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Abstract 
       The geometrical analysis of the robotic mechanisms means the formulation of the 
position equation of the mechanism in terms of dependent and independent coordinates. 
This function should describe the position of its links and the end effecter (or moving 
platform center) in terms of dependent and independent coordinates.  
        In this paper will be derived a mathematical model, that is, a model in terms of 
dependent and independent generalized coordinates, for the position accuracy of the end 
effecter (platform) of the closed kinematics robotic mechanisms. In these types of 
mechanisms it is necessary to solve the inverse problem of the geometrical analysis. The 
solving of the inverse problem in the robotic systems means the definition of independent 
coordinates on preset values and evaluation of the dependent coordinates with several 
degrees of mobility.  
        The aim of this paper is to obtain a new mathematical formulation for evaluation of 
the deviation of the end effecter position due to the deviation of the independent 
coordinates. It will be evaluated only the deformations of the arms caused by the weights 
and the forces. 
Keywords: Parallel robotics mechanisms, Geometrical analysis, Gough – Stewart     
                  manipulators.  
 

 
 دقة التحلیل الجیومتري اللیات الروبوتات المتوازیة

 
 الخالصة

ان التحلیل الجیومتري اللیات الروبوتات یمثل صیاغة المعادلة التي تصف موقع الیة الروبوت باالحداثیات    
ان  ان ھذه المعادلة یجب). التي تنتج بسبب الحركة(واالحداثیات غیر المستقلة ) التي تسبب الحركة(المستقلة  

  .تصف موقع اذرع الروبوت وكذلك موقع مركز المنصة المتحركة
ومن ". المغلقة"یتناول البحث اشتقاق نموذج ریاضي یبین دقة موقع مركز المنصة المتحركة للروبوتات        

المعلوم انھ لغرض الوصول الى صیاغة معادلة التحلیل الجیومتري في ھذا النوع من الروبوتات یجب صیاغة 
ان حل المشكلة العكسیة في منظومات الروبوتات یمثل تحدید قیم . المشكلة العسكیة للتحلیل الجیومتري وحل

  .معینة لالحداثیات غیر المستقلة عند درجات مختلفة من الحركة واحتساب االحداثیات المستقلة التي تنتجھا
النحرافات في موقع مركز المنصة ان الدافع الرئیسي لھذا البحث ھو الشتقاق معادلة جدیدة الحتساب ا  

المتحركة والذي ینتج بسبب االنحرافات المختلفة في االحداثیات المستقلة وسیتم اعتماد االنحرافات الناتجة 
 .فقط األذرعفي اذرع الروبوت نتیجة االنحناء بسبب االوزان والقوى المؤثرة على ھذه 
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