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Абстракт—Съвременните решения в 

роботиката разчитат изключително на 

предварителна верификация чрез използване на 

симулационни среди. Изследват се алгоритми за 

управление, сценарии, нови концепции и много 

други. Целта на настоящото изследване е да се 

разучат особеностите при управление на 

манипулатора Kinova Jaco в симулационната 

среда на Matlab и използване на библиотеките в 

Robotics System ToolboxTM . Разгледаният пример 

показва програмно симулиране захващането на 

целевия обект от манипулатор с 9 степени на 

свобода. Първите 6 принадлежат на 

механизираната ръка, а останалите са част от 

хващача. Разгледан е и е изследван алгоритъм за 

достигане на обект в работната област на 

манипулатор и захващането му . За целта е 

използван симулационен модел на манипулатор 

с възможност за 3D визуализация на движенията 

му. 

Ключови думи: Kinova Jaco, Matlab, 

Robotics System ToolboxTM , Rigid body tree 

 

Въведение 

 В днешно време множество програми на 

Европейския съюз финансират развитието на 

роботиката. Ускореното развитие на роботиката се 

дължи предимно на усъвършенстването на 

системите за управление както в хардуерно, така и 

в алгоритмично-софтуерно отношение. Използват 

се симулационни подходи за изследване 

приложимостта на алгоритми за адаптивно 

управление в областта на роботиката [1]. 

Математическите модели и програмното им 

тестване с помощен софтуер позволяват да бъде 

осъществен синтез на управляваща програмна 

структура. Програмнaта среда на Matlab позволява 

достоверната симулация на различни типове 

управления като се използва и динамичният модел 

на обекта [2].  

Динамиката на всички реални процеси и обекти е 

нелинейна, като тя може да се счита за линейна 

само в малка околност на работната точка. 

Непрекъснатото развитие на технологиите поставя 

строги изисквания за високо качество и прецизност 

на работа на управлявания обект в неговия пълен 

работен диапазон. За целта е необходимо да се 

отчитат нелинейностите в динамиката на обекта и 

да се използват методи за синтез на управление, 

приложими за нелинейни системи.  

Освен проблемът с динамиката, важен е и този 

свързан с кинематиката. Кинематиката на 

манипулатора е фундаментален аспект в 

роботиката. Тя изследва позицията му по 
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отношение на фиксирана  координатна система, без 

да отчита силите и моментите пораждащи 

движението. Mетодът на Denavit-Hartenberg (DH 

метод) [3] e oснован на хомогенни трансформации 

чрез матрици (4x4) и е широко използван в 

роботиката, защото с помощта на минимален брой 

компоненти изразява връзката между съседни 

координатни системи прикрепени към звената на 

манипулатора. 

Компютърните симулации са станали важна част от 

математическото моделиране на много естествени 

системи във физиката, астрофизиката, химията, 

биологията, както и на обществени системи в 

икономиката, психологията, социалните науки и 

инженерството и представляватмощен инструмент 

в научните изследвания. Те служат за изследване и 

добиване на по-добра информираност за 

характеристиките на системата, когато тя е твърде 

сложна за аналитично решение [4]. В настоящето 

изследване са използвани и представени 

възможностите за управление на манипулатор 

Kinova Jaco в симулационната среда Matlab.  

През последните години има все по-голям интерес 

към колаборативни роботи, които да работят в 

непосредствена близост до хората или дори 

физически да взаимодействат с тях. Възможни 

приложения включват рехабилитационни роботи 

(помагат на хората да тренират двигателните 

умения), роботизирани протези, роботи асистенти 

за подпомагане възрастните хора, в 

промишлеността (при съвместно изпълнение на 

технологични операции от човек и робот), 

развлекателни роботи, преносими роботи (външни 

протези или силови прибавки около човешкото 

тяло) и др. Изискванията за новото поколение 

“умни” роботи са коренно различни от тези при 

старите роботи манипулатори. За разлика от тях, те 

трябва да функционират в непознати, 

неопределени и непредвидимо променящи се 

среди, и ще имат само частично познание за 

заобикалящата ги област.  

 

I. Описание на моделите и характеристиките 

на Kinova Jaco2 

Kinova Jaco2 е манипулатор, подходящ за 

екплоатация в медицината, в образованието, в 

изследователстката дейност и други. Jaco2 се 

състои от шест звена, изработени от въглеродни 

влакна и свързани чрез алуминиеви стави. 

