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Апстракт У овом мастер раду биће описана процедура прорачуна кинематике, динамике  као и симулација кретања 
вишестепеног механизма,на примеру индустријског робота са шест степени слободе кретања, применом софтверског пакета 
MATLAB. Овим софтвером решава се проблем матричног рачуна, а употребом додатка Robotics Toolbox могуће је 
извршити целокупну анализу роботског система. 

Кључне речи – робот,кинематика, динаика, симулација 

Увод 

Константним развојем науке, технике и технологије долази до потребе за решавањем веома сложених проблема у смислу 
кретања, прецизних операција, рада на опасним местима. Да би овакве проблеме било могуће решити човек је створио 
роботске системе. Роботски системи су на технолошки високом нивоу и могу се наћи у скоро свим гранама индустрије, 
медицини, испитивања свемира би била незамислива без робота. Роботи су машине које могу да се крећу и извршавају 
различите задатке без човекове помоћи. 
Развојем рачунарске технике и софтвера могуће је на веома поуздан начин направити моделе и симулације кретања робота 
пре него почне њихова израда. Овим софтверским симулацијама значајно се скраћује време развоја и остварује се значајна 
уштеда новца. Прорачуни кинематике и динамике робота су математички веома захтевни процеси који захтевају коришћење 
матричног рачуна. 

1 ГЛАВНИ ДЕО РАДА 
У овом дипломском раду биће описана процедура прорачуна кинематике, динамике  као и симулација 

кретања вишестепеног механизма,на примеру индустријског робота са шест степени слободе кретања, 
применом софтверског пакета MATLAB. Овим софтвером решава се проблем матричног рачуна, а употребом 
додатка Robotics Toolbox могуће је извршити целокупну анализу роботског система. 
У првом делу рада биће описан развој робота као и њихова примена у индустрији. Другим делом су описане 
теоријске основе кинематике и динамике неопходне за реализацију прорачуна. У трећем делу извршено је 
дефинисање параметара робота. И у последњем четвртом делу овог рада извршен је прорачун кинематике и 
динамике робота као и симулација његовог кретања. 

Софтвер MATLAB служи за решавање различитих математичких проблема, те читав низ израчунавања 
и симулација везаних за обраду сигнала, управљање, регулацију и идентификацију система. Прва верзија 
MATLAB-а написана је крајем 1970. године на универзитетима University of New Mexico и Stanford University 
са циљем примене у матричној теорији. линеарној алгебри и нумеричкој анализи. Коришћен је Фортран и 
делови библиотека LINPACK и ESPACK. Почетком осамдесетих година се прелази на С програмски језик уз 
додавање нових могућности и ти првенствено у подручјима обраде сигнала и аутоматског управљања. Од 1984. 
MATLAB је доступан као комерцијални производ фирме MathWorks. 

Данас својства MATLAB-а далеко прелазе оригинална. Ради се о интерактивном систему и 
програмском језику за општа техничка и научна истраживања. Осим основног система постоје и бројни 
програмски пакети који га проширују те покривају готово сва подручја инжењерске делатности: обраду сигнала 
и слике, 2D и 3D графичке приказе, аутоматско управљање, идентификацију система, статистичке обраде, 
анализу у временском и фреквентном домену, симболичку математику и бројне друге. Један од важнијих пакета 
је SIMULINK-визуелни алат који омогућава симулацију континуалних и дискретних система помоћу 
функционалних блок дијаграма те се тиме не захтева од корисника детаљно познавање синтаксе неког 
програмског језика. 

MATLAB је такође замишљен као програм у коме корисник на једноставан начин може креирати своје 
сопствене алате и библиотеке, те и модификовати постојеће. У ту сврху се користи једноставни програмски 
језик. Такође је могуће користити C, Fortran, Adu или Javu.[5] 



Први корак представља преузимање бесплатне верзије алата Robotics Toolbox 9.10 са интернет 
странице:http://www.petercorke.com/RTB. 

Затим је потребно распаковати преузету архиву " robot-9.10.rar ", након чега ће се креирати фолдер 
rvctools са директоријумима robot, common, simulink. Овај фолдер неопходно је прекопирати у директоријум 
toolbox који се налази на путањи где је инсталиран MATLAB1. 

Следећи корак је укључивање скупа алата за роботски модул у MATLAB-у, путања до фолдера rvctools 
мора бити убачена у списак активних путања. Подешавање путања врши се покретањем MATLAB-а и одабиром 
Set Path опције из палете алата. Ова опција се налази на картици HOME у MATLAB-у2.Након одабира опцијеSet 
Path отвара се прозор са слике (Слика 7), одабиром опције Add with Subfolders... потребно је одабрати путању 
где се налази фолдер rvctools, након тога потребно је извршити снимање измена и тиме је алат спреман за 
коришћење. 

 
Слика 1 Активација путање Robotics Toolbox 9.10 у програмском окружењу MATLAB 
Након активирања путање потребно је подесити Curent Folder да буде фолдер rvctools, што се постиже 

уношењем путање3 како би Robotics Toolbox 9.10 несметано радио. Путању треба унети на место приказано 
сликом (Слика 8). 

