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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

ӨР – өндірістік робот
PUMA – Бағдарламаланатын әмбебап құрастыру машинасы
JPL – реактивті қозғалыс зертханалары
AIBO – роботталған ит
CMU – Карнеги Меллон университеті
MIT – Массачусетс технологиялық институты
ДMР – доңғалақты мобильді роботтар
ЖI – жасанды интеллект
КС – көру сенсорлары
ТМӨ – тәуелсіз мемлекеттердің одағы
ИAӨ – икемді автоматтандырылған өндіріс
ИӨЖ – икемді өндірістік жүйелер
CNC – сандық басқару
ЭӨКК – Экономикалық Өзара Көмек Кеңесі
ББЖ – бағдарламаны басқару жүйесі
АӨЖ – ақпараттық-өлшеу жүйесі
БЖ – байланыс жүйесі
SCARA – Selective Compliance Assemble Robot Arm – Құрастыру 
  роботтін қолы 
ҰҰА – Ұшқышсыз ұшу аппараты
ТК – тиімділік коэффициенті
ПИД – пропорционалды-интегралды-дифференциалдау
ОЖ – операциялық жүйе
TЖ – технологиялық жабдық 
GPS – жаһандық позициялау жүйесі
АБЖ – автоматтандырылған басқару жүйесі
БӨР – бейімделгіш өндірістік робот
AЖО – автоматтандырылған жұмыс орындары
ӨБАЖ – өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйелері
ГҚ – гидравликалық жетегі
ГД – гидравликалық қозғалтқыш
MҚМ – мехатроникалық қозғалыс модулі
MA – модулятор
РЖ – роботтандырылған жүйелер
ИЖ – интеллектуалды жүйе
БС – бейне сенсоры 
ЖҚ – жарықтандырғыш құрылғы 
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ИП – индукциялық пеш
ИӨМ – икемді өндіріс модулі
ЭOЖ – эксперттік оқыту жүйесі
ЭЖ – эксперттік жүйесі
ЖЖ – жұмыс жады
МБ – мәліметтер базасы
БҚ – білім қоры
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КІРІСПЕ

Робототехника пәні-роботтарды және әртүрлі бағыттағы робототех-
никаның басқа да құралдарын жасау және қолдану. Кибернетика және 
механика негізінде пайда болған робототехника өз кезегінде осы 
ғылымдардың жаңа даму бағыттарын тудырды. Кибернетика үшін 
бұл ең алдымен интеллектуалды басқарумен байланысты, ол робот-
тар үшін қажет, ал механиктер үшін – манипуляторлар түріндегі көп 
тізбекті механизмдер. Роботты физикалық жұмысты орындайтын адам 
өндіретін механикалық әрекеттерді жүзеге асыруға арналған әмбебап 
автомат ретінде анықтауға болады. Алғашқы роботтарды құру кезінде 
және бүгінгі күнге дейін адамның физикалық мүмкіндіктері олар 
үшін үлгі болып табылады. Адамды ауыр жұмыстарда ауыстыруға 
ұмтылу және алдымен Робот идеясын тудырды, содан кейін оны 
іске асырудың алғашқы әрекеттері (орта ғасырларда) және ақырында 
қазіргі заманғы робототехника мен робот жасаудың пайда болуы мен 
дамуына себепші болды. 

Робот – бұл жұмыс және ақпараттық машиналардың қасиеттерін 
біріктіретін автоматты әрекет ететін машина. Жеткілікті дамыған 
түрінде Роботтар адамға ұқсас қоршаған ортамен белсенді күш және 
ақпараттық өзара іс-қимылды жүзеге асырады және осының арқасында 
жасанды интеллектке ие бола алады және оны жетілдіре алады. Рас, 
әзірге Роботтар өзінің интеллектуалды мүмкіндіктері бойынша адам-
нан алыс.

Роботтарды құру мәселесін шешу кезінде табиғи жолдардың 
бірі-жалпы адам мен тірі табиғатты көшіру. Алайда қазіргі заманғы 
техниканың мүмкіндіктерімен анықталатын принципті жаңа жол-
дарды іздеу да маңызды. Бірінші тәсілдің мысалы – топсалы түрдегі 
механикалық қолдар мен саусақтары бүгілген қараңғылық құрыл-
ғыларды жасау. Екінші тәсіл мысалдары-бағдарлау және заттарды алу 
үшін электромагнитті өрісті пайдалану және ақырында, қадамның 
орнына дөңгелекті жүру. Осыған ұқсас мысалдар сенсорлық жүйелерге 
қатысты да табуға болады (жануарлардың сезім мүшелерін көшірумен 
қатар «аса сезімтал» органдарды құру). 

Роботтар машиналардың бұрын белгілі түрлерінен өзінің әмбе-
баптығымен (көп функциялығымен) және икемділігімен (жаңа опера-
цияларға тез ауысуымен) ерекшеленеді. Роботтың жұмыс органдары 
мен олардың қозғалыстарының әмбебаптығы әмбебап деп ұғынылады, 
бірақ бүгін роботтарға адамның қолының әмбебаптығына дейін әлі де 
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алыс. (Рас, бұл операцияларды орындау барысында роботтың жұмыс 
органдарын жылдам ауыстыру мүмкіндігімен өтеледі). Роботтардың 
әмбебаптығы олардың белгілі бір зияткерлік қабілеттерін талап 
ететін мақсатты әрекеттерді орындау мүмкіндігін көздейді. Бұл 
роботтарды негізгі технологиялық жабдық ретінде (құрастыруда, 
дәнекерлеуде, бояуда және т.б.), сондай-ақ қосалқы құрал-жабдыққа 
қызмет көрсетумен айналысатын жұмысшыларды ауыстыру үшін 
пайдаланудың кең мүмкіндіктерін ашады. Роботтардың әмбебаптығы 
адам орындайтын кез-келген операцияларды автоматтандыруға мүм-
кіндік береді, ал жаңа өнімді игеру немесе өндірістегі өзге де өзгерістер 
кезінде жаңа операцияларды орындауға қайта құру жылдамдығы 
роботтардың көмегімен автоматтандырылатындарды, кем дегенде, 
қазіргі уақытта тек адам қызмет көрсететін өндірістері бар икемділікті 
сақтауға мүмкіндік береді. Роботтар XX ғасырдың екінші жарты-
сында ғана пайда болды, бұл дәл қазір осындай әмбебап және икемді 
құралдарда қажеттілік туындады, онсыз, икемді автоматтандырылған 
өндірістер құруды қоса алғанда, шығарылатын өнімнің үлкен номен-
клатурасымен және жиі ауысуымен заманауи өндірісті кешенді авто-
маттандыруды жүзеге асыру мүмкін емес.

«Робот» термині славян шыққан. Оны 1920 жылы белгілі жазушы 
К. Чапек «R.U.R.» («Россумов әмбебап роботтары») атты фантас-
тикалық пьесасында енгізді. «Робот» атауы Чех сөзі robota, бұл ауыр 
еңбекті білдіреді. Сол мақсатта роботтардан басқа қолмен басқары-
латын манипуляторлар (көшіруші манипуляторлар, телеоператорлар 
және т.б.) және жартылай автоматты және автоматтандырылған басқа-
рудың әртүрлі нұсқаларымен, сондай-ақ бір бағдарламалы (қайта 
бағдарламаланған емес) автоматты манипуляторлар (автооператорлар 
және механикалық қолдар) кеңінен қолданылады. Бұл құрылғылардың 
барлығы роботтардың ізашары. Олар ең алдымен адам үшін зиянды 
немесе қауіпті (радиоактивті заттар, қыздырылған батпақтар және т.б.) 
объектілермен манипуляциялау үшін пайда болды. Бірақ роботтардың 
пайда болуы оларды қолдану аясын едәуір тарылтқанымен, бұл 
қарапайым механизация және автоматтандыру құралдары өз мәнін 
жоғалтпады. Олардың барлығы роботтармен бірге робототехника 
құралдарының жалпы ұғымына кіреді.

Робототехниканың пайда болуы мен дамуының объективті себебі 
қазіргі заманғы өндірістің икемді автоматтандыруда қажеттілігі 
болып, адамды машина өндірісіне тікелей қатысудан алып тастау 
және осы мақсат үшін дәстүрлі Автоматтандыру құралдарының 
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жетіспеушілігі болып табылады. Сондықтан робототехниканың мін-
деті робототехника құралдарын құрумен қатар, оларға негізделген 
әртүрлі мақсаттағы жүйелер мен кешендерді әзірлеу болып табылады. 
Роботтардың көмегімен автоматтандырылған жүйелер мен кешен-
дер роботталған деп аталады. Роботтар негізгі технологиялық опера-
цияларды орындайтын роботталған жүйелер роботтехникалық деп 
аталады. Жұмыс істеп тұрған өндірістерге енгізумен қатар роботтар 
адамның тікелей қатысуымен болатын өте ауыртпалықты шектеулер-
мен байланысы жоқ жаңа технологиялық процестерді құру үшін кең 
перспективалар ашады. Бұл ретте ретінде шын мәнінде өте шектеулі 
жеке адам мүмкіндіктері (жүк көтергіштігі бойынша, жедел әрекетіне 
деген, дәлдік, қайталану және т.б. сонымен қатар ол үшін талап 
етілетін еңбек жағдайларының жайлылығы (атмосфераның сапасы, 
зиянды сыртқы әсерлердің болмауы және т.б.).

Бүгінгі күні технологиялық процеске адамның тікелей қатысу 
қажеттілігі көбінесе өндірісті қарқындату және жаңа технологияларды 
жасау үшін елеулі кедергі болып табылады. Роботтар өнеркәсіпте және 
ең алдымен машина жасауда кеңінен таралған. Осы мақсатқа арналған 
роботтар өнеркәсіптік роботтар деп аталады. Тау-кен өнеркәсібінде, 
металлургияда және мұнай өнеркәсібінде (бұрғылау қондырғыларына 
қызмет көрсету, монтаждау және жөндеу жұмыстары), құрылыста (мон-
таждау, өңдеу, көлік жұмыстары), жеңіл, тамақ, балық өнеркәсібінде 
Роботтар кең перспективаға ие. Өнеркәсіпте Роботтар пайдаланумен 
қатар халық шаруашылығы мен адам қызметінің басқа да салала-
рында да қолданылады: көлікте (адымдап жүретін көлік машиналарын 
жасауды қоса алғанда), ауыл шаруашылығында, денсаулық сақтауда 
(протездеу, хирургия – стерильді, қашықтықтан, науқастар мен мүге-
дектерге қызмет көрсету, тасымалдау), қызмет көрсету саласында, 
Мұхит пен ғарышты зерттеу және игеру және басқа да төтенше 
жағдайларда (табиғи апаттар, авариялар, әскери іс-қимылдар), ғылыми 
зерттеулерде. Роботтарды еңбек өнімділігін, жабдық жұмысының ауы-
сымын және өнім сапасын арттыруға байланысты нақты техникалық-
экономикалық әсермен қатар қолдану адамдарды ауыр, қауіпті және 
монотонды еңбектен босатуға мүмкіндік бере отырып, әлеуметтік 
проблемаларды шешудің маңызды құралы болып табылады.