Положението и ориентацията на всяко негово звено 

може да бъде дефинирано спрямо координатната 

система в основата на ръката – референтна 

координатна система. В роботиката тази 

референтна координатна система се свързва с 

координатни системи на другите стави чрез 

прилагане на хомогенни трансформации. 

Дадена точка P в пространството може да бъде 

представена по отношение на базоовата 

координатна система с център о0 (Фиг. 1). Ако 

позицията й е известна само в координатна система 

о1, то чрез хомогенното преобразувание тя може да 

бъде определена и в референтната координатна 

система. За целта се използва ротационната 

матрица 𝑅𝑖
𝑖−1 , която e с размерност 3 × 3  и описва 

ротацията между две съседни координатни 

системи около трите оси. Позицията на точката P по 

отношение на основната рамка се определя 

съгласно формула (1) [5]:   

 

𝑝0 = 𝑜1
0 + 𝑅1

0𝑝1                                                   (1) 

 

където 𝑜1
0 ∈ 𝑅3  е разстоянието между съседните 

координатни системи. 

 
Фиг. 1 Представяне на точка между референтните 

рамки. 
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Хомогенната трансформация - 𝑇𝑖
𝑖−1  дефинира 

разстоянието между центровете на две 

координатни системи и ротацията на координатна 

система i спрямо i-1. Описанието на 

преобразуванието от Фиг. 1., е дадено в израз: 

 

L= [0 0 0] 

𝑇1
0 = [𝑅1

0 𝑜1
0

𝐿 1
]                                                     (2) 

 
Тази 4 × 4 размерна матрица е базов елемент за 

генериране на кинематично описание. 

Кинематичният модел на 6 DOF робот манипулатор 

Jaco2 може да бъде представен от набор от 

хомогенни преобразувания за всеки две 

координатни системи, прикрепени към съседни 

звена. Ако приемем, че към всяка става е фиксирана 

координатна система, тогава трансформацията 

между крайния изпълнителен механизъм и 

основната рамка се дава от следния израз: 

 

𝑇𝑛
0(𝑞) = 𝑇1

0(𝑞1)𝑇2
1(𝑞2) … 𝑇𝑛

𝑛−1(𝑞𝑛)                      (3)      

                                                                             

където q е набор от ставни променливи, а n е броят 

степени на свобода [6]. 

Уравнение (3) представя теоретичния принцип на 

дефиниране на кинематичния модел.  

За да извлечем аналитично матриците за 

трансформация на всяка връзка, е необходимо да 

се знае как различните референтни рамки са 

физически свързани. Параметрите на Denavit-

Hartenberg (DH) позволяват именно това. 

Спецификацията на Jaco2 дава стойностите на 

параметрите, които участват в матрицата на DH. По 

- долу в Таблица 1 са показани размерите на ръката, 

показани на Фиг. 2 [7]. 

 

Табл. 1 Стойности за звената на робота 

Стойности за звената на робота (в метри) 

D1 0.2755 Основа до лакътя 

D2 0.4100 Дължина на ръката 

e2 0.0098 Странично отместване  
между стави 3-4 

D3 0.2073 Дължина на предното рамо 

D4 0.0741 Първа дължина на китката 

D5 0.0741 Втора дължина на китката 

D6 0.1600 От китката до центъра на 
ръката 

 
Табл. 2 DH параметри 

I 𝛼𝑖−1 𝑎𝑖−1 𝑑𝑖  𝜃𝑖 
1 𝜋/2 0 D1 𝑞1 

2 𝜋 D2 0 𝑞2 
3 𝜋/2 0 -e2 𝑞3 
4 2*aa 0 -d4b 𝑞4 

5 2*aa 0 -d5b 𝑞5 
6 𝜋 0 -d6b 𝑞6 

 
 

 
Фиг. 2 Дължини на JACO2 

Диференциалният кинематичен модел дава 

връзката между ъгловата и линейната скорост на 

крайния изпълнителен механизъм и скоростите на 

ставите. Tова отношение е обединено в матрица, 

наречена Якобиан, която освен че е важна за 

анализа и обратната кинематика, може да бъде 

полезна и за изчисляване на въртящите моменти, 

действащи в ставите, когато към крайния 

изпълнителен механизъм се прилага усилие.  