 
Слика 2 Подешавање активног фолдера 
Наредни корак је извршавање програма startup_rvc.m који се налази у фолдеру rvctools чиме се врши 

финално подешавање директоријума у MATLAB-у. Након тога пожељно је покренути демо програм rtbdemo.m 
којим су представљене могућности Robotics Toolbox-а. 

Како би се Robotics Toolbox могао користити за потребе испитивања кинематике и динамике робота 
HYUNDAI HR050 морају се одредити D-H параметри и параметри центра масе, инерције,...  

Одређивање D-H параметара извршава се на основу процедуре наведене у теоријском делу рада. 
Параметри који су потребни та креирање робота у Robotics Toolbox-у су: d- растојање између сегмената,a- 
дужина везе и α- угао закретања. 

Означавање оса и припадајућих ротација приказано је сликом (Слика 3). 
 
 

                                                           
1 најчешћа путања до жељеног фолдера: C:\Program Files\MATLAB\R2014a\toolbox 
2 верзија R2014а 
3 најчешћа путања до жељеног фолдера: C:\Program Files\MATLAB\R2014a\toolbox\rvctools\robot 

http://www.petercorke.com/RTB


 
 
 

Слика 3. Означавање оса и ротација сваке осе   Слика 4.Постављање координатних система за сваку осу 

Дужине веза а и растојање између сегмената (Слика 5) одређени су на основу параметара димензија робота  

. 

Слика 5. Дужине веза а и растојање између сегмената робота 

 На основу претходне процедуре формирана је табела (Табела 1) са D-H параметрима 
манипулатора Hyundai HR050. 

 

 

 

Табела 1 D-H параметри роботског манипулатора Hyundai HR050 



Оса 
d- растојање 
између 
сегмената 

a- ду 

b- жина 
везе 

α- угао 
закретања 

1 0,680 0,3 π/2 

2 0.780 0 0 

3 150 1.02 -π/2 

4 0.150 0 0 

5 0 0.175 -π/2 

6 0 0 0 

 

Креирање скрипте подразумева уношење D-H параметара и параметара динамике роботског манипулатора. С 
обзиром да скрипта не постоји потребно је креирати нову скрипту у фолдеру са активном путањом. Креирање 
скрипте врши се тако што се из картице HOME изабере опција New Script као што је приказано на слици (Слика 
6), затим се приступа снимању скрипте у картици EDITOR опција Save4. 

 

Слика 6. Креирање нове скрипте 

Након поступка креирања и снимања скрипте следи писање кода у скрипти. Формирањем ове 
скрипте креира се објекат у MATLAB-у. Код који се налази у скрипти је приказан у даљем 
тексту: 

%kinematicki i dinamicki model robota Hyundai HR050 
clear L; 
%kinematika robota 
%            alpha    a       theta     D    sigma 
L{1} = link([ pi/2    0.3      pi       0.689    0], 'standard'); 
L{2} = link([ 0       0       -pi/3     0.750    0], 'standard'); 
L{3} = link([ -pi/2   1.02    -pi/6     0.150    0], 'standard'); 
L{4} = link([ 0       0        pi/3     0.150    0], 'standard'); 

                                                           
4 Снимање је извршено у фолдер са путањом: C:\Program Files\MATLAB\R2014a\toolbox\rvctools\robot 



L{5} = link([ -pi/2   0.175    2*pi/3   0        0], 'standard'); 
L{6} = link([ 0       0        0        0        0], 'standard'); 
%dinamika robota 
%mase segmenata 
L{1}.m = 4.77; 
L{2}.m = 11.5; 
L{3}.m = 4.5; 
L{4}.m = 2.80; 
L{5}.m = 3.20; 
L{6}.m = 2.0; 
%tezista (centri mase) segmenata 
%         rx         ry      rz 
L{1}.r = [ 3.05     7.70       0 ]; 
L{2}.r = [ 0        0       11.10]; 
L{3}.r = [ 12.60    2.00       0 ]; 
L{4}.r = [ 0        0        1.70]; 
L{5}.r = [ 2.45     1.70       0 ]; 
L{6}.r = [ 0        0          0 ]; 
%inercije segmenata 
%           Ixx    Iyy    Izz    Ixy Iyz Ixz 
L{1}.I = [  0      0.35    0      0   0   0]; 
L{2}.I = [  .13     .524   .539   0   0   0]; 
L{3}.I = [  .066    .086   .0125  0   0   0]; 
L{4}.I = [ 1.8e-3  1.3e-3 1.8e-3  0   0   0]; 
L{5}.I = [  .3e-3   .4e-3  .3e-3  0   0   0]; 
L{6}.I = [  .15e-3  .15e-3 .04e-3 0   0   0]; 
%inercije armature motora 
L{1}.Jm =  200e-6; 
L{2}.Jm =  200e-6; 
L{3}.Jm =  200e-6; 
L{4}.Jm =  33e-6; 
L{5}.Jm =  33e-6; 
L{6}.Jm =  33e-6; 
%uticaj gravitacije 
L{1}.G =  -62.6111; 
L{2}.G =  107.815; 
L{3}.G =  -53.7063; 
L{4}.G =  76.0364; 
L{5}.G =  71.923; 
L{6}.G =  76.686; 
% viskozno trenje (referenca motora) 
L{1}.B =   1.48e-3; 
L{2}.B =   .817e-3; 
L{3}.B =    1.38e-3; 
L{4}.B =   71.2e-6; 
L{5}.B =   82.6e-6; 
L{6}.B =   36.7e-6; 
 