Бұл оқулықты авторлар үш тілде – қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерінде жазған және екі томға бөлінген. Оқулықтың бірінші тара-
уында робототехниканың ғылым мен техниканың заманауи саласы 
ретінде қалыптасу тарихы, «механикалық адамдарды» жасаудың 
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алғашқы әрекеттерінен бастап, барлық типтегі және мақсаттағы 
заманауи роботтарға дейін қарастырылады. ТМД елдерінде және 
Қазақстанда робототехниканың дамуы қарастырылуда. Екінші тара-
уда өндірістік роботтардың құрылғысы мен компоненттері, ӨР клас-
сификациясы мен дизайны сипатталған. Үшінші тарау пилотсыз ұшу 
аппараттарын және олардың қолданылуын қарастыруға арналған.
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1-ТАРАУ. РОБОТОТЕХНИКАНЫҢ ДАМУ 
ТАРИХЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

1.1 Тарихи очерк 

Біздің роботтармен қызығушылығымыз 100 жыл бұрын басталды. 
Артқа қарасақ, роботы қайсысы, ал робот емес екенің түсінуде 
шатасуға болады. Робототехника тарихы көптеген басқа технология-
лық жетістіктермен байланысты, сондықтан бүгінгі күні олар сон-
шалықты тривиальді біз робот деп ойламаймыз. Ғылыми және 
техникалық мүмкіндіктерінің өсуі негізінде қоғам қажеттіліктері 
мен әртүрлі автоматикалық құралдар өндірісі артуда. Сонымен бірге 
қазіргі заманғы робототехникалық құрылғыларға тән түрлерге жақын-
датуда айтарлықтай прогреске қол жеткізілді.

Өзіндік катализатор рөлін әдебиет пен өнер алады және робототех-
ника мәселесіне қоғамның қызығушылығын бірнеше есе арттырады. 
Дәл осы кезеңде жоғары көркемдік ғылыми-фантастикалық әдеби 
шығармалар, басты рөлді сомдайтын андроид, робот, фантомдар мен 
адам қиялы, комикстер, мультфилимдер, толық ұзақты киноленталар 
жарық көрді.

«Робот» ұғымы көркем әдебиеттен шыққан.
Роботехника тақырыбы үлкен маңыздылыққа Айзек Азимов, 

жазушы-фантаст, американдық ғалым мен ғылым популяризаторының 
шығармашылығында ие. Өзінің бір әңгімесінде, «Я робот» циклінде, 
Айзек Азимов 1942 жылы алғашқы рет роботтардың іс-әрекеттерінің 
принципін және олардың адаммен қарым-қатынасын мейірімділік 
пен адамгершілік жағынан тұжырымдауға тырысты. Бұл принциптер 
робототехниканың үш заңы деген атқа ие болып былай дейді [1]:

1. Робот адамға зиян келтіре алмайды және әрекет жасамағандықтан 
адамға зиян келтіруді болдырмайды, тек бұл жоғары деңгейдегі 
ережелерді бұзбаса. 

2. Робот адам берген бұйрықтарды орындау керек, тек бұл бұйрық-
тар жоғары деңгейдегі ережелерді бұзбаса. 

3. Робот өзінің болмысын қорғау керек, тек бұл бұйрықтар жоғары 
деңгейдегі ережелерді бұзбаса. 

Болат құлдар
«Робот» сөзін алғашқы қолданған адам ғалым емес, чехословакия-

лық жазушы Карел Капек болды. Ол «робот» ұғымын өзінің сатира-
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лық пьессасында қолданды (Рассамның универсиалдық роботтары). 
Бұл сөз чех тілінің «раб» мәжбүрлі еңбек, қожайыныңда белгілі бір 
сезім тудыратын электронды құлды сипаттауды білдірді. Бұл сәтсіз 
роботтардың бастамасы еді, келесі онжылдықтарда өзінің дамуын 
алады. Көп адамдар машиналар өзінің құл ретінде болуына қарсы 
болатынына және өзінің болат күшін адамдарды құлату үшін пайда-
латынынан қорықты. 

Әскери табыстар
Екінші дүниежүзілік соғыс роботтың екі маңызды компоненттерінің 

катализаторы ретінде болды, яғни жасанды зондтау және автоматты 
басқару. Радар жауды қадағалау үшін керек болды. АҚШ қарулы 
күштері мина детекторларының бақылауының автоматтық жүйесін 
жасады. Егер мина анықталса, басқару жүйесі автоматты түрде танкті 
шахтаға жеткенше тоқтатты. Немістер басқарылатын өзінің траекто-
риясын дұрыстай алатын роботтанған бомбаларды жасап шығарды. 

Калькуляторлар мен компьютерлер
Математик Чарльз Бэббидж 1830 жылдарда «аналитикалық 

энциклопедия» идеясын ойлап тапты, бірақ ол өзінің құрылғысын 
ешқашан жасай алмады. Тағы 100 жыл өткенде ғана Джон Аттана-
сов әлемдегі алғашқы цифрлік компьютерді құрастырды. 1946 жылы 
Пенсильваниялық университет ENIAC (Electronic Numerical Integrator 
and Calculator) мыңдаған вакуумды құбырлардан құралған массивті 
санауыш құралын жасаудың жұмысын аяқтады. Бірақ бұл машиналар 
сандарды ғана өңдей алды. UNIVAC I (Universal Automatic Computer) 
алғашқы жазуды өңдей алатын құрылғы болды. 

Әр үйдегі робот 
Робототехника үшін 40-шы және 50-ші жылдар озық идеяларға 

толы болды. Транзистордың шығару 1948 жылда электрондық тара-
тудың өсу жылдамдығын арттырды және бұл мүмкіндіктер шексіз 
болып көрінді. Он жыл өткен соң кремний микрочиптерін құру осы 
өсуді күшейтті. Робот Westinghouse Elecktro ғылым мен қиялдың қалай 
алысқа баратының көрсетті. 7-фут робот темекі шегіп, пианинода 
ойнай алады. Сол дәуірдің хабарландырулары әрбір үй шаруасындағы 
әйелде жақын арада робот пайда болады деп болжайды. 

Өндірісті-күшті құрылғылар
Автомобольдерге сұраныс өскен сайын, өңдірушілер телебасқару 

арқылы конвейер тиімділігін арттырудың жаңа тәсілдерін іздей 
бастады. Бұл жаңа аймақ оператор қозғалысын қашықтықта еліктеу 
алатын роботтарға негізделді. 1961 жылы General Motors қолданбалы 
телебасқару жүйесін өзінің құрастыру желісінде орнатты. Бір қолды 
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робот (сур. 1.1) құймаларды түсіріп, компоненттерді салқындатып, 
оларды қысқыш баспаға жеткізді. 1978 жылы PUMA (бағдарлама-
ланатын құрастырушы универсальді машина) еңгізілді және тез ком-
мерциялық телебасқару стандартына айналды.

Сурет 1.1. Бір қолды робот

Қолдар ғарышта
Адамдар ғарышқа саяхаттауды бастағаннан кейін ғарышта құры-

лыс жасағысы келді. НАСА-ның құрылыс құралдарының негізгісі 
Canadarm болды (сур. 2). 1981 жылы Колумбия бортында Canadarm 
спутниктерді, телескоптарды және кішкене қайықты жөндеді. 

 Сурет 1.2. Canadarm робот
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Калифорниядағы реактивті двигательдердің лабораторияда бір-
неше басқа ғарыштық құрылыс үшін құрылғылар сексенінші жылдар 
соңынан басталды. «Ranger Neutral Buoyancy Vehicle» фирмасының су 
бассейндерінде ғарыштық кеңестіктерді имитациялайтын манипуля-
торлар тексерілді

Хирургиялық құралдар
Роботтар дәрігерлерді ауыстырғанға дейін, олар көптеген хирур-

гиялық операцияларды жасады. 1985 жылы Йик Сан Квох дәрігері 
бірінші роботталған хирургиялық стереотаксикалық процедурада 
қолданылатын робот-интерфейс бағдарламалық жасақтаманы жасап 
шығарды. Хирургиялық операцияда бас сүйекте орын ауыстыратын 
кішкентай зонд болады. КT-сканер ісікке зондтың жақсы жолын робот 
құрастыра алатын мидың үш көлемдік суретін жасауды өзіне қосады. 
PUMA роботтары сау және ауру ұлпалар арасындағы ерекшелікті 
зерттеуге қолданылады.

Хонда гуманоиді
Honda Humanoid роботын құрастырған топ екі аяқты робот жасау 

үшін адам денесінің құрылысын зерттеді. Олар 1986 жылы оны 
бастаған кезде, идея адам әлемінде кешенді баспалдақтар, кілем 
төсегіштер мен басқа қиын рельефтермен жүре алатын интеллекту-
алды робот болды. Әртүрлі орталарда біріңғай мобильді роботттарды 
жасау қиындық тудырды. Бірақ аяқтарды зерттей келе, Honda коман-
дасы баспалдақта көтеріле алатын, допты дебетін, арбаны итеретін, 
винт бұрай алатын роботты жасады (сур. 1.3) 

Сурет 1.3. Honda Humanoid робот 



16                                                                                            

Роверлер қатары
1990 жылдарға қарай НАСА ғарыштық бағдарламаларға адам-

дарды белсенді қарайтын нәрсені іздеді. Жауап ровер болды. Ғарышқа 
жіберілуге тиіс болған жартылай автоматты роботталған плафор-
маның алғашқысы «Саяхатшы» болды, ол 1996 жылы Марсқа 
жіберілді (сур. 1.4). Оның мақсаты топырақ құрамын зерттеу, желдің 
жылдамдығын және су буының көлемін зерттеу болды. Қиындық 
оның тек жақын қашықтықта саяхаттай алатынында болды. 2004 
жылы НАСА жұмысқа қайта оралды. Робот-егіздер (сур. 1.5) қайта 
халықтың назарын метрлер емес, километрлер қашықтықта жасаған 
суреттермен аударды.