Нека линейната скорост на крайния изпълнителен 

механизъм се дефинира като 𝑝�̇�  и ъгловата скорост 

we, докато ставните скорости са �̇� , тогава 

отношението е: 

 𝑝�̇� =  𝐽𝑝(𝑞)�̇� 

𝑤𝑒 = 𝐽𝑜(𝑞) �̇�                                                         (4) 
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където 𝐽𝑝(q) е (3 × n) матрица, свързваща линейната 

скорост 𝑝�̇�   на крайния изпълнителен механизъм 

със скоростите на ставите �̇� , а  𝐽𝑜  (q) е (3 × n) 

матрица, описваща връзката между ъгловата 

скорост на крайния изпълнителен механизъм и 

скоростите на ставите. Комбинирани заедно, тези 

подматрици правят матрицата на Якоби – J. 

Динамичният модел се основава на връзката между 

положението, скоростта и ускорението на ставите и 

получените въртящи моменти, предадени на 

ставите. При динамиката участват тегловните 

характеристики на манипулатора, както и 

скоростите на движение на ставите. Подобно на 

предходните модели, може да се пристъпи към 

прав или обратен подход, където първият се 

основава на оценката на движенията на робота, 

като се имат предвид въртящите моменти/сили, 

приложени към ставите: 

 

�̈� = 𝑔(𝑞, �̇�, �̈�, 𝐹𝑒)                                                     (5) 

 

докато вторият използва действащите ускорения, 

скорост и позиции, за да се получат необходимите 

съвместни въртящи моменти, които трябва да 

бъдат изпратени към ставите: 

 

𝜏 = 𝑓(𝑞, �̇�, �̈�, 𝐹𝑒)                                             (6) 

 

И двете уравнения (5) и (6) са основни за 

проектирането и изучаването на архитектурите за 

управление по метода на изчисления момент. 

Динамиката отчита характеристики на 

манипулатора като неговата маса (на звената и 

изпълнителния механизъм) и неговата инерция. 

Тези параметри имат постоянен характер и тяхната 

коректна оценка, може значително да подобри 

работата на робота по време на изпълнение на 

прецизни движения [8]. 

В литературата широко се разглеждат два метода: 

Euler-Lagrange (EL), Newton-Euler (NE), или 

комбинация от двата. 

Методът EL е базиран върху кинетичните и 

потенциалните енергии, съществуващи по време на 

движение на робота. Това може да бъде обобщено 

от Лагранжиана L, представен от израза: 

 

𝐿(𝑞, �̇�) = 𝐾(𝑞, �̇�) − 𝑃(𝑞)                                     (7)      

                                       

Изразяването на вектора на обобщените сили 

𝜏 става с израз (8): 

 

 𝜏 =
𝑑

𝑑𝑡

𝜕𝐿

𝜕�̇�
−

𝜕𝐿

𝜕𝑞
                                                       (8)           

 

II. СИМУЛАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Всеки манипулатор, за който ще се създават 

алгоритми в Robotics System Toolbox (RST), трябва 

да бъде дефиниран като обект от типа 

rigidBodyTree, съставен от звена и стави. Могат да се 

използват подходи за управление като 

индивидуално ставно управление или управление 

по изчислен момент. Софтуерният инструмент 

позволява определяне на набор от точки в целеви 

региони. Дефинираните математически модели на 

манипулатори в Matlab може да бъдат тествани с 

множество алгоритми дефинирани в програмната 

среда: управление на траектория с използването на 

инверсна кинематика, проверка за колизии, 

изпълнение на безопасно траекторно следене, 

управление на ставното пространство с инверсна 

кинематика. 

В симулацията се дефинира работен целеви регион 

(Workspace Goal Region - WGR) в околност на 

целевата позиция. Използвайки обратната 

кинематика се установява релация между целевия 

обект и ставното пространство, взети са в предвид 

ограничения, породени от препятствията. За 

сходство между текущата позиция и целевата се 

използва  RRT (Rapidly-exploring random tree). 

Предимство на подхода за определяне на целевия 

регион отколкото конкретна позиция е, че в 

целевия регион е дефиниран набор от приемливи 

позиции за работния орган на робота. В следствие 
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на това манипулаторът може да достигне до обекта 

захождайки към него под множество посоки и 

ориентации.  

Концепцията за WGR е предложена за първи път от 

Dmitry Berenson и колектив през 2009 г. [9]. Този 

алгоритъм по-късно еволюира в Task Space Regions 

[10]. WGR се състои от три части: 

- Дефиниране на целевия регион спрямо 

базата на манипулатора. 

