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DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA KOŃCÓWKI ROBOCZEJ  

ROBOTA RÓWNOLEGŁEGO TYPU DELTA  

NA PODSTAWIE ANALIZY ‘CHMURY PUNKTÓW’ 

 
W artykule zaproponowano metodę wyznaczenia dokładności statycznej pozycjonowania końcówki roboczej manipulatora 

równoległego typu delta. Obliczenia dokonano dla różnych rozdzielczości członów napędowych. Dokonano również estymacji 
dokładności pozycjonowania dla przestrzeni roboczej o dużej liczbie punktów.  

 

WSTĘP 

Istnienie nieciągłości fizycznych napędów stosowanych                  
w automatyce powoduje, że na statyczną przestrzeń roboczą dowol-
nego manipulatora składa się chmura punktów. Rozmieszczenie 
punktów świadczy o dokładności urządzenia (dostępności pozycji w 
trakcie postoju). W zależności od rodzaju struktury kinematycznej 
może być jednorodna, lub niejednorodna. Przestrzenie robocze jed-
norodne posiadają stałą dokładność urządzenia w całej przestrzeni 
roboczej, zaś niejednorodna strefy o lepszej/gorszej dokładności [1], 
[2]. 

Problem został zaobserwowany w drukarkach przestrzennych 
wykorzystujących  technologię FDM. W tego typu drukarkach, w cza-
sie, gdy zmieniany jest kierunek ruchu głowicy na przeciwny, nastę-
puje jej chwilowe zatrzymanie. Głowica zatrzymuje się w jednym z 
punktów należących do przestrzeni roboczej a to może spowodować, 
że głowica chwilowo zjedzie z zaprogramowanej trajektorii powodu-
jąc w konsekwencji wzrost błędu pozycjonowania  i pogorszenie ja-
kości wydruku.  

Powstały błąd pozycji powoduje lokalne zmiany dokładności wy-
konania elementu co może dyskwalifikować wydruk.  

1. ZASADA TWORZENIA MODELU 

Model geometryczny platformy równoległej typu delta opisany 
na przykład w pracach [3], [4] został przedstawiony na rys. 1. Robot 
typu delta zbudowany jest z nieruchomej platformy górnej (1) z osa-
dzonymi na niej trzema napędami (2) oraz mniejszej platformy dolnej 
(5). Platformy mają kształt trójkątów równobocznych i połączone są 
trzema parami ramion górnych (3) oraz ramion równoległych (4). Ra-
miona (4) tworzące trzy równoległoboki zapewniają niezmienną 
orientację dolnej i górnej platformy. Przyjmując, że platforma dolna 
ogranicza przestrzeń roboczą robota, uzyskuje się równoległe ułoże-
nie platformy górnej względem powierzchni roboczej. Ramiona (4) w 
połączone są parami z ramionami górnymi (3), które przemieszczają 
się dzięki napędom (2) i przenoszą ruch pozycjonując końcówkę w 
kartezjańskim układzie współrzędnych przestrzeni roboczej. 

 
Rys. 1.  Model kinematyczny robota typu delta: (1) - platforma górna, 
(2) – napędy, (4) – pary ramion równoległych, (5) - platforma dolna, 
[3]. 

 
Ruch obrotowy ramion (3) wyrażony kątami (α1, α2, α3) powoduje 

przemieszczenie końcówki umieszczonej w dolnej platformie w ukła-
dzie odniesienia XYZ.. Wartości przemieszczeń końcówki spowodo-
wane obrotem ramion  zależą od wymiarów geometrycznych kon-
strukcji wyrażonych parametrami re, rf, f i e, gdzie: 
– rf – długość ramienia górnego (3), 
– re – odległość między górnym ramieniem a dolną platformą, 
– f – długość boku platformy górnej, 
– e – długość boku platformy dolnej. 

