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Streszczenie Praca poświęcona jest problemowi odwróconej kinematyki 
widzianej przez pryzmat praktycznych zastosowań. Omówione zostają 
podstawowe pojęcia oraz problemy pojawiające się w sformułowaniu 
rozwiązania zwartego. Przedyskutujemy zastosowania rozwiązań iteracyjnych, 
algorytm CCD oraz klasyczny algorytm optymalizacji oparty na metodzie 
gradientowej. 
 
 
Abstract In this paper we will discuss inverse kinematics problem. Some of 
discussed topics are basic terms and definitions, problems in providing closed 
form solution and reasons of iterative approach, overview of CCD algorithm and 
classic gradient descending optimisation algorithm.  
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1. Podstawowe pojęcia i oznaczenia. 
 
Zagadnienie odwrotnej kinematyki jest opisem ruchu ramienia o określonej ilości 
kości i stawów.  
 
 

 
Rysunek1. Model ramienia 

 
Określając zadanie odwróconej kinematyki czynimy założenia dotyczące 

wejścia (na wejściu przyjmuje konfigurację określonego ramienia, przyjmując 
układ powiązanych ze sobą stawów) raz określamy docelowe położenie końca 
ramienia( koniec ramienia nazywamy efektorem). Na wyjściu otrzymujemy 
(po rozwiązaniu zadania) zestaw parametrów określających stan ramienia, dla 
którego efektor znajduje się najbliżej zadanego punktu docelowego. 

W rozważaniach używać będziemy pojęcia ramienia o m stopniach 
swobody, rozumiejąc je jako takie ramie, którego aktualny stan wyznacza 
jednoznacznie m parametrów. Przyjmiemy jednocześnie, że jedynymi 
parametrami wpływającymi na stan ramienia będą obroty dokonywane na 
poszczególnych stawach, nie będziemy zajmować się przypadkiem ramion 
o zmiennej długości (odwołując się do analogii anatomicznych, nie dopuszczamy 
zmiany długości kości). Bez straty ogólności rozważań możemy również przyjąć, 
że jednemu stawowi odpowiada dokładnie 1 stopień swobody.  

Przyjmując powyższe założenia, ramie traktować możemy jako 
uporządkowaną listę powiązanych ze sobą relacją rodzic → dziecko stawów. 
Każdy staw traktować można jako parę: przesunięcie i obrót względem stawu 
rodzica, przy czym wektor osi obrotu i przesunięcia jest stały(jako element 
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konfiguracji ramienia), natomiast kąt obrotu określa aktualny stan danego stawu. 
Podsumowując, aktualny stan ramienia można opisać wektorem: 

 
 

 

Położenie końca ramienia jest, więc funkcją F:Rm→R3 Θ, skonstruowaną 
na podstawie przesunięć i osi obrotu kolejnych stawów należących do ramienia. 
Oznaczając żądane położenie końca ramienia jako X, a ||v|| jako długość wektora 
v, problem odwróconej kinematyki możemy, zatem zapisać jako problem 
odnalezienia takiego wektora Θ dla którego wyrażenie ||F(Θ)-X|| przyjmuje 
minimum. 

Dodatkowo często wymagamy ograniczenia zakresu kątów, o jakie może 
następować obrót na i-tym stawie, warunek ten możemy zapisać następująco: 
 

 
 

Stawy anatomiczne posiadają pewne położenia, które z różnych powodów 
uznawane mogą być za optymalne, tak więc z i-tym stawem skojarzymy również 
wartości Θioptodpowiadającą optymalnej wartości kąta obrotu przyjmowanego 

przez i-ty staw oraz αi reprezentującą ”sztywność„ danego stawu - jego 

odporność na wychylanie z położenia optymalnego. 
By uprościć dalszy zapis Ei traktować będziemy jako aktualne położenie 

i-tego stawu, oraz Em jako położenie końca ramienia. Analogicznie, oś obrotu 

i-tego stawu oznaczać będziemy jako wektor jednostkowy Ai.  