 

Сурет 1.4. «Саяхатшы» робот

Сурет 1.5. Егіз роботтар
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Қызықты үй жануарлары
90 жылдардың соңында тұтынушы қажет ететін роботтарға қайта 

оралды. Ғаламтор таралуы одан сайын үлкен аудиторияның роботтех-
ника мен кішкентай роверларды ғаламтор арқылы басқаратын және 
құралдарын ғаламтор арқылы сатып алуға болатыннан ләззат алуға 
мүмкіндік берді. 90 жылдардың соңындағы ғажаптардың бірі Sony 
Corporation жасаған роботталған ит (AIBO) болды. Сенсорлық матри-
цаны қолданып, AIBO автономды түрде бөлмеде қозғалып, доп ойнай 
алды. Бағасы 2000 доллар болғанымен, АҚШ үшін ғаламторда төрт 
күннен аз уақытта сатылып кетті. Басқа роботтар AIBO-дан кейін 
болды, бірақ ақылды сүйіктілер мен төмен баға мәселесі жоғары 
болып келеді.

1.2 Робототехникадағы әлемдік зерттеулер

 MSN Learning & Research агенттігінің деректері бойынша 1995 
жылы өнеркәсіптік әлемде 700 000 роботтар болды, ал Жапонияда 
олар 500 000-нан астам, Батыс Еуропада 120 000-ға жуық және Құрама 
Штаттарда 60 000-нан астам роботтар пайдаланылды. Олардың 
көпшілігі адамдар үшін қауіпті немесе қолайсыз болып табылатын 
міндеттерді орындады. Қауіпті жұмыстардың кейбір түрлері – бұл қан 
немесе несеп үлгілері, терең суларда іздеу, сондай-ақ қайталанатын 
кейбір жұмыс орындары және олар (роботтар) шаршамай тәулігіне 
24 сағат жұмыс істей алады. General Motors корпорациясы бұл робот-
тарды нүктелі дәнекерлеу, бояу, машинаны жүктеу, бөлшектерді 
жеткізу және құрастыру үшін пайдаланады. 

Құрастырулы желілі роботтар неғұрлым жоғары дәлдікке және 
жұмыс күшіне шығындарды азайтуға байланысты жылдам таралады. 
Негізінен робот қамтиды:

• Механикалық құрылғы дөңгелек платформаға, тінтірек неме-
се басқа құралға ұқсас қоршаған ортамен өзара әрекеттесуге 
қабілетті бар.

• Қоршаған ортаны қабылдай алатын және құрылғымен пайдалы 
кері байланыс беретін құрылғыдағы датчиктер.

• Құрылғының ағымдағы жағдайы контекстінде сенсорлық кіріс 
өңделетін және құрылғыға жағдайға жауап беру әрекеттерін 
орындауға нұсқау беретін жүйелер. 

Өндіріс саласында роботтарды әзірлеу өндірістік процестерді орын-
дайтын инженерлік роботталған құрылғыларға шоғырланған. Ғарыш 
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саласында роботтандыру жоғары мамандандырылған, бір реттік 
планетарлық роверлерде шоғырланған. Жоғары автоматтандырылған 
өндірістік қондырғыға қарағанда, айдың қараңғы жағында радиобай-
ланыссыз жұмыс істейтін планетарлық ровер күтпеген жағдайларға 
тап болуы мүмкін. Ең аз дегенде, планетарлық роверде сенсорлы 
енгізудің кейбір көзі, осы енгізуді түсіндірудің қандай да бір тәсілі 
және өзгермелі ортаға әрекет ету үшін оның әрекеттерін өзгерту 
тәсілі болуы тиіс. Сонымен қатар, ішінара белгісіз ортаға бейімделу 
қажет (басқаша айтқанда, жасанды интеллект). Әскери техника 
және ғарышты игеру саласында, денсаулық сақтау саласында және 
сауда саласында роботтарды пайдаланудың артықшылықтары біздің 
ұжымдық тәжірибеміз бен күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айнала-
тын дәрежеге дейін іске асырылды. 

Бүкіл әлем бойынша бірнеше университеттер мен зерттеу ұйымдары 
робототехниканың түрлі салаларында белсенді зерттеулер жүргізеді. 
Жетекші зерттеу ұйымдарының кейбірі – Массачусетс технологиялық 
институты, JPL (реактивті қозғалыс зертханасы, НАСА), CMU (Кар-
неги Меллон Университеті) және Стэнфорд университеті. 1.8 суретте-
қазіргі уақытта Мit аяқ зертханасында әзірленетін M2-үш өлшемді екі 
осьті робот. Бұл және басқа да көптеген ұйымдар робототехниканың 
түрлі салаларына қатысады. Робототехниканың бұл салаларын жалпы 
жіктеуге болады:

• роботты манипулятор; 
• дөңгелекті мобильді роботтар; 
• аяқ роботтары; 
• суасты роботтары; 
• ұшатын роботтар; 
• роботтың көзқарасы; 
• жасанды интеллект; 
• өнеркәсіптік автоматтандыру.
Массачусетс технологиялық институтының аяқ зертханасы аяқтары 

бар объектілерді зерттеуге және динамикалық аяқтары бар робот-
тарды жасауға арналған. Зертхана қызметкерлері баланстың және 
динамикалық бақылаудың рөлін зерттеу бойынша мамандар болып 
табылады. Олар өздерінің биологиялық аналогтары сияқты жүретін, 
жүгіретін және секіретін тіршілік ететін роботтарды жасайды. 1.6 
және 1.7-суретте олардың зерттеу роботтарының кейбірі көрсетілген.
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а)                                                           б)

 Сурет 1.6. Аяқтары динамикалық роботтар 

 
Сурет 1.7. M2 – үш өлшемді екі осьті қозғалыс роботы
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M2-қазіргі уақытта mit Lg зертханасында әзірленетін үш өлшемді 
екі осьті робот. Роботта 12 Белсенді еркіндік дәрежесі бар: әр санда 
3-тен, әр тізеде 1-ден және әр тобықта 2-ден. Ол тергеу үшін пайдала-
нылатын болады:

• Әр түрлі жаяу алгоритмдер.
• Қозғалыстар мен басқару әдістерін сипаттау, атап айтқанда, 

Virtual Model Control.
• Elastic сериясын қолданғанда, атап айтқанда, іске қосудың 

мәжбүрлеу әдістері.
• Оқытудың автоматты әдістері.
Реактивті қозғалыс зертханасы – НАСА жетекші орталығы, 

роботталған ғарыш кемелері мен роверлер жасайтын. Роботтар бұрын 
ешкім бармаған жерге, басқа планеталарға бара алады, онда қоршаған 
орта адамдар үшін қолайлы емес, біз оларды әлдеқайда егжей-тегжейлі 
зерттемегенше. Біз салатын роботтар мен ғарыш кемелері – бұл біздің 
көздеріміз бен осы алыс планеталардағы құлағымыз. 1.8-суретте 
JPL-да жасалған роботтың бейнесі. Карнеги-Меллон университеті-
робототехниканы белсенді зерттеумен айналысатын тағы бір 
орталық. Университетте зерттелетін бірнеше роботтар бар. 1.9-суретте 
ROVER1-CMU робототехника институтында құрылған жоғары авто-
матты бағдарламалық робот.

Сурет 1.8. JPL ғарыштық зерттеулер роботы



21

Сурет 1.9. Rover1-CMU-да жоғары автоматты бағдарламаланатын роботы

Роверді жобалау кезінде мақсаттардың бірі үйде динамикалық 
ортада автономды қозғала алатын роботты құру болды. Ол статикалық 
бағдарларға байланысты визуалды навигациялық жүйені пайдала-
нады. Ровер баспалдақпен көтеріле алады.

 Гировер – CMU робототехника институтының тағы бір жобасы 
(сур. 1.10). Гировер – алты дөңгелекті робот, ол тұрақтанады және ішкі 
механикалық гироскоп арқылы басқарылады. Гировер орнында тұрып, 
бұрыла алады, төмен жылдамдықта саналы түрде қозғала алады, 
орташа бағаға көтеріле алады және жоғары жылдамдықпен қиылысқан 
жерде тұрақты қозғала алады. Ол қатты беті бойынша қозғалысты 
жеңілдететін салыстырмалы үлкен диаметрі бар; кедергілердің алдын 
алу үшін бір трек және тар профиль; және қоршаған ортадан қорғау 
үшін толық жабық [3].

Сурет 1.10. Гировер I, тұрақтандырылатын және ішкі механикалық 
гироскоп арқылы басқарылатын бір доңғалақты робот
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1.3 Роботтардың жіктелуі

Жоғарыда айтылғандай, роботтарды былай жіктеуге болады [3]:
• Роботты манипулятор (қолдар).
• Дөңгелекті мобильді роботтар (WMR).
• Жүруші роботтар.
• Су астындағы роботтар.
• Ұшатын роботтар.
• Жақсы көретін роботтар.
• Жасанды зияткерлік роботтары.
• Өнеркәсіптік роботтар.
Роботталған қолдар
Роботталған қолдар өндірісте, медицинада және басқа салаларда 

пайдалы әрі үнемді құралдарға айналды (сурет 1.11)

 
 Сурет 1.11. Роботты қолдар

Дөңгелек мобильді роботтар 
Дөңгелекті мобильді роботтар (сурет 1.12) өнеркәсіпте және әскерде 

көптеген міндеттерді орындайды.

 

 
Сурет 1.12. Дөңгелекті мобильді роботтар
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Жүруші Роботтар
Жерде қозғалатын үш түрлі негізгі тетіктермен жүзеге асырылуы 

мүмкін:
(1) жүгірткі;
(2) аяқтар;
(3) дөңгелек немесе жол.
Осы үш механизмдердің ішінде алғашқы екеуі жүру механизмі 

болып табылады, және бұл жағдайларда робот аяқпен қозғалады. 
Сондықтан көптеген роботтар жасалды, олар жүру механизміне 
қатысты. Жүру тетіктерінің өз артықшылықтары бар және олар 
жұмсақ, тегіс емес учаскелер бойынша қозғалғанда ақылға қонымды 
болады (сурет 1.13).