% Kulonovo trenje (referenca motora) 
%            Tc+      Tc- 
L{1}.Tc = [ .395    -.435]; 
L{2}.Tc = [ .126    -.071]; 
L{3}.Tc = [ .132    -.105]; 



L{4}.Tc = [ 11.2e-3 -16.9e-3]; 
L{5}.Tc = [ 9.26e-3 -14.5e-3]; 
L{6}.Tc = [ 3.96e-3 -10.5e-3]; 
 
 % konstruisanje programskog objekta robota 
R = robot(L, 'Hyundai HR050', 'Hyundai Robotics', 'params of 
01/11'); 
clear L 
R .name = 'Hyundai HR050'; 
R .manuf = 'Hyundai'; 
Симулацију управљања моделом робота вршићемо на једном једноставном радном циклусу. Да би се 
симулација покренула потребно је најпре конфигурисати параметре симулације и потом покренути симулацију 
(Старт). 

За време t=20 s 

 

 

 Слика 7. Положај робота  за време t=20 s 

 



 

 Слика 8. Изглед модела за времеt=20s 

 

 

Слика 9. Углови ротације око оса X, Y И Zи трајекторије по равнима XY, XZ и YZ 

  

 

 



Дијаграм промене углова зглобова 

 

Слика 10-  Промена углова зглобова 

Добијене вредности брзине и убрзања у овом случају можемо добити налажењем провог и другог извода 
позиције у времену као што је приказано на сликама 11  и  12. 

 

Слика 11.  Дијаграм брзине 



 

Слика 12.  Дијаграм убрзања 

 

Блок rne се користи за прорачун инверзне динамике и за свој рад захтева почетни сигнал из јtrај блока, брзину 
и убрзање сваког сегмента. Брзина се добија диференцирањем почетног сигнала из јtrај блока а убрзање 
диференцирањем брзине. Излаз из рне блока се повезује ја блоком scope који приказује моменте уз помоћ 
улазних параметара. 

 

Слика 13.  Дијаграм момената  



 
 

2 МЕТОДОЛОГИЈА 
Моделирање и симулација индустријских робота рачунаром пружа бројне могудности како приликом 

конструисања робота тако и приликом планирања њихове експлоатације. Симулацијом је могуде  планирати 
кретање робота у неком производном погону, чиме се значајно може поведати његова продуктивност.  
Kроз овај пример смо могли видети да се моделовање и симулација индустријског робота може урадити без 
превеликих напора и прорачуна као што је то било потребно пре пар година. Овај вид моделовања и симулације 
је погодан за аматерско и професионално бављење роботиком. Најважније је то што је све ово постало доступно 
свима онима који желе да се окушају у креирању оваквих пројеката. 
 

3 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Kроз овај пример смо могли видети да се моделовање и симулација индустријског робота може урадити без 
превеликих напора и прорачуна као што је то било потребно пре пар година. Овај вид моделовања и симулације 
је погодан за аматерско и професионално бављење роботиком. Најважније је то што је све ово постало доступно 
свима онима који желе да се окушају у креирању оваквих пројеката. 
Решавањем ових проблема коришћењем рачунарске технологије решена су два проблема: 

1) Развијене су методе за управљање роботима, 
2) Развијено је рачунарски подржани пројектовање роботских система. 

Такође резултати добијени рачунарским процесирањем могу се проверити на тај начин што се на основу 
резултата може креирати симулација као визуелни начин провере тачности решења. 
 
 

 

4  ЗАКЉУЧАК 
  
Конструисање ових манипулатора је веома сложен процес. Поред дефинисања кинематике и динамике, 
потребно је решити проблеме управљања, сенторике, пројектовања роботске визије, у најсавременијим робота и 
интеграцију вештачке интелигенције. Сваки од ових проблема је подједнако учествује у коначном пројектовању 
роботског манипулатора. 
Пошто се роботски манипулатори састоје из великог броја сегмената који су међусобно повезани зглобовима, 
њихови математички модели су веома сложени па је класичан приступ решавању оваквих проблема веома спор, 
неефикасан и веома се тешко стиже до решења. 
Конкретни пример кинематичких, динамичких прорачуна и симулација развијен је у оквиру овог дипломског 
рада на примеру робота HYUNDAI HR050. На основу кинематичких и динамичких прорачуна овог робота у 
будућности је могуће израдити макету оваквог система, са могућношћу проширења рачунарске апликације на 
домен управљања каквим системом.  
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