedstawiono współrzędne jego 
wierzchołków, które przyjęto tak aby odpowiadały pełnemu zakre-
sowi przemieszczeń ramion równoległoboku przegubowego. 

  

 
Rys. 4. Tory geometryczny środka kiści przyjęte do realizacji 
w symulacjach 

 
Tory geometryczne, w trakcie realizacji każdej z symulacji, pa-

rametryzowano funkcją czasu w postaci wielomianu siódmego 
stopnia gwarantującego ciągłość prędkości, przyśpieszeń i udarów 
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oraz zerowe ich wartości w punktach: początkowym i końcowym 
trajektorii końcówki roboczej manipulatora [3]. Czas realizacji trajek-
torii przyjęto równy 3s. Orientacja chwytaka manipulatora w trakcie 
realizacji trajektorii była stała. Przyjęto dla niej następujące wartości 

kątów Eulera ZYZ:  =270,  =180 i  =0. 

3.2. Wyniki symulacji numerycznych i ich analiza 

Symulacje numeryczne przeprowadzono dla sześciu wariantów 
toru geometrycznego po, których prowadzono środek kiści manipu-
latora (rys.4) leżących wewnątrz obszaru zdefiniowanego na rysun-
ku 2. 

Dla każdego z torów uruchomiono algorytm optymalizacyjny 
przedstawiony w punkcie 2.1 oraz 2.2. Przyjęto następujące para-

metry strategii ewolucyjnej: µ=20 oraz =40.  
 W wyniku działania algorytmu uzyskano współrzędne położe-

nia osi obrotu bloku łożyskowego śruby napędowej dla każdej 
z trajektorii w postaci odcinków zdefiniowanych na rysunku 4. 

Symulacje numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem au-
torskiej aplikacji opracowanej w środowisku programistycznym 
Delphi 7. 

Wyniki przeprowadzonych symulacji dla poszczególnych trajek-
torii końcówki roboczej manipulatora przedstawiono w tabeli1.  

 
Tab. 1. Współrzędne położenia osi obrotu bloku łożyskowego śruby 

napędowej wyznaczone w poszczególnych wariantach  
symulacji numerycznej 

Oznaczenie trajektorii Współrzędna y [mm] Współrzędna z [mm] 

T1T2 -240 -130,02 

T2T3 -175,28 -130 

T3T4 -130 -130 

T1T4 -186,12 -130 

T1T3 -163,97 -130 

T2T4 -194,68 -130 

 
Dla jednej z przeprowadzonych symulacji numerycznych poni-

żej przedstawiono charakterystyczne dla działania strategii ewolu-

cyjnej (µ,) przebiegi zmian wartości funkcji celu (rys.5) oraz prze-
bieg zmian wartości średniej zasięgu mutacji (rys.6) w kolejnych 
generacjach algorytmu. Pozwalają one prześledzić jego działanie.  

 

 
Rys. 5. Wykres najlepszej i średniej wartości funkcji celu w kolej-
nych generacjach algorytmu 
 

Na rysunku 5 można zauważyć, że w 12 generacji uzyskano 
wyraźną poprawę rezultatu działania algorytmu ale już w następ-
nych krokach można zaobserwować gorsze wyniki. Na wykresie 
przebiegu średniej wartości zasięgu mutacji (rys.6) dla tych genera-
cji można zauważyć wyraźny jej wzrost, co można interpretować 

jako zwiększenie różnorodności populacji (poszerzenie zakresu 
poszukiwań ostatecznego rozwiązania). W kolejnych generacjach 
następuje gwałtowny spadek średniej wartości zasięgu mutacji i 
około 50 generacji osobniki zaczynają oscylować w pobliżu osta-
tecznego rozwiązania co wskazuje na dobrą efektywność algoryt-
mu.  

 

 
Rys. 6. Wykres średniej wartości zasięgu mutacji całej populacji 
w kolejnych generacjach algorytmu 

 
Analiza uzyskanych wyników pozwala na sformułowanie na-

stępujących wniosków: 
1. Optymalne położenia osi obrotu bloków łożyskowych śrub na-

pędowych ramion równoległoboku przegubowego, dla  każdej z 
przyjętych w trakcie symulacji trajektorii końcówki roboczej ma-
nipulatora, jest różne. 

2. Współrzędna z dla każdego z rozwiązań jest praktyczne iden-
tyczna i równa minimalnej wartości, przyjętej ze względu na in-
ne wymiary konstrukcyjne mechanizmu dźwigniowego napędów 
ramion równoległoboku. 

3.  Decydujące znaczenie dla wartości pracy sił napędowych oraz 
maksymalnych wartości wymaganych momentów napędowych 
ramion równoległoboku przegubowego ma współrzędna y środ-
ka osi obrotu bloku łożyskowego śruby napędowej.   

4. Wynika to z faktu, że wymagany moment napędowy jest tym 
mniejszy im kąt pomiędzy osią śruby napędowej a styczną do 
toru punktu K (rys.4) jest bliższy zeru. 