2. Rozwiązanie postaci zwartej 
Za rozwiązanie postaci zwartej problemu uważać będziemy rozwiązanie 

niewymagające wykonania iteracji w celu wyznaczenia wektora Θ. Dla pewnych 
konfiguracji ramion możliwe jest podanie rozwiązania problemu w postaci 
zwartej. 
• Dla ramienia o jednym stopniu swobody postać rozwiązania jest oczywista 
• Dla ramienia o 2 stopniach swobody rozwiązanie otrzymać możemy przez 

analizę konkretnego przypadku 
• Dla ramienia o więcej niż 2 stopniach swobody istnienie rozwiązania zależy 

od dodatkowych czynników (zarówno konfiguracji rozważanego ramienia, 
jak i jego aktualnego stanu) 

Przy rozważaniach ogólnej klasy ramion, nie można metodami 
algebraicznymi wyprowadzić rozwiązania postaci zwartej. Każdemu stawowi 
można przypisać macierz przekształcenia odpowiadającą transformacji na nim 
(przesunięcie względem rodzica i obrót) w konsekwencji konstruując F jako 
iloczyn tych macierzy (w kolejności zgodnej z hierarchia ramienia), jednak 
w ogólności równania F(Θ)=X nie da się rozwiązać algebraicznie. 
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W zastosowaniach(głównie robotyce) stosuje się wybrane ramiona, dla których 
można podać rozwiązanie zwarte przez dobór: Ai, Θimin, Θimax, m. Jedną ze 

stosowanych strategii jest strukturalna redukcja stopni swobody. W dużym 
skrócie polega ona na podziale ramienia na dwa lub więcej segmentów 
i rozpatrywanie ramienia jako zbudowanego z tych segmentów. Operując na 
segmentach jak na ramionach o mniejszej złożoności, dla których istnieje 
rozwiązanie postaci zwartej, odpowiednio ustalamy lokalne wartości docelowe. 
3. Algorytm typu „Cyclic Coordinate Descent” 

Podstawowa koncepcja algorytmu opiera się na dekompozycji problemu 
złożonego opisanego m parametrami do problemu prostego zależnego od jednego 
parametru. Rozpoczynając od stawu znajdującej się najniżej w hierarchii, 
zapewniamy mu najlepszy lokalnie stan, taki, który pozwala końcowi ramienia 
zająć pozycję najbliższą żądanemu położeniu. W kolejnym kroku przechodzimy 
do stawu znajdującego się bezpośrednio nad aktualnie przetwarzanym 
w hierarchii, i dokonujemy dla niego takiej samej zmiany stanu, nie zmieniając 
stanów stawów, przez które algorytm już przeszedł. Jeżeli aktualny staw jest już 
najwyżej w hierarchii, przechodzimy ponownie do stawu znajdującego się 
najniżej w hierarchii. Proces należy zakończyć, kiedy odległość końca ramienia 
od zadanego punktu docelowego jest mniejsza niż pewna z góry określona 
wartość. Naturalnym warunkiem na lokalną optymalność stanu i-tego stawu 
względem globalnego położenia końca ramienia jest współliniowość wektorów 
vE=Em-Ei oraz wektora vX=X-Ei. W przypadku stawów o ustalonym jednym 

stopniu swobody związanym z osią obrotu, wektory Ai i Ei wyznaczają 

płaszczyznę Pi. Obrót na i-tym stawie przemieszcza Emjedynie na płaszczyźnie 

P wyznaczonej przez Ai i Ei, płaszczyzna P jest równoległa do Pi. Poprzez 

rzutowanie vE i vX na Pi sprowadzamy złożony trójwymiarowy przypadek do 

prostszego przypadku dwuwymiarowego, bez straty własności optymalizacji 
lokalnego stanu. Teraz, po znormalizowaniu wektorów vE i vX ich iloczyn 

skalarny wyznacza kosinus kąta φ, o jaki należy dokonać obrót w obecnym 
kroku, natomiast ich iloczyn wektorowy określa kierunek tego obrotu (znak φ). 