Жүретін робот арқылы алынатын артықшылықтар:
• Кеңейтілген ұтқырлық.
• Платформада жақсартылған тұрақтылық. 
• Жоғары энергия тиімділігі.
• Жерге аз әсер етуі.

 
 Сурет 1.13. Жүруші роботтар

Жүруші Роботтарда дененің тепе-теңдігі өте маңызды және ол 
екі аяқты робот болса, одан да маңызды болады. Осылайша, мұндай 
жұмыстарда пайдаланылатын басқару жүйесі ақылмен пайдаланы-
луы тиіс. Қозғалысты басқару жүйесі аяқтың қозғалысы қалаған дене 
қозғалыстарын автоматты түрде жасау үшін дене қозғалысын бақылау 
керек. 

Басқару жүйесі сондай-ақ жүрісті, яғни келесі плацдармды табу 
үшін аяқты ұстап тұратын конфигурациялар мен аяқтардың орнала-
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суын (тірек аяқтардың қозғалысы) реттілігін бақылауға тиіс. Жүру 
кезінде тірек аяқтарына сүйенетін дененің қозғалысын қарау және 
тиісті түрде бақылау керек.

Қозғалыс кезінде қолдаушы тірек контурлардың бірізділігін 
анықтайтын жүрістер екі бөлікке бөлінеді:

(1) Мерзімді: олар қолдаушы тірек конфигурациялардың дәл сол 
реттілігін қайталайды.

(2) Мерзімді емес: оларда олардың жорықтық схемасында кезеңділік 
жоқ.

 Әр түрлі жүру саны аяқтардың санына байланысты. 
Су асты роботтары
Су асты роботтары (сурет 1.14) камерамен жабдықталған, балыққа 

бақылау жасауды және суға батқан кемелерді іздестіруді қоса алғанда, 
көптеген мақсаттарға қызмет етеді.

Сурет 1.14. Су асты роботтар

Ұшатын Роботтар 
Ұшатын Роботтар (сурет 1.15) әскери маневрлерде тиімді пайдала-

нылады және жәндіктердің қозғалысын жиі имитациялайды.

Сурет 1.15. Ұшатын роботтар



25

Жақсы көретін роботтар
Сенсорлық роботтар
Көру – біздің ең қуатты сезіміміз. Ол бізге қоршаған орта туралы 

үлкен ақпарат береді және динамикалық ортада зияткерлікті өзара 
әрекеттесуді қамтамасыз етеді. Бұл үдерістің бірінші қадамы адам 
көруі сияқты, сол өңделмеген ақпараттық жарықты қамтитын сезімтал 
құрылғыларды құру болып табылады. Екі заманауи технология-CCD 
және CMOS. Адам көзімен салыстырғанда өнімділікке қатысты белгілі 
бір шектеулерге ие.

Өнеркәсіптік роботтар
Автоматтандыру үшін өнеркәсіптік роботтар кеңінен қолданылады. 

Автоматтандыру грекше өзін-өзі басқаруды білдіреді, бұл адам 
операторларының қатысуынсыз өндірістік машиналар мен процестерді 
басқару үшін компьютерлер сияқты басқару жүйелерін пайдалану. 
Индустрияландыру саласында бұл механизациядан тыс қадам. Ал 
механизация адам операторларына оларға физикалық жүктемелерді 
көрсету үшін жабдық берді, автоматтандыру адамдық сенсорлық және 
психикалық қажеттіліктерді төмендетуге мүмкіндік береді. 

Интеллектуалды роботтар
Тарихи тұрғыдан робот пен жасанды интеллект (ЖИ) ұғымдары 

бір-бірімен тығыз байланысты болды. Осы екі салада да зерттеу 
тақырыбын түсіну дамыған сайын, робототехника мен жасанды 
интеллект біртіндеп бөлініп, олардың түпкілікті интеграциялану 
қажеттілігіне деген сенімсіздік туды. Жасанды интеллекттің бағыт-
тарының бірі роботтардың мақсатты мінез-құлқы деп қарастырылуы 
кездейсоқ емес (адамдар қойған мақсаттарға жету үшін операцияларды 
автономды түрде орындай алатын ақылды роботтар құру).

Құрылғының алдында тұрған міндеттер негізінде интеллекту-
алды роботтарға қойылатын талаптарды анықтау әдеттегі тәжірибеге 
айналды. Мысалы, толық емес ақпарат жағдайында әлемнің моделінің 
параметрлерін анықтауды аяқтау үшін құрылғыны мерзімді қайта 
зарядтау және қосымша ақпарат жинау қажеттілігі сияқты фактор-
лар қажеттілік (энергия және ақпарат) ұғымдарын енгізуді талап 
етеді. Соңғысының қанағаттануы мақсаттылықтың, динамикалық 
жоспарлаудың және т.б. Жалпы алғанда, интеллектуалды роботтың 
деп аталатыны бар деп қабылданады. роботқа ақпараттық белгісіздік 
жағдайында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін сыртқы әлемнің немесе 
ішкі ортаның моделі. Бұл модель білім базасы ретінде іске асырылған 
жағдайда, бұл білім базасы динамикалық болғаны жөн. Сонымен бірге 
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өзгермелі ортадағы қорытынды ережелерін түзету табиғи түрде өзін-
өзі оқыту мен бейімделу тетіктерін жүзеге асырады.

Интеллектуалды роботтар ең жетілдірілген ретінде қоғамдық өмір-
дің барлық саласында қолданылады.

1.4 ТМД мен Шығыс Еуропа елдеріндегі 
роботехниканың қалыптасуы мен дамуы

Бұрынғы Кеңес Одағы елдерінде және Шығыс Еуропа, әсіресе Бол-
гария, Венгрия, Германия, Чехо-Словакия және Польшада роботтарды 
жасау, игеру және өнеркәсіптік өндіріс пен ғылыми зерттеуге еңгізу 
жоғары қарқынмен жүргізілуде. 

КСРО-да 1960-жылдардың аяғында ең ірі индустриялық роботтарды 
жасау бойынша қарқынды жұмыс басталды. Ол роботтандырудың 
бірінші кезеңінің басталуын – алғашқы Ресейлікөндірістік робот-
тарды құру және енгізу, робототехниканың ғылыми, техникалық және 
ұйымдастырушылық негіздерінің дамытуы болды.

1972 жылы КСРО Ғылым және техника жөніндегі мемлекеттік 
комитеті шығарған шешім осы жұмыстың негізін анықтады; робо-
тотехника мәселелері жөніндегі жұмыс технология ғылымының док-
торы, Ленинградтағы политехникалық институтының профессоры 
Е.И. Юревич басшылығымен құрылды жұмыс тобы ұйымдастырылды, 
олар халық шаруашылығының 19 саласының қатысуымен бағдарлама 
әзірледі. Алайда осы мәселе бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары 
әлдеқайда ерте басталды. 

1971 жылы бірінші буын өндірістік роботтарының тәжірибелі 
үлгілері пайда болды – «УМ-1» роботтары (П.Н. Белянин мен 
Б.Ш. Розиннің басшылығымен құрылған), «Универсал-50» (Б.Н. Сурин-
нің басшылығымен), «УПК-1» (В.И. Аксенов басшылығымен) [4]. 

Өндірістік робот «УМ-1», гидравликалық, 40 кг дейін көтеру 
қабілеті бар, позициялық аналогты – трансформаторлық бағдарламалық 
басқару жүйесімен көмекші операцияларды механикалық өңдеудің 
технологиялық үрдістерінде, суық түрде жасау, гальваножапқыштар 
орындауға арналған өндірісте қолданылатын алғашқы Ресейлікробот 
сериялық шығаруға қойылды

Роботизацияның екінші кезеңі, 1976 жылдан 1980 жылға дейін, 
өнеркәсіптік роботтардың жаппай өндірісін ұйымдастыру, стан-
дарттау және біріздендіру жұмыстарын орналастыру, модульдік 
құрылымдарды жасау және құру, сезімтал роботтарды жасау бойынша 
жұмыстың басталуымен сипатталады.
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Ресейлікробототехниканы дамытудың маңызды кезеңі 1974 жылғы 
22 шілдедегі «Машина жасауды бағдарламалық бақылаумен автомат-
тандырылған манипуляторлар өндірісін ұйымдастыру жөніндегі 
шаралар туралы» Үкімет қаулысында тұжырымдалған міндеттерді 
орындау болды. 

Бұл шешім 1975-1980 жылдардағы өндірістік роботтардың бұйым-
дарының топтамасы Минстанкопром, Минприбор және басқа да бір-
қатар министрліктердің кәсіпорындарында шығуын қамтамасыз етті. 
1970 жылдан 1980 жылға дейін елде бағдарламаның басқаруымен 
автоматты манипуляторлардың 50-ден астам әртүрлі типтері әзірленді, 
жыл сайын 7 мыңға жуық автоматтандырылған манипуляторлар мен 
10 мың басқарудың жиынтығын шығару үшін ғылыми, техникалық 
және өндірістік база құрылды. 

«Универсал», «ПР-5», «Бриг-10», «MП-9С», «ТУР-10» және басқа 
да бірқатар өнеркәсіптік роботтарды осы жылдарда жасалынған үздік 
үлгілерге жатқызуға болады.

1978 жылы «Өндірістік роботтар» атты каталог жарық көрді, онда 
өндірістік роботтардың 52 үлгісінің техникалық сипаттамалары және 
екі қолмен басқарылатын манипуляторлар ұсынылды.

1981-1985 жж Ресейлік робототехника роботизацияның үшінші 
сапалы жаңа кезеңіне бет алды – бұл өнеркәсіптік роботтарды халық 
шаруашылығына кеңінен енгізу кезеңі болды [4]. 