5. Wartość współrzędnej y wyraźnie odbiega od pozostałych 
w przypadku trajektorii T2T1 oraz trajektorii T3T4. W przypadku 
obu tych trajektorii ramiona równoległoboku nie przemieszają 
się w pełnym zakresie, możliwym ze względu na przyjęte ich 
wymiary konstrukcyjne. W trakcie realizacji trajektorii T3T4 wyko-
rzystywany jest dolny odcinek możliwego zakresu ruchu ramie-
nia a trajektorii T2T1 jego odcinek górny. W związku z wnioskiem 
4 optymalne wartości współrzędnej y osi obrotu bloku łożysko-
wego śruby napędowej znajdują się w pobliżu jej maksymalnej i 
minimalnej wartości dopuszczonej przyjętymi warunkami kon-
strukcyjnymi. 

6. Realizacja pozostałych czterech trajektorii końcówki roboczej 
manipulatora wymaga przemieszczenia ramion równoległoboku 
przegubowego w całym możliwym dopuszczonym zakresie ru-
chu ramion równoległoboku przegubowego. W związku 
z powyższym oraz z uwagi na wniosek 4 wartości współrzędnej 
y znajdują się w części środkowej zakresu możliwych jej warto-
ści. 
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7. Wybór współrzędnej y osi obrotu bloku łożyskowego śruby 
napędowej w rozwiązaniu przyjętym do realizacji z uwagi na 
powyższe wnioski, w oparciu o uzyskane wyniki symulacji nie 
jest jednoznaczny. 
Za przyjęciem rozwiązania uzyskanego dla trajektorii T2T4 lub 

T1T3 przemawia fakt, że ich realizacja wymaga przemieszczenia 
ramion równoległoboku przegubowego w całym dopuszczonym dla 
nich zakresie ruchu oraz to, że ich tory geometryczne przebiegają 
przez cały przekrój przestrzeni roboczej manipulatora. Tory geome-
tryczne pozostałych trajektorii leżą na obrzeżach tego przekroju. Dla 
weryfikacji poprawności dokonanego wyboru przeprowadzono dwie 
dodatkowe symulacje z wykorzystaniem przemieszczeń ramion 
równoległoboku identycznych dla realizacji trajektorii T2T4 i T1T3 
oraz kolumny manipulatora w zakresie kąta obrotu od 0 do 180 
stopni. 

Uzyskano odpowiednio wartości współrzędnych (-188,41;-
130,81) oraz (-185,26;-130,00). Oba rozwiązania są zbliżone do 
tego jakie uzyskano w poprzednich symulacjach dla trajektorii T2T4. 
Należy zwrócić uwagę na to, że uzyskane oba wyniki mogą być 
obarczone niewielkim błędem ze względu na nie uwzględnienie w 
kolejnych iteracjach algorytmu genetycznego zmiany parametrów 
inercyjnych kolumny manipulatora ze względu na zmianę położenia 
osi obrotu bloków łożyskowych śrub napędowych. W realizowanym 
rozwiązaniu konstrukcyjnym moment bezwładności kolumny mani-
pulatora względem jej osi obrotu jest o kilka rzędów większy w 
porównaniu z wartością jego zmiany wywołanej zmianą położenia 
osi obrotu bloków łożyskowych śrub napędowych.  

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone, w ramach niniejszej pracy, symulacje nume-
ryczne wskazują na praktyczną przydatność algorytmów genetycz-
nych dla realizacji optymalnego doboru wybranych wymiarów kon-
strukcyjnych mechanizmów dźwigniowych z wykorzystaniem w ich 
strukturze kinematycznej śruby kulowej tocznej. 

W odniesieniu do manipulatora, w którego budowie wykorzy-
stano tego typu mechanizm, uzyskane wyniki nie są jednoznaczne. 
Wynika to z faktu, że manipulator jest z zasady przystosowany do 
realizacji różnych (w pewnym zakresie dowolnych) trajektorii jego 
końcówki roboczej charakteryzujących się zmiennymi własnościami 
dynamicznymi. 

Pomimo tego, jak to wykazano w rozdziale poświęconym anali-
zie uzyskanych wyników, dają one solidne podstawy do podejmo-
wania racjonalnych decyzji na etapie projektowania w odniesieniu 
do doboru wybranych wymiarów konstrukcyjnych. 

Należy podkreślić fakt, że uzyskanie podobnych informacji in-
nymi metodami byłoby w niektórych przypadkach trudniejsze lub 
niemożliwe.     
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Use of evolutionary algorithms  for optimal choice of selected 
constructional dimensions of a linkage mechanism  

with rolling screw gear 

The article presents the issue of optimal synthesis of se-

lected construction dimensions of the flat lever mechanism 

comprising, in its kinematic structure, a ball screw driver. 

We used multi-criteria analysis using genetic algorithms. 
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