- Сравняване на позицията на координатната 

система на китката с набора от целеви 

позиции от WGR региона.  

- Задавене на ограничителна матрица за 

позициите в целевия регион. 

В направената симулация на Matlab, която използва 

инструменти на Robotics System ToolboxTM се 

извършва проверка за колизии между 

роботизираната ръка и обекти в работната й област. 

Валидаторът проверява възможните конфигурации 

и отхвърля колизионните такива.  

В проведения симулационен експеримент са 

зададени стартова и целева конфигурации, като се 

използва функцията inverseKinematics и функцията 

за решаване на задачата за обратната кинематика.  

Даден робот функциониращ в н-мерно 

пространство трябва да може да навигира от точка 

А до точка Б избягвайки препятствия. RRT 

алгоритъма не дефинира точки, през които 

устройството трябва да премине. Пътят изминат от 

манипулатора чрез RRT алгоритъма не винаги е 

оптимален, затова е предложена подобрена 

версия. RRT подхода използва условие за близост за 

дефиниране на нова точка от пътя. Даден е псевдо 

код, който репрезентира операциите извършвани 

от RRT подхода:  

 

Qgoal  
Counter = 0  
lim = n should run for 
G(V,E)  
While counter < lim: 
    Xnew  = RandomPosition() 
    if IsInObstacle(Xnew) == True: 

        continue 
    Xnearest = Nearest(G(V,E),Xnew)  
    Link = Chain(Xnew,Xnearest) 
    G.append(Link) 
    if Xnew in Qgoal: 
        Return G 
Return G 

Използва се обект plannerRRTStar за дефиниране на 

пространство на състоянията и планиране на 

движението на робота. Точките генерирани от RRT 

подхода са 10000 и стъпката между две съседни 

целеви точки е 0.3.  

Концепцията на проведения симулационен 

експеримент е разгледаният манипулатор Kinova 

Jaco, на който началната позиция е под масата, 

избягвайки нежелани колизии да достигне до 

желаната цел (цилиндър).  

Първо зареждаме модела на робота от 

библиотеката на Robotics System Toolbox, който 

включва захват с три пръста – фиг.3: 

kin = loadrobot('kinovaJacoJ2S7S300'); 

Използваме примитиви за обекти (с цел изследване 

на колизии), добавяме под, плот на масата и 

цилиндър (цел), който роботът ще трябва да 

захване. Посочваме размера и позицията на тези 

обекти с командите, които следват: 

floor = collisionBox(1, 1, 0.01); 
tabletop = collisionBox(0.4,1,0.02); 
tabletop.Pose = trvec2tform([0.3,0,0.6]); 
can = collisionCylinder(0.03,0.16); 
can.Pose = trvec2tform([0.3,0.0,0.68]); 

Можем да дефинираме и обединим няколко 
целеви региона в едно планиране.  
Използваме обекта plannerRRT с 

персонализираното пространство на състоянието и 

обектите за валидиране на състоянието. 

Определяме първоначалната конфигурация и 

конфигурацията на целта, като използваме 

обратната кинематика въз основа на позицията на 

крайния изпълнителен механизъм.  

Задаваме параметри на функцията GoalReachedFcn, 

която проверява дали зададената траектория 

достига до целта – фиг.4. 
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rng(0,'twister') % 0 
Te_0ref = Tw_0*Te_w;  
ik = inverseKinematics('RigidBodyTree',kin); 
refGoalConfig = 
ik(ss.EndEffector,Te_0ref,ones(1,6),homeConfiguratio
n(ss.RigidBodyTree)); 
 

Намереният път първо се изглажда чрез рекурсивна 

стратегия, описана в [10] преди движението да 

бъде осъществено. 

 
Фиг.3 Начална конфигурация на манипулатора 

 

 
Фиг.4 Захващане на целта 

 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработеният симулационен модел доказва 

приложимостта на RRT алгоритъма за планиране на 

поредни точки от пътя на манипулатор за достигане 

на целеви обект. Предимство на подхода е че 

позволява избягването на препятствия в работното 

пространство на манипулатора. Дава достоверни 

данни за реално приложение на симулирания 

подход. Още повече, че може да се използва Kinova 

SDK за Matlab, който позволява управление на 

реалния робот през осъществена USB връзка. Това 

улеснява значително изследването на по-сложни 

алгоритми за управление на манипулатори. Още 

едно предимство е възможността за използване на 

ROS съвместно с Robotics System Toolbox TM  
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