1981 жылдың 11 маусымда шыққан «1981-1985 жылдары өндірісті 
ұлғайту және бағдарламалық басқарумен автоматтандырылған мани-
пуляторларды (өнеркәсіптік роботтар) халық шаруашылығына енгізу 
туралы» қаулы халық шаруашылығының машина жасау, тау-кен 
өнеркәсібі, металлургия, ауыл шаруашылығы, құрылыс, көлік, жеңіл 
және тамақ өнеркәсібі осы салаларында роботтарды және роботты 
жүйелерді құру мен пайдалану бойынша кең ауқымды жұмыстар 
анықталды.

1980 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін әзірлеушілер мен 
кәсіпорындардың күші өнеркәсіптік роботтарды одан әрі жетілдіруге, 
оларды қолдану аймақтарын кеңейтуге, роботтық кешендер мен 
жүйелерді жасауға бағытталған. Осы жылдар ішінде ғылыми ұжымдар 
мен кәсіпорындар өнеркәсіптік роботтардың 80-нен астам модельдерін 
жасап шығарды, олардың сериялық өндірісін ұйымдастырды, бірқатар 
роботтық кешендерді және икемді автоматтандырылған жүйелерді 
жасады. 

Үкімет қаулысы «Озық процестер және икемді қайта реттелетін 
кешендер негізінде машина жасау өндірісін автоматтандыруды жедел-
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дету туралы» елдегі роботтизацияға жаңа серпін берді (1984 жылдың 
мамыры), бірыңғай техникалық саясатты кәсіпорындарындағы 
өндірістерде іске асыру, қызмет көрсету, машина жасау және металл 
өңдеу жүзеге асыру Минстанкопромға жүктелген. 1983 жылы 
еліміздің кәсіпорындарында шамамен 7 мың роботтар мен манипу-
ляторлар жұмыс істеді, ал 1981-1985 жылдары олардың 40 мыңнан 
астамы өндірілді. 1986 жылдың басында Минприбор кәсіпорындарына 
20 мыңнан астам өнеркәсіптік роботтар мен манипуляторлар енгізілді.

Ұйымдастыру-кадрлық міндеттерді шешуге өндірістік роботиза-
циялаудын территориялық орталықтары үлкен көмек көрсетті. Тек 
1984 жылы роботтармен жабдықталған және салалар арасындағы 
тәжірибе алмасу үшін негіз болатын 75 үлгілі автоматтандырылған 
шеберханалар мен учаскілер құрылды. Робототехниканы сапалы 
жетілдіру процесі біртұтас емес, технологиялық желілерде икемді 
автоматтандырылған өндірістерде (ИАӨ) өнеркәсіптік роботтарды 
кешенді түрде пайдалану процесі айқындалып және дәйекті түрде 
нығая түсті.

Елдің бірқатар кәсіпорындарында икемді өндірістік модульдер, 
икемді автоматтандырылған желілер, көлік және сақтаудың автомат-
тандырылған жүйелері бар секциялар мен шеберханалар пайдалануға 
берілді [5]. 1985 жылдың соңына қарай 80-ге жуық мұндай жүйелер 
іске асырылды, соның ішінде автоматты басқару, құрал-жабдықты 
ауыстыру және қоқыс шығару. Өндірістің икемді өндірістік жүйелерін 
(ИӨЖ) пайдалану тәжірибесі олар өндіріс циклінің уақытын 30 есеге 
дейін қысқартуға, жабдықты ауыстыру коэффициентін 2,5-2,7 дейін 
арттыруға, ал өндірістік кеңістікті 30-40%-ға үнемдеуге мүмкіндік 
берді [6]. 

Әртүрлі масштабтағы икемді өндіріс жүйесі негізінен машина жасау 
салаларында, соның ішінде аспап жасау, радио және электрондық 
өндірісте қолданылды.

AПП-3-2 тәрізді икемді өндірістік жүйе 70 түрлі қанқа бөлшектерін 
өңдеуге арналған. Ол 4 көп функционалды бес координаталық және 
3 көпфункционалды 6 координаталық СББ машиналардан, сондай-ақ 
терең тесігі бар СББ машинасынан тұрады. Көлік және сақтаудың 
автоматтандырылған жүйесі, сондай-ақ аспаптық қолдау мен басқару-
дың автоматтандырылған жүйесі жұмыс істейді. 1985 жылдан бастап 
қолданыста.

Роботтарды жасаудың теориясын дамыту мен жұмысын ұйым-
дастыруда Социалистік Еңбек Ері, академик И.И. Артоболевский 
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(1905-1977) көрнекті рөл атқарды, және КСРО Ғылым Академиясының 
«Роботтар және робототехникалық жүйелер» мәселесінің ғылыми 
кеңесін көптеген жылдар бойы басқарған. Оның басқаруымен КСРО 
Ғылым академиясының Машина жасау институтында робототех-
никамен тікелей байланысты тетіктер мен машиналар теориясы 
мәселелерін дамытатын ғылыми бағыты бойынша мектеп құрылды. 
Топтың көптеген жылдар бойы жасаған іргелі зерттеулері манипуля-
торлар ғылымының теориялық негізін жасады.

Н.Э. Бауман атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық универси-
тетінде атақты ғалым, КСРО Ғылым академиясының корреспондент-
мүшесі, профессор Е.П. Попов көптеген жылдар бойы роботтарды 
және манипуляторларды жасаудың, Ресейлік робототехникаларды 
дамытудың теориялық негізі болатын автоматты басқару теориясы 
саласында іргелі зерттеулер жүргізді.

Роботехниканы мен жаңа өңдірістік роботтарды жасауда КСРО 
ғылым академиясының корреспондент-мүшесі профессор П.Н. 
Белянин үлкен рөл атқарды, ол негізінде осы мәселелер бойынша 
монографиялардың тұнғыш авторы болып табылады (Өнеркәсіптік 
роботтар, Мәскеу: Машиностроение, 1975; Жапонияның өнеркәсіптік 
роботтары, Мәскеу: NIAT, 1977, АҚШ-тың өнеркәсіптік робот-
тары: NIAT, 1978). Бірінші Ресейлікөндірістік роботтардың талантты 
ұйымдастырушысы және жетекшісі КСРО Мемлекеттік сылығының 
лауреаты Б.Н. Сурнин (1931-1979) және белгілі маман Я.А. Шифрин, 
олардың аттарымен «Циклон-ЗБ», «Универсал-5», «Универсал-15» және 
«Универсал-50М» роботтардың жасалуы мен іске еңгізуі байланысты. 

Жалпыұлттық экономикадағы өнеркәсіптік роботтарды құру, 
ұйымдастыру және кеңінен қолдану үшін әртүрлі министрліктер мен 
ведомстволардың іргелі және қолданбалы зерттеулер саласындағы 
қызметін үйлестіруді КСРО Ғылым академиясының корреспондент-
мүшесі, профессор И.М. Макаровпен «Роботтар және робототех-
никалық жүйелер» мәселесі бойынша жүзеге асырылды. 1983 жылы 
Н.Е. Бауман атындағы Мәскеу жоғары техникалық мектебімен ғылыми 
кеңестің «Робототехника» ғылыми-білім беру орталығы Ғылым 
академиясының корреспондент-мүшесі, профессор Э.П.Поповтың 
белсенді қатысуымен құрылды. 

Көптеген жылдар бойы КСРО мен Шығыс Еуропа елдеріндегі 
роботтарды дамыту ЕЭБ мүше елдер арасындағы ынтымақтастық 
шеңберінде тығыз достастық негізінде жүргізілді. 1982 жылдың 
маусым айында ЕЭБ сессиясының 36-отырысында делегациялар 
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басшылары өнеркәсіптік роботтардың мамандандырылған және 
кооперативтік өндірісін дамыту және ұйымдастыру бойынша көп-
жақты ынтымақтастық туралы Бас келісімге қол қойды, сондықтан 
Бас Конструкторлар Кеңесі (БКК) құрылды. 

Фраунгофер (Германия) машина жасау және автоматтандыру тех-
нологиясы институтында үй роботы жасалды, 3-ші версиясы (2008 ж, 
сур. 1.16)

Сурет 1.16. Үй роботы

Роботтың параметрлері:
• Биіктігі – 1,45 метр, 60х60см, салмағы 150 кг.
• Төрт негізгі басқару дөнгелегі бар. 
• Басқару – 3 PC.
• Денесі – 5 еркін дәрежесі.
• Қолы – 7 еркін дәрежесі.
• Білек – 7 еркін дәрежесі.
• Сенсорлық экран – табақ.
 Қызметі: бөлмелер арасында қозғалысы, кедергілерді айналып өту, 

есіктерді ашу, заттарды білу және ұстау.
Басқару: панельден, сөзбен, қимылды ажырату.
1982 жылы өнеркәсіптік роботтар туралы мәліметтер тек КСРО-да 

(67 модель) ғана емес, сонымен қатар Болгария, Польша, Румыния, 
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Чехословакия, Венгрияда өндірілген «Өндірістік роботтар және 
қолмен басқарылатын манипуляторлар» каталогы жарияланды. 1983 
жылдың басында ЕЭБ мүше елдердің мүдделі ұйымдары әртүрлі 
мақсаттарға арналған өнеркәсіптік роботтар мен манипуляторларды 
көпжақты халықаралық мамандандыру және бірлесіп өндіру туралы 
келісім жасады, ал 1985 жылдың желтоқсанында ЕЭБ-тың 41-ші (кезек-
тен тыс) сессиясы Ғылыми және технологиялық прогрестің кешенді 
бағдарламасын қабылданды, 2000 жылдан бері өнеркәсіптік робот-
тарды және өндірісті роботизациялауды кешенді автоматтандырудың 
басым бағыттарының бірі ретінде қарастыратын ЕЭБ-қа мүше елдер 
кіреді. Ол роботты дамытуда оң рөл атқарды.

Табысты ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың бір мысалы 
ретінде КСРО, Болгария, Румыния, Чехословакия, Югославия, Вен-
грия және Польша қатысуымен «Дәнекерлеу өндірісі үшін өнеркәсіптік 
робот жасау» тақырыбы бойынша бірлескен жұмысты жүзеге асыруға 
болады (бас ұйым Патон атындағы электрлік дәнекерлеу инсти-
туты). Жұмыстар «Интерброт-1» электр дәнекерлеуге арналған жаңа 
өнеркәсіптік робот жасауымен аяқталды.

1989 жылы КСРО мен Шығыс Еуропа елдерінде 65 мыңнан астам 
ӨР қолданылды, соның ішінде КСРО-да 59200 бірлік.