Wyznaczenie pozycji końcówki robota na podstawie znanych 
pozycji członów napędowych polega na rozwiązaniu równań        zwa-
nym zadaniem kinematyki prostej spełniającą zależność  (x,y,z)=f(α1, 
α2, α3). Natomiast określenie położenia członu połączonego z napę-
dem na podstawie żądanej pozycji końcówki (np. chwytaka) w ukła-
dzie odniesienia przestrzeni roboczej nosi nazwę zadania kinema-
tyką odwrotnej (α1, α2, α3)=f(x,y,z). Określenie przestrzeni roboczej 
projektowanego układu kinematycznego polega na obliczeniu pozycji 
końcówki robota dla wszystkich kombinacji pozycji (kątów) członów 
napędowych. Przykładową przestrzeń roboczą przedstawiono na rys 
2a. Została ona wyznaczona dla konstrukcji układu o parametrach 
geometrycznych wynoszących e=63mm, f=125mm, re=175mm i 
rf=119,5 mm) oraz zmiennych konfiguracyjnych, czyli kątów połączeń 
ruchowych  członów napędowych (α1, α2, α3) w zakresie od 0˚ do 90˚ 
i kroku 3˚. W rezultacie symulacji takiego układu kinematycznego 
uzyskano zbiór punktów rozmieszczonych w układzie kartezjańskim 
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określający obszar roboczy maszyny. Kształt obszaru roboczego za-
wiera się w cylindrze, ograniczonym od spodu paraboloidą, a od góry 
trzema paraboloidami, których ekstrema tworzą trójkąt równoboczny. 
Kształt ten jest wydłużony w kierunku osi cylindra z powodu konstruk-
cji układu kinetycznego typu delta w związku z przyjętą długością ra-
mion.  
a)    b) 

Rys. 2. Obszar roboczy manipulatora o parametrach e=63mm, 
f=125mm, re=175mm, rf=119,5mm; a) widok przestrzenny, b) rzut 
płaszczyzny XY na wysokości Z=-200 mm [3] 

 
a)     b) 

 
Rys. 3. Rzut przestrzeni roboczej na płaszczyznę YZ dla X=0 mm; 
a)pełny widok, b)widok przybliżony  

 
Przykład rozkładu punktów płaszczyzny XY dla Z=-200  oraz YZ 

dla X=0 przedstawia rys.3. Widoczne na nim są ‘puste strefy’                
w których dokładność jest najmniejsza. Aby wyznaczyć dokładność 
pozycjonowania efektora manipulatora równoległego typu delta na-
leży wyznaczyć wielkość opisującą gęstość rozmieszczenia punktów 
przestrzeni roboczej w tych obszarach. 

2. CHMURA PUNKTÓW PRZESTRZENI ROBOCZEJ 
JEDNORODNEJ 

Popularność silników krokowych stosowanych w manipulatorach 
spowodowała, że postanowiono użyć ich rozdzielczości do oszaco-
wania dokładności pozycjonowania. Jako człon napędowy wykorzy-
stano silnik krokowy o skoku kątowym wynoszącym p= 1.8 
[deg/krok]. Możliwość zadania ruchu mikrokrokowego spowodowała 
rozważenie kolejnych wariantów (I) : 1 krokowy, 1:2 krokowy, 1:4 kro-
kowy, 1:8 krokowy. 

Zbiór wszystkich rozwiązań (chmura punktów) powstaje przez 
wyznaczenie wszystkich kombinacji członów napędowych mieszczą-
cych się w zakresie (αMIN,-αMAX)  z interwałem ∆α. 

Robot równoległy typu delta posiada trzy człony napędowe (α1, 
α2, α3)  które składają się na pozycję końcową efektora (x,y,z)=f(α1, 
α2 ,α3).  

 
Rozdzielczość członu napędowego dla dowolnego wariantu mi-

krokrokowego przedstawia zależność (1). Szczególny przypadek, 
gdy I=1.8 [deg/krok], przedstawia zależność (2). 

∆α���=p ∗ � (1) 

∆α�I=1 �⁄ �=p ∗ I=
1.8 ∗ 1
8 = 0.225° (2) 

Z czego wraz z ujęciem zakresu członów napędowych za po-
mocą wyrażenia (3) wyznaczono ilość kombinacji (punktów prze-
strzeni roboczej). I przedstawiono w tab.1. 

