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Abstract  
Machining and tracking of 3D surfaces using industrial robot is not a new 

method, but the new in this paper is the use of simple trigonometric relations in 
the calculations of robots joints variables by using the inverse kinematics 
approach rather than the previous conventional methods like forward kinematics, 
decoupling, and sensor based machining. Calculations of the joints variables are 
mainly based on knowing the robot reference point (origin point) and the 
coordinates of the tip of the end effectors which is the cutter contact point (CC-P) 
at the surface. The coordinate of the cutter location point (CL-P) is the coordinate 
of the normal vector that passing through the intended cutter contact point. The 
joints variables are calculated based on simple trigonometric relationships. The 
results of the proposed method are verified based on hand-made simulation 
programs organized for this purpose. The simulation results explore the high 
accuracy and efficiency of the proposed method and its high speed in prediction of 
joints variables.     
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تولید مسار اإلنسان اآللي لغرض تشغیل األسطح الثالثیة األبعاد باستخدام الطریقة 

 الكینماتیكیة العكسیة
  الخالصة 

إن عملية استخدام الروبوت في تشغيل األسطح الثالثية األبعاد وتعقب المسارات 
المثلثية المعقدة هي ليست باألمر الجديد ولكن الجديد في هذا البحث  هو استخدام العالقات 

باالعتماد على ) زوايا األذرع وإحداثيات نهايات األذرع(البسيطة لحساب متغيرات الروبوت 
الطريقة   بدال من الطرق التقليدية مثل) inverse kinematics(الطريقة الكيناماتيكية العكسية 

تحسسات والطريقة المعتمدة على الم) forwardP kinematics method(الكيناماتيكية األمامية 
يعتمد البحث في اشتقاق متغيرات الروبوت ألي ). decoupling method(أو ما يسمى بالـ 

سطح ثالثي األبعاد على معلومية النقطة المرجعية للروبوت وهي نقطة األصل وإحداثيات نقطة 
 إن إحداثيات نقطة موقع العدة ).CC-P(نهاية المؤثر والتي تعتبر  نقطة تماس العدة مع السطح 

)CL-P ( هي إحداثيات المتجه  العمودي على السطح والمار بـنقاط التماس)CC-P  .( ومن
خالل تطبيق بعض العالقات المثلثية البسيطة تم حساب بقية متغيرات الروبوت وحسب الشكل 

أثبتت النتائج دقة الطرقة  .تم التحقق من النتائج المطلوبة باجراء عملية المحاكاة. المطلوب
  . ة ونجاحها وسرعتها العالية في حساب المتغيرات المطلوبةالمستخدم
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