1.5 Қазақстанда робототехниканы дамыту

Қазақстанда робототехниканы дамыту Астананың жаңа универси-
тетімен бірлесіп «Парасат» ұлттық ғылыми-техникалық холдингі 
әзірлеген және іске асыратын бағдарлама бойынша жүзеге асырылады 
(енді Назарбаев Университеті болып өзгертілді) [3].

Бағдарламаның атауы: «Қазақстан Республикасында 2011-2013 жыл-
дарға арналған робототехника және робот технологиясын дамыту». 

Бағдарламаның мақсаты:
• роботтар мен робототехнологияларды өндіру және сервистік 

қызмет көрсетуді ұйымдастыру;
• «Астананың жаңа университеті» АҚ базасында робототехника 

индустриясын дамыту және робототехнологиядағы инновация-
ларды өңдеу үшін ғылыми-білім беру базасын құру;

• «ақылды роботтарды» әзірлеу саласында жоғары білікті кад-
рларды даярлау;

• (Hanool Robotics, Оңтүстік Корея) тұрмыстық мақсаттағы робот-
тарды шығаруды ұйымдастыру үшін алынатын құралдарға база 
дайындау;
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• тұрмыстық және басқа (қос) мақсаттағы Ресейлік роботтарды 
әзірлеу;

• Ресейлік өнеркәсіп өндірістерін, кәсіпорындарды, арнайы мақ-
саттағы объектілерді, ұйымдар мен басқа да құрылымдарды 
өндірістің жаңа деңгейі мен мәдениетін қамтамасыз ететін 
жоғары технологиялық роботтармен жабдықтандыру.

Бағдарламаның негізгі міндеттері:
• зерттеулер бойынша кадрларды мақсатты даярлау;
• тұрмыстық мақсаттағы робототехникалық жүйелерді әзірлеу, 

өндіру және пайдалану;
• шетелдік, ал кейіннен Ресейлікинновациялық технологиялар ба-

засында тұрмыстық бағыттағы роботтарды («ақылға қонымды 
Роботтар») өндіру бойынша зауыт салу;

• робототехниканың ғылыми-білім беру және өнеркәсіптік 
инфрақұрылымын құру.

Бүгінде елімізде робототехниканың дамуы жаңа деңгейге көтері-
луде. Қазақстандық білім беру және спорттық робототехника Ресейлік 
Федерациясы қауымдастығымен меморандумға қол қойды. Мұндай 
ынтымақтастық халықаралық деңгейге шығуға көмектеседі. Ақтөбеде 
«Kaz-Robo-Sport-2017» Республикалық чемпионаты өтіп жатқан 
кезінде меморандумға қол қойылды. Сарапшылар ретінде оған ТМД 
елдерінен келген қонақтар қатысты. Инновациялық технологиялар 
өте тез дамып келеді. Мектептерде робототехника бойынша қосымша 
сабақтар енгізілуде. 

Үлкен болашақты бейнелейтін бағыт туралы әзірге білетіндер аз. 
Бүгінде ондаған және тіпті жүздеген жас ақыл-ой робототехноло-
гиялар біздің өмірімізді айтарлықтай жеңілдетуі үшін еңбек етуде. 
Ғалымдар ақылды үйлер құрып, өз жобаларын модельдейді, техника 
мен энергияны пайдаланудың бірегей идеяларын ойлап табады. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда робототехниканы дамытумен 2015 
жылы құрылған «КазРоботикс» білім беру және спорттық робототех-
ника федерациясы айналысады. Ұйымның мақсаты – робототехни-
каны білім беруге жаппай енгізуге ықпал ету, робототехника бойынша 
жарыстар мен конкурстар өткізу. 

Техникалық университеттер студенттерінің прототиптері мен 
бастапқы гуманоидты роботтардың, жүк тасымалдауға арналған 
роботтар және басқа да технологияларға арналған өндеулері бар. Бірақ, 
жалпы алғанда, Қазақстанда робототехниканың дамуы туралы оқу 
зертханалары мен жергілікті жарыстардан тыс жерлерде белгілі емес. 
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2012 жылы Қазақстанның студенттері Robocon халықаралық жарыста-
рына алғаш рет қатысты. Ол үшін олар ұйымдастырушылардың тап-
сырмаларын орындау үшін үш роботты құрды. Көбінесе жарыс үшін 
құрылған Роботтарды тікелей практикалық қолдануға болмайды. 
Бірақ мұндай технологияларды жасау үшін оқушылар мен студенттер 
аса маңызды әзірлемелер үшін тәжірибе жинап жаттығады. 

«EXPO-2017» көрмесіне Қазақстанның әзірлеушілері робототех-
ника саласындағы жаңа технологияларды ұсынды. Олардың арасында 
сұрыптау, қоқыс өңдеу және суды тазарту үшін роботтарды жасаған 
оқушылар да болды. 

2013 жылы Халықаралық ақпараттық технология университеті сту-
денттері тәжірибелік қолдануымен ең танымал қазақстандық «Шол-
пан» атты робот жасап шығарды. «Шолпан» күлімсіреп, қонақтарды 
бақылап, қарапайым дауыс командаларына жауап бере білуін көрсетті. 

2015 жылы «Шолпан» роботының «Арман» робот-серіктесі 
халыққа қызмет көрсету орталығында жұмыс істеу үшін пайда болды. 
Робот келушілерді қарсы алады, кеңес береді, оған жеке куәлік үшін 
сканер және ақпараттық экран орнатылған. 

2016 жылы Қазақстанда ҚР Тұңғыш Президенті – Ұлт Көшбасшысы 
атындағы Ұлттық қорғаныс университетінің әскери ғылыми – зерт-
теу орталығының мамандары құрылумен айналысқан Ресейлік барлау 
робот пайда болды. Робот шағын бронетранспортер сияқты көрінеді, 
ал оның негізгі мақсаты – қалалық жағдайларда барлау. (Сур. 1.17).

Сурет 1.17. Барлаушы робот
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Технология әзірше сыналып, ҚР Қарулы Күштеріне ресми түрде 
қызметке кіріскен жоқ. Робот жерді сканерлейді, қоршаған ортаның 
3D-үлгісін жасайды, жаудың отты нүктелерін және миналанған 
жерлерді анықтайды.

Оның салмағы – 24 килограмм, жылдамдығы сағатына 60 шақы-
рымға дейін. 2017 жылдың көктемінде әскери әзірлеушілер шынжыр 
табанды жүрісте жауынгерлік роботты құруды жоспарлап отыр.

Л.В. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті базасында 
әртүрлі қызмет салалары үшін роботтарды жасау бойынша ірі зерттеу 
және жобалау жұмыстары жүргізіледі.

Суреттерде 1.18-1.20 зерттеу роботтарының үлгілері көрсетілген

Сурет 1.18 

Сурет 1.19



35

Сурет 1.20

 
Қазақстандық роботтардың мүмкіндіктері әзірге шектеулі, бірақ 

жыл сайын бұл сала сенімді дамып келеді: мектептерде робототехника 
сыныптары пайда болады, кем дегенде Қазақстанның бес қаласында 
жас өнертапқыштарға арналған үйірмелер жұмыс істейді, ал универ-
ситеттер тиісті пәндерді енгізеді. Мүмкін, қазақстандықтардың жаңа 
буыны роботты ортада өмір сүріп қана қоймай, оны құруға өздері де 
қатысатын шығар.
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2-ТАРАУ. ӨНЕРКӘСІПТІК РОБОТТАР
 
Мемлекеттік стандартқа сәйкес (МБСТ 25686-85 «Манипулятор-

лар, автооператорлар және өнеркәсіптік роботтар. Терминдер мен 
анықтамалар») өнеркәсіптік робот (ӨР) бірнеше қозғалыстық дәрежесі 
бар манипулятор түріндегі атқару құрылғысынан және өндірістік про-
цесте қозғалыс және басқару функцияларын орындау үшін бағдар-
ламалық басқарудың қайта бағдарламаланған құрылғысынан тұратын 
автоматты машина, стационарлық немесе жылжымалы машина 
ретінде анықталады. Ресми қабылданғаннан басқа және тәжірибеде 
жиі қолданылады неғұрлым қысқа анықтама [9]:

ӨР – қайта бағдарламаланатын өнеркәсіпте қолданылатын 
автоматты манипулятор.

Стандартқа сәйкес қайта бағдарламалау деп өнеркәсіптік роботтың 
басқарушы бағдарламаны автоматты түрде немесе оператор-адамның 
көмегімен ауыстыру қасиеті түсініледі. Қайта бағдарламалауға басқару 
құрылғысының пультіндегі басқару құралдарының көмегімен қозғалу 
дәрежесі және басқару функциялары бойынша қозғалу реттілігінің 
және (немесе) шамаларының өзгеруі жатады.

Қазіргі заманғы ӨР құрылымы мен конструктивтік орындалуы өте 
алуан түрлі және объективті факторлардың едәуір санымен (қызмет 
көрсетілетін технологиялық жабдықтың мақсаты, түрі, технологиялық 
процестің сипаты, пайдалану шарттары және техникалық талаптар 
және т.б.) белгіленеді. 

Дегенмен, қазіргі уақытта өнеркәсіптік роботтың белгілі бір құры-
лымы мен құрамы, оның техникалық сипаттамалары мен өзіндік 
сыртқы келбеті қалыптасты.

2.1 ӨР жалпы құрылымы және құрамдас бөлшектері

Жоғарыда келтірілген анықтамаға сәйкес өнеркәсіптік робот 
тұтастай алғанда атқарушы құрылғыдан (манипулятордан) және 
бағдарламалық басқару құрылғысынан тұрады [9].

ӨР манипуляторы оның барлық қозғалу функцияларын орындауға 
арналған және жетектермен, жұмыс органымен, сондай-ақ жалпы 
жағдайда-қозғалу құрылғысымен жабдықталған, ажыратылған кине-
матикалық тізбекті көп буынды механизм болып табылады. Конструк-
тивті манипулятор тірек (көтергіш) құрылымдардан, манипуляциялық 
жүйеден, жұмыс органдарынан, жетектен және қозғалыс құрылғы-
сынан тұрады.
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ӨР басқару құрылғысы басқару бағдарламасына сәйкес манипуля-
торға басқару әсерлерін қалыптастыру мен беру үшін қызмет етеді 
және өзіндік басқару жүйесінен, кері байланыс құрылғылары бар 
ақпараттық – өлшеу жүйесінен және байланыс жүйесінен тұрады.