Dodatkowe ograniczenie związane ze stanami optymalnymi stawów 

osiągnąć możemy przez wyskalowanie . Aby 
zapewnić ograniczenie dotyczące zakresu możliwych do osiągnięcia kątów 
finalną wartość Θi=Θi+φ obcinamy do . Powyższe działania nie 

mają wpływu na podstawową własność algorytmu - dążenie do 
zoptymalizowania stanu pojedynczego stawu, przy nałożonych ograniczeniach, 
jednak mogą powodować spowolnienie zbieżności i w konsekwencji wymuszać 
większą ilość iteracji. Opisany powyżej algorytm przedstawia diagram 2.  
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Rysunek 2. Schemat przedstawionego algorytmu opartego na CCD. 

4. Algorytm przeszukiwania gradientowego 

Rozwiązanie problemu odwróconej kinematyki traktować można jako 
odnalezienie takiego wektora Θ dla którego ||F(Θ)-X|| ma minimum, docelowo 
wartość zero. Powyższe możemy przeredagować następująco: mamy daną 

funkcję Rm→R i poszukujemy jej minimum na przestrzeni rozpiętej przez 
ograniczenia. Opierając się na metodzie przeszukiwania gradientowego, 
w kolejnych krokach algorytmu dążymy do poruszania się wzdłuż wektora 
V=X-Em, oczywiście Em=F(Θ) . Naturalną konsekwencją takiego 

podejścia jest przejście od równania F(Θ)=X do iteracji: 
. 
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Macierz m x 3, 

 
 

jest Jakobianem i będziemy oznaczać ją przez J. Mamy więc JΘ'=X', iterując 

Θ=Θ+Θ' przy czym Θ'=J-1V, poruszamy się cały czas wzdłuż wektora 
w kierunku minimum. W wyidealizowanym przypadku po wykonaniu pewnej 
ilości kroków znajdziemy się dostatecznie blisko minimum. 
Prostą a jednocześnie efektywną metodą wyznaczania pochodnych cząstkowych 
jest zastosowanie iloczynu wektorowy . Intuicyjnym 
wytłumaczeniem powyższego jest fakt, że wykonując obrót wokół i- tego stawu 
poruszamy się końcem ramienia po okręgu, którego środkiem jest Ei natomiast 

promieniem Em-Ei, stąd wykonując nieskończenie mały obrót, przesunięcie Em 

dobrze będzie opisane wektorem wyznaczony przez styczną do okręgu. Długość 
otrzymanego wektora zależy jedynie od ||Em-Ei|| z racji założenia, iż Ai jest 

wektorem jednostkowym, co ma swoje odbicie w fakcie, iż, dla Em znajdującego 

się daleko od Ei mała zmiana Θi powoduje znaczną zmianę położenia Em. 

 
Rysunek 3. Geometryczna interpretacja omawianych pochodnych cząstkowych 

 
Macierz odwrotna istnieje jedynie dla macierzy kwadratowych 

nieosobliwych, co w naszych rozważaniach oznaczałoby ograniczenie się tylko 
do pewnych sytuacji dla ramion o 3 stopniach swobody. Zamiast tego stosuje się 
metody pseudo-odwracania, mające na celu otrzymanie macierzy 
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o właściwościach zbliżonych do 1−J . Kluczową w naszych rozważaniach 
formułę V=JΘ' możemy przekształcić kolejno do: 

1. JTV=JTJΘ' 

2. (JTJ)-1JTV=(JTJ)-1JTJΘ'   
3. J†V=Θ' 

Macierz J†=(JTJ)-1JT=JT(JJT)-1  nazywać będziemy pseudo-odwrotną do J. 
Jej funkcjonalność można traktować jako zastąpienie zmian o charakterze 

przesunięcia w przestrzeni R3 położenia efektora przez operacje obrotów 

w przestrzeni Rm ( dla m stawów). 