N=��max − �min�
∆α

�
�
 (3) 

 
Tab. 1. Liczba możliwych rozwiązań 

Lp. I 
Rozdzielczość ∆α 

[deg] 
Liczba kombinacji 

N 

1 1:1 1.8 125000 

2 1:2 0.9 1000000 

3 1:4 0.45 80000000 

4 1:8 0.225 64000000 

5 1:16 0.1125 512000000 

6 1:32 0.05625 4096000000 

 
Liczba kombinacji decyduje o zagęszczeniu punktów przestrzeni 

roboczej  manipulatora, a więc wraz z jej wzrostem uzyskuje się więk-
szą dokładność pozycjonowania urządzenia. Warto zwrócić uwagę, 
że przy wzroście liczby kombinacji wzrasta zbiór punktów algorytmu 
najbliższych sąsiadów. Z tego powodu postanowiono rozważyć 
pierwsze cztery przypadki (Lp. 1-4) i określić zależność uzyskanych 
wyników w celu aproksymacji (krzywą) i wyznaczenia dalszych wyni-
ków. Obliczenia zostały wykonane w aplikacji Matlab. Obliczenia w 
tym programie przeprowadza się na macierzach dzięki czemu znacz-
nie skrócił się czas ich wykonania. 

3. OCENA ODLEGŁOŚCI NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW 

Zastosowanie algorytmu najbliższych sąsiadów na dwóch takich 
samych zbiorach punktów, w rezultacie daje rozkład odległości po-
między najbliższymi punktami zbioru. Dokonano tego dla przypadku 
płaskiego, dla płaszczyzn XY oraz YZ (rys. 2-3), oraz dla przypadku 
przestrzennego XYZ (rys. 2a). Uzyskane rezultaty przedstawiono w 
tab. 2-3. 

 
Tab. 2. Wynik algorytmu najbliższych sąsiadów dla płaszczyzn         

(XY, oraz YZ) 

Lp I 
�� ����� 

�̅��� ���� 
 

�����  

���� 

 

�� ! ���� ��"# ���� 
1 1:1 1.8 20.0740 213.4186 3.1610 0.4659 

2 1:2 0.9 10.4715 24.9365 1.5948 0.1145 

3 1:4 0.45 4.3898 4.8579 0.8012 0.0283 

4 1:8 0.225 1.5905 0.5484 0.4016 0.0070 

 
Tab. 3. Wynik algorytmu najbliższych sąsiadów dla przestrzeni XYZ 

Lp I 
�� ����� 

�̅��� ����  
  

�����  

���� 

 

�� ! ���� ��"# ���� 
1 1:1 1.8 2.8365 0.1823 4.0388 0.4859 

2 1:2 0.9 1.4292 0.0450 2.0477 0.2180 

3 1:4 0.45 0.7175 0.0112 1.0263 0.1027 

4 1:8 0.225 0.3595 0.0028 0.5143 0.0498 
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Należy zwrócić uwagę, na odległości uzyskane dla dwóch płasz-
czyzn. Średnia odległość uzyskana w płaszczyźnie YZ jest kilkakrot-
nie mniejsza od uzyskanej w płaszczyźnie XY, wynika z tego, że na-
leży rozpatrywać chmury punktów rozmieszczone w  przestrzeni. 
Uzyskane wyniki dają informacje o rozkładzie odległości do najbliż-
szych sąsiadów i nie można ich użyć do oszacowania dokładności 
urządzenia. Zostają wykorzystane w dalszych pracach, do dobrania 
odległości sąsiadujących punktów siatki porównawczej d [mm]. 