Тіреуіш немесе көтергіш конструкциялар ӨР барлық құрыл-
ғылары мен агрегаттарын орналастыруға, сондай-ақ манипулятордың 
қажетті беріктігі мен қаттылығын қамтамасыз етуге арналған. Тірек 
конструкциялары өзінің жасалуы бойынша көп алуан түрлі, олар кор-
пустар, тіреулер, бағаналар, металл конструкциялары, арбалардың 
рамалары, порталдар және т.б. түрінде орындалуы мүмкін.

Манипуляциялық жүйе жұмыс органын немесе жұмыс аймағының 
берілген үйкелісінде манипуляциялау объектісін көшіру және бағ-
дарлау үшін қызмет етеді және әдетте кинематикалық тізбекті ажы-
ратылған көп буынды кеңістіктік механизм болып табылады.

Технологиялық операцияларды немесе қосалқы өткелдерді орын-
дау кезінде манипуляциялау объектісіне тікелей әсер етуге арналған 
ӨР манипуляторының жұмыс органы қармауыш құрылғыны немесе 
жұмыс құралын білдіреді.

ӨР манипулятордың жұмыс органы түрлендіру үшін өткізілетін 
энергияны механикалық қозғалыстың атқарушы буындарының коман-
далық сигналдарды түсетін басқару жүйесін жалпы түрде қамтиды, 
қозғалтқыштар мен беріліс механизмдерін ретке келтіреді.

Қозғалу құрылғысы манипуляторды немесе жалпы жұмыс кеңіс-
тігінің қажетті орнына ауыстыруға арналған және конструктивті 
түрде қозғалу бөлігінен және жетек құрылғыларынан тұрады.

Бағдарламалық басқару жүйесі (ББЖ) басқару сигналдарын 
тікелей қалыптастыру және беру үшін қызмет етеді және құрылымдық 
басқару пультінен, есте сақтау құрылғысынан, есептеу құрылғысынан, 
манипулятор жетектерін басқару блоктарынан және технологиялық 
құрал-жабдықтан тұрады.

Ақпараттық-өлшемдік жүйе (АӨЖ) сыртқы орта мен оның эле-
менттері мен механизмдерінің жай-күйі туралы басқару жүйесі үшін 
ақпаратты жинау мен бастапқы өңдеуге арналған ақпараттық-өлшеу 
жүйесі. Құрылымдық түрде ӨР басқару құрылғысының құрамына 
кіреді және кері байланыс сигналдарды салыстыру құрылғыларынан 
тұрады.

Байланыс жүйесі (БЖ) тапсырмаларды қалыптастыру, ӨР жүйелері 
мен технологиялық жабдықтардың жұмыс істеуін бақылау, ақауларды 
диагностикалау, регламенттік тексеру және т.б. мақсатында ӨР мен 
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оператор немесе басқа роботтар мен технологиялық құрылғылар ара-
сында ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге арналған.

2.2 Өнеркәсіптік роботтарды жіктеу

Өнеркәсіптік роботтардың жіктелуі әртүрлі белгілер бойынша 
жүзеге асырылуы мүмкін: қолдану саласы, өндірістік-технологиялық 
ерекшеліктері, мамандануы, координаттардың базалық жүйесінің 
түрі, жүк көтергіштігі, желілік орын ауыстырудың шамасы, жұмыс 
аймағының көлемі, дәлдік сыныбы, қозғалыс (мобилділік) мүмкіндігі, 
жетек типі, жұмыс орнында орнату тәсілі, басқару жүйесінің типі, 
бағдарламалау тәсілі және т.б. [10, 14]. 

Қолдану саласы бойынша өнеркәсіптік роботтар оларды негізгі 
технологиялық жабдық ретінде пайдаланудың нақты түріне сәйкес 
жіктеледі және қазіргі уақытта осы белгі бойынша ӨР-ның мынадай 
негізгі түрлерін бөліп көрсетуге болады: дәнекерлеу, бояу, құрастыру 
және бақылау-өлшеу. 

ӨР өндірістік-технологиялық белгілері бойынша техникалық, 
көтергіш-көліктік (қосалқы) және әмбебап өнеркәсіптік роботтарға, 
сондай-ақ мамандануы бойынша арнайы, мамандандырылған және 
әмбебап (көп мақсатты) роботтарға бөлінеді.

Өнеркәсіптік роботтардың неғұрлым сипатты және мазмұнды 
жіктелуінің тағы екеуін нақты қарастырайық: 

1) координаттардың базалық жүйесінің түрі бойынша; 
2) енгізілетін ақпарат деңгейі және бағдарламалау (оқыту) тәсілі 

бойынша [12].
Базалық координаталар жүйесі немесе манипулятор конфигура-

циясы бойынша өнеркәсіптік роботтардың бес негізгі түрін бөліп 
көрсетуге болады. Бірақ нақты сорттарды қарастырмас бұрын, бірнеше 
түсініктеме беру керек.

Роботты құрастыру және конструктивтік орындау ең алдымен 
манипулятордың қандай қозғалыстарға және жұмыс істеу кезінде 
қандай ретпен орындауына байланысты. Манипуляциялау объектісін 
оның бағдарынсыз (жұмыс аймағының кез келген орнына) көшіру 
үшін манипуляторды үш деңгейлі жылжымалы, олардың әрқайсысы 
үдемелі де, айналмалы да болуы мүмкін де қажет. 

Осы қозғалыс дәрежелерін жылжымалы немесе өңірлік деп атала-
тын, объектіні көшіру бойынша роботтың атқарушы құрылғысының 
негізгі қозғалысының жүзеге асырылатын координаттар жүйесін 
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анықтайды. Жылжымалы (үдемелі немесе айналмалы) дәрежелердің 
әрқайсысының сипатына, олардың дәйектілігіне және өзара бағдар-
лануына байланысты кеңістікте манипулятордың координаталарының 
өзінің ерекшеліктері мен кеңістіктік фигураның пішіні бар немесе 
өзге де базалық жүйесі қалыптасады.

Осылайша, ӨР манипулятор координаталарының базалық 
жүйесінің түрі оның құрылымдық орындалуын, басқару жүйесінің 
күрделілік деңгейін және атқарушы қозғалыстарды бағдарламалау 
қиындығын анықтайды [11, 12]. Тік бұрышты немесе декартты коорди-
наттар жүйесінде жұмыс істейтін өнеркәсіптік робот қозғалыстардың 
өзара перпендикуляр бағыттарымен үш үдемелі базалық деңгейдегі 
қозғалғыштыққа ие. Роботтың бұл түрі (2.1 сурет):

Сурет 2.1

1 – рама арқалықты көпірлік немесе порталды конструкция 
түріндегі, үдемелі, көлденең арба немесе 2 – карета түріндегі, 
оған қатысты тік бағытта 3 – манипулятордың «қолы» тірек 
немесе баған түрінде қозғалатын, 4 – жұмыс аймағы деп атала-
тын жұмыс органы сипаттайтын түзілетін кеңістіктік фигураның 
нысаны тікбұрышты параллелепипед. Манипулятордың тікбұрышты 
жүйесінің механикалық қасиеттері (жұмыс аймағына қызмет көрсету 
ыңғайлылығы, өте жоғары қаттылық) мұндай роботтарды қысылған 
жағдайларда, оларды қызмет көрсетілетін жабдыққа іле отырып, 
сондай-ақ жоғары дәлдікті талап ететін жерде, мысалы, құрастыру 
операцияларында қолдануға мүмкіндік береді. Алайда, манипуля-
тор мен бағдарламалаудың салыстырмалы қарапайымдылығына 
қарамастан, мұндай құрылым салыстырмалы сирек қолданылады. 
Жұмыс аймағының салыстырмалы шағын көлемі кезінде құрылғының 
габариттік өлшемдерінің шамадан тыс артуы және процестің берілген 
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циклограммасының ұзақтығын ұзарту кемшіліктер болып табылады. 
Көбінесе мұндай роботтар қызмет көрсетілетін жабдықтың астына 
немесе үстіне ілінген каретка түрінде немесе порталдық құрылым 
түрінде орындалады. 

Өнеркәсіптік роботтардың мұндай конфигурациясының мысалдары 
Ресейлік «Ритм-05.01», «УМ.125Ф4.24» болып табылады. «ТРТ-1-250» 
(Sprut-1) ұтқырлығының екі дәрежелі көліктік роботы; итальяндық 
Olivetti компаниясының «Sigma/MTG» «екі тұтқалы» роботын құрас-
тыру; Жапондық роботтар «Electro hand» және «Synchro hand», Болгар 
роботы «RB-250» және т.б.

Сурет 2.2-де «Спрут-1» көлік роботы екі дәрежелі қозғалтқышымен 
көрсетілген. 

Сурет 2.2. Көліктік робот «Спрут-1»

Цилиндрлік координаттар жүйесінде жұмыс істейтін өнеркәсіптік 
роботтың бір айналмалы және қозғалудың өзара перпендикулярлы 
бағыттарымен екі жылжымалы базалық дәрежесі бар. Мұндай робот-
тың манипуляторы тұрады (2.3-сурет):
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Сурет 2.3

1 – бұрылмалы бағаннан, 2 – каретканың тік бағытында жылжи-
тын, 3 – оған қатысты манипулятордың «қолы» үдемелі қозғалатын. 
4 – жұмыс аймағының нысаны толық емес цилиндр болып табылады. 

Сурет 2.4. «Универсал-5» ӨР

Конструктивтік құру және бағдарламалау қолайлылығының 
арқасында манипулятордың мұндай конфигурациясы кең таралған. 
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Ол жұмыс кеңістігінің үлкен көлеміне қызмет көрсетуді қамтамасыз 
етеді, ал айналмалы орындармен қатар екі тасымалды үдемелі орын 
ауыстырудың болуы жұмыс орындары мен жабдықтарын жоспарлау 
мен жинақтауды, робототехникалық кешендерді құруды жеңілдетеді. 
Кемшілікке аз биіктікте орналасқан объектілерге қызмет көрсетудің 
қиындығы жатады. Мұндай өнеркәсіптік роботтардың мысалдары 
Ресейлік»Циклон-3», «Циклон-5», «Универсал-5», Қос тұтқалы’ ӨР-5, 
ӨР-10И, «Бриг-10», шағын габаритті ӨР «Ритм-01.01» және екі тұтқалы 
«Ритм-01.02», МП-9; жапондық «Fanuc-1», «Fanuc-2», «Robot», «Uniman 
10», «Uniman 2000», «Autohand»; болгарлық РБ-110; итальяндық RBT-5;
ГФР MHU-500 өнеркәсіптік роботы, сондай-ақ АҚШ-та құрылған 
алғашқы өнеркәсіптік роботтардың бірі, «Versatran» және басқалар 
[13]. Суретте 2.4 «Универсал-5» ӨР көрсетілген.