 
Rysunek 4. Schemat przedstawionego algorytmu przeszukiwania gradientowego 

 

Podstawiając dalej β=(JJT)-1V  otrzymamy (JJT)β=V oraz JTβ=Θ'.. Tym 
sposobem operację odwracania macierzy m ×m zastąpiliśmy rozwiązaniem 
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układu m równań liniowych. Ponieważ iloczyn macierzy z macierzą do niej 
transponowaną daje macierz symetryczną dodatnio określoną możemy 
wykorzystać metodę dekompozycji LU w celu minimalizacji narzutu czasowego 
podczas obliczania β. 
Doprowadzenie do sytuacji, w której w każdym przebiegu iteracji ograniczenia 
co do zakresów przyjmowanych kątów są spełnione jest proste, wystarczy 
obcięcie Θi do  dla i=1..m-1. O ile da się odnaleźć rozwiązanie 

leżące w przestrzeni wyznaczonej przez ograniczenia, zachowanie powyższego 
warunku gwarantuje otrzymanie rozwiązania spełniającego te ograniczenia. 
Rozwinięciem idei podstawowego algorytmu o uwzględnienie położeń 
optymalnych jest wprowadzenie wyrażenia kontrolnego postaci 

Θ'=(J†J-I)z , pozwalającego nakładać dalsze ograniczenia na wartości 
kątów otrzymywanych w rozwiązaniu. Można pokazać, że dodane wyrażenie nie 
ma wpływu na własności algorytmu, jeżeli chodzi o zmianę położenia końca 
ramienia. Zagadnienie położeń optymalnych możemy wprowadzić w formie 
z=∇ΘH, przyjmując H postaci: 

 
Jeżeli dla każdego i, αi=0,, to rozważany problem redukuje się do problemu 

podstawowego. Oczywiście 

 
Równanie  możemy przekształcić następująco: 

1. Θ'=J†V+J†J∇ΘH-I∇ΘH 

2. Θ'=J†(V+J∇ΘH)-∇ΘH   

3. Θ'=JT(JJT)-1(V+J∇ΘH)-∇ΘH   

4. Θ'=JT[(JJT)-1(V+J∇ΘH)]-∇ΘH  

Podstawiając za β=(JJT)-1(V+J∇ΘH)  otrzymamy Θ'=JTβ-∇ΘH. β możemy 

otrzymać z V+J∇ΘH=(JJT)β  stosując jak poprzednio metodę dekompozycji 

LU macierzy. Zarys kompletnego algorytmu przedstawia diagram 3. 

5. Podsumowanie 
Z powodu opisanych trudności, w podaniu rozwiązania zwartego pojawiła 

się potrzeba odnajdywania, być może przybliżonych, rozwiązań innymi 
metodami. Jedną z koncepcji jest stosowanie metod iteracyjnych możliwie 
przybliżających Em do X w danym kroku na bazie różnych kryteriów. W pracy 

przybliżone zostały dwa klasyczne algorytmy: oparty na uniwersalnej metodzie 
gradientowej oraz opracowany specjalnie na potrzeby odwrotnej kinematyki 
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schemat Chena (CCD), wykorzystujący pewne specjalne właściwości naszego 
zagadnienia. Na uwagę zasługuje fakt, iż z perspektywy zastosowania 
w komputerowej wizualizacji prostszy, mniej złożony obliczeniowo 
i stabilniejszy algorytm CCD daje lepsze rezultaty niż uniwersalny algorytm 
oparty na technikach gradientowych. Dzięki wprowadzeniu ograniczeń zakresu 
możliwych wartości i wartości optymalnej kąta wraz ze sztywnością dla danego 
stawu oba algorytmy dają zadowalające wizualnie efekty.  

Pewną namiastkę rozwiązania zwartego oferują algorytmy oparte 
o sztuczne sieci neuronowe, jednak konsekwencją ich zastosowania jest 
konieczność poświęcenia czasu na wstępną naukę (a być może i adaptację 
architektury) sieci oraz specyfika ich działania - nawet przy wysokiej 
skuteczności uczenia nie mamy gwarancji, że przy nierozpoznanej sytuacji 
otrzymamy rozwiązanie zbliżone do oczekiwanego, dodatkowo rezygnujemy 
z ogólności w sensie rozważanych ramion. Algorytmy oparte na idei sterowania 
rozmytego dają obiecujące rezultaty, ponadto kryteria rozmyte można stosować 
zarówno jako rozwinięcie metod iteracyjnych ( np. dla zmniejszenia złożoności 
obliczeniowej związanej z pojedynczym krokiem), a także zamiast sztucznych 
sieci neuronowych(”Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems„). 
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