4. OCENA ODLEGŁOŚCI DO NAJBLIŻSZYCH 
SĄSIADÓW 

Przeprowadzona została ocena dokładności urządzenia porów-
nując dwie chmury punktów: chmurę niejednorodną  powstałą z kine-
matyki urządzenia, oraz jednorodną występującą w zakresie pracy 
urządzenia, gdzie odległość pomiędzy sąsiednimi punktami mają 
stałą wartość. Do porównania obu uzyskanych chmur użyto algorytm 
najbliższych sąsiadów. Rozważany przypadek różni się od poprzed-
niego tym, że w poprzednim wyznaczono odległości pomiędzy naj-
bliższymi sąsiadującymi punktami jednego zbioru. Zastosowanie jed-
norodnego zbioru punktów powoduje, że poszukiwana jest odległość 
pomiędzy każdym punktem chmury jednorodnej i najbliższym punk-
tem chmury niejednorodnej. W wyniku otrzymujemy rozkład poszuki-
wanej odległości, służący w dalszych krokach do wyznaczenia roz-
dzielczości całego urządzenia. Do doboru odległości pomiędzy są-
siednimi punktami chmury jednorodnej wykorzystano wyniki powstałe 
w poprzednim rozdziale i wykorzystano maksymalną wartość pocho-
dzącą z rozkładu odległości najbliższych sąsiadów. W ten sposób 
otrzymano metodę służącą do wyznaczenia błędu kwantyfikacji czyli 
błędu wynikającego z rozdzielczości działania członów napędowych. 
 

Tab. 4. Wyznaczone dokładności dla Lp.1-4 

Lp
 I 

∆α 
[deg] 

d [mm] 
�̅��� ���� 

 

�����  

���� 

 

�� ! ���� ��"# ���� 
1 1:1 1.8 3 1.9028 0.3128 3.6693 0.0362 

2 1:2 0.9 2 0.9485 0.0771 1.8722 0.0060 

3 1:4 0.45 1 0.4751 0.0191 0.9438 0.0048 

4 1:8 0.225 0.5 0.2377 0.0048 0.4754 0.0007 

 
Funkcje opisujące estymację wielkości przedstawiają zależności 

(4-7). �̅��� = −1.0572 ∗ � − 0.001 (4) ����� = 0.0982 ∗ ��– 0.0034 ∗ � + 0.0006 (5) �� ! = 0.0457�� + 2.1208 ∗ � − 0.0001 (6) ��"# = 0.0155 ∗ �� − 0.0098 ∗ � + 0.0036 (7) 
 
Na podstawie zależności (4-7) dokonano estymacji parametrów 

dla (Lp .5-7).     
Tab. 5. Oszacowane dokładności dla Lp.5-7 

Lp
 I ∆α [deg] d [mm] 
�̅��� ���� 

 

�����  

���� 

 

�� ! ���� ��"# ���� 
5 1:16 0.1145 0.1179 0.1200 0.0014 0.2421 0.0026 

6 1:32 0.0562 0.0585 0.0584 0.0007 0.1190 0.0030 

7 1:128 0.0141 0.0287 0.0139 0.0005 0.0297 0.0034 

 
O rozdzielczości urządzenia stanowi przypadek najmniej do-

kładny, a więc tam gdzie uzyskano maksymalną wartość błędu 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono metodę służącą do analitycznego wy-
znaczenia dokładności struktury kinematycznej typu delta. Komer-
cyjne drukarki przestrzenne oferują minimalną wysokość druku wy-
noszącą 100 mikronów. Taką rozdzielczość można uzyskać przy ste-
rowaniu 1:128 mikrokroka. Badane urządzenie  można więc użyć do 
druku przestrzennego metodą FDM pod warunkiem zastosowania 
sterowania mikrokowego (1:128), zakładając, że błąd pozycjonowa-
nia nie wpłynie znacząco (minimalizacja luzów), na dokładność pozy-
cjonowania. W dalszych badaniach należałoby rozważyć  możliwość 
dodania kolejnego stopnia swobody do układu (obrót osi Z), który 
mógłby spowodować wyeliminowanie z przestrzeni roboczej obsza-
rów o małej gęstości  punktów. Przełożyłoby się to prawdopodobnie 
na  uzyskanie dokładniejszego pozycjonowania manipulatora, nawet 
przy sterowaniu mniejszą ilością mikrokroków, co jest korzystne dla 
sterowników 16 bitowych. 
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Positioning accuracy of end efector of the delta robot based 
on the point cloud  

This paper proposes a method of determining a static ac-
curacy of positioning of end effector of delta robot. Calcula-
tions were made for different resolutions of actuators. Also the 
estimation accuracy of the positioning was made for the work-
ing space with a large number of points. 
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