Сфералық немесе полярлық координаттар жүйесінде әрекет ететін 
өнеркәсіптік роботтың екі айналмалы өзара перпендикулярлы және 
қозғалыстық дәрежесі бар (сурет. 2.5).

Сурет 2.5

Роботтың бұл түрі 1 – айналмалы бағанадан немесе негізден, 
бұрылмалы (тербелмелі) 2 – кареткадан және 3 – онда үдемелі 
«қолдардан» тұрады. 4 – пайда болатын жұмыс аймағының нысаны 
сфералық және жазық беттермен шектелген толық емес шар болып 
табылады.

Манипулятордың мұндай конфигурациясы бірнеше үлкен және 
оны басқару үшін күрделі жүйені талап етеді. Алайда, жоғары 
әмбебаптықтың, тікбұрышты және цилиндрлік координаталар 
жүйелерінде жұмыс істейтін манипуляторларға қарағанда жұмыс 
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кеңістігінің үлкен көлеміне қызмет көрсету мүмкіндігінің арқасында 
мұндай өнеркәсіптік роботтар кең таралған. «Unimation» фирмасымен 
АҚШ-та құрылған «Unimate» роботы дәл осы сфералық координаттар 
жүйесінде салынған. Мұндай өнеркәсіптік роботтардың мысалдары 
Ресейлік – «Универсал-15», «Универсал-50», «Универсал-60», ӨР-35; 
АҚШ-та құрылған «Stenfordarm» роботтары, сондай-ақ «Unimate» 
және «Prab» типті Роботтар гаммасы; жапондық «Matbac-IRA-50», 
«Robitus RS» роботтары, сондай-ақ «KawasakiUnimate» типті Роботтар 
гаммасы; итальяндық «Littlegiant»; германиялық «Linear-Gerat L15» 
және «Rohren-Gerat R30» роботтары.

Бұрыштық немесе ангулярлық, сфералық координаттар жүйесінде 
жұмыс істейтін өнеркәсіптік роботтың үш айналмалы базалық қозғал-
ғыштық дәрежесі бар (сурет 2.6).

Сурет 2.6

Манипулятордың мұндай конфигурациясы әлі де күрделі сфералық 
немесе антропоморфты деп аталатын, адамның қолына ұқсас бұрылуға 
қабілетті буындардан тұрады: 1 – корпус немесе баған түрінде айнал-
малы «денеге», топсалы «иық» 2 – бекітіледі, 3 – оған өз кезегінде 
«шынтақ». 4 – жұмыс аймағының түзілетін нысаны күрделі шар, 
сфералық және цилиндрлік жазықтықтармен шектелген.

Антропоморфтық жүйе өте күрделі және іске асыру, бағдарламалау 
үшін үлкенірек, өзінің басқаруы үшін аса күрделі құрылғыларды талап 
етеді, ал қатаңдықтың төмендеуіне байланысты манипуляцияның 
дәлдігін арттыру үшін арнайы шаралар қажет. Сонымен қатар, ол 
жоғары әмбебаптылығымен ерекшеленеді, ал қызмет көрсетілетін 
жұмыс аймағының ең үлкен көлеміне ие бола отырып, цехта жақсы 
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құрастырылады, роботтарды орналастыру үшін қажетті өндірістік 
алаңдардың мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді. Қосымша шарнир-
лермен жабдықтау кезінде ол жоғары икемділік пен маневрлікке ие 
болады, бұл әсіресе бояу және дәнекерлеу жұмыстары үшін маңызды. 
Антропоморфты конфигурацияның типтік мысалдары Ресейлік 
өнеркәсіптік роботтар «РПМ-25», «ТУР-10», бояу роботы «Колер»; 
Швед роботтары «IRb-6» және «IRb-60» «ASEA» фирмасының; 
норвегиялық роботтары – «Trallfa»; германдық фирмасының «Kuka» 
IR моделінің дәнекерлеу және құрастыру роботтары; француздық 
«Renault» фирмасының «Vertikal-80» моделінің дәнекерлеу роботы; 
АҚШ фирмаларының «Cincinnati Milacron» және «Unimation» «Пума» 
сериясы және т.б. роботтары болып табылады. Ангулярлы цилиндрлік 
немесе күрделі цилиндрлік координаттар жүйесінде жұмыс істейтін 
өнеркәсіптік роботтың көлденең жазықтықта қозғалу дәрежесі және 
оған перпендикуляр – үдемелі, яғни тік бағытталған (сурет 2.7).

 

Сурет 2.7

 
Мұндай роботтың манипуляторы 1-айналмалы бағанадан немесе 

корпустан тұрады, оған жалғанған және сол көлденең жазықтықта 
2 буынды бұрылып, оның соңында бағыттаушы «қол» 3 тігінен 
қозғалады. 4 түзілетін жұмыс аймағының нысаны тік цилиндр болып 
табылады.

Бұл Жапонияда Яманаси университетінің ғалымдары жасаған 
өнеркәсіптік роботтың манипуляторының принципті жаңа конфи-
гурациясы 1981 жылы алғаш рет пайда болып, «SCARA» (Selective 
Compliance Assemble Robot Аrm) – жинаушы роботтың қолы атауын 
алды. Осындай конфигурация, координаталардың бұрыштық және 
цилиндрлік жүйелерінің қасиеттерін біріктіре отырып, өте тиімді 
болды. Тік бағытта жоғары қаттылық есебінен «SCARA» типті Робот-
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тар басқа құрастыру роботтарына қарағанда (30 кг дейін) анағұрлым 
жоғары пайдалы жүктемелерді алып жүре алады және сонымен 
бірге құрастыру операцияларын орындау үшін өте ыңғайлы. Кесте 
құрастыру роботтары үшін кең таралған, және бірқатар фирма-
лар, соның ішінде IBM (АҚШ) сияқты әлемге әйгілі, лицензиялық 
келісімдер негізінде осы типтегі құрастыру роботтарын өндіреді; ең 
жетілдірілген жапон үлгілерінің бірі «SKILAM» деп аталды, бұл «епті 
қол»дегенді білдіреді.

Өнеркәсіптік роботтардың қарастырылған бес негізгі сорттарымен 
қатар соңғы жылдары АҚШ-та компания атауы бойынша «GADELY» 
маркасын алған (GEC Advanced Device For Assembly – «ГЕК» компа-
ниясын құрастыруға арналған жетілдірілген құрылғы) қатар әрекет 
ететін манипулятор деп аталатын дәстүрлі емес конфигурация 
жасалған. «GADFLY» роботының ұзындығы өзгере отырып жұмыс 
органын қозғалудың алты дәрежесі бойынша жылжытуға болатын үш 
жұп өзекшелерге ілінген құрал-саймандары бар дискі бар. Дәстүрлі 
манипуляторларда сияқты дәйекті емес, ал параллель, жүйе өте жеңіл, 
жылдам және дәл болуы мүмкін. Алайда оның кіші жұмыс аймағы 
манипулятордың осындай конфигурациясын жеңіл құрастыру опера-
циялары аймағында қолдануды шектейді.

Енгізілген ақпарат деңгейі мен оқыту тәсілі бойынша өнеркәсіптік 
роботтарды төрт негізгі санатқа бөлуге болады. Бұл ретте әрбір ӨР 
санатына берілген технологиялық жағдайларда толыққанды жұмыс 
істеуі үшін қажетті және жеткілікті, сондай-ақ оны оқытудың (немесе 
бағдарламалаудың) осы тәсілімен органикалық байланысты сырттан 
енгізілетін ақпараттың белгілі бір деңгейі тән. Берілген жұмысты 
орындау үшін роботты қандай ақпарат алу жеткілікті және оның 
жаңа операцияларына қалай «оқыту» бойынша оның технологиялық 
мүмкіндіктері мен дербестік дәрежесі туралы айтуға болады.

Операциялардың қатаң циклы бар бағдарламаланған емес 
(оқылмайтын) өнеркәсіптік роботтар өзгеретін жағдайларға қара-
мастан және өзгертуге келмейтін қарапайым құралдармен операция-
лардың бір берілген бірізділігін қайталайтын алдын ала дайындалған 
жеткілікті қарапайым бағдарламамен жабдықталған. Роботтың құрамы 
мен әрекеттерінің реттілігі өндірістік процесті ұйымдастыру туралы 
алдын ала ақпаратқа сәйкес әрбір технологиялық операция үшін апри-
орлы түрде беріледі. Технологиялық процесті ұйымдастыруда болған 
өзгерістерге байланысты іс-қимылдардың бастапқы дәйектілігіне 
түзетулер енгізу ұзақ уақытты және шамадан тыс материалдық және 
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еңбек шығындарын талап етеді, сондықтан орынсыз. Бұл катего-
рияда еуропалық жіктеме бойынша өнеркәсіптік роботтар класына 
кірмейтін, бірақ JIS В0134 – 1979 жапон өнеркәсіптік стандартымен 
ЖБ жіктемесінде есепке алынатын автооператорлар-бекітілмейтін 
Автоматты манипуляторлар туралы сөз болып отыр.

Операциялардың өзгеретін циклі бар қатаң бағдарламаланатын 
(қайта шығарылатын) өнеркәсіптік роботтар жұмыстың өзі 
процесінде өзгермейтін, бірақ технологиялық процесс өзгерген 
(қайта қалпына келтіру) кезде «қайта оқыту» жолымен түзетуге 
болатын ақпараттың толық жиынтығын қамтиды, ол үшін сыртқы 
жағдайлар өзгерген кезде, сондай-ақ бір технологиялық операциядан 
басқасына ауысқан кезде роботтың құрамы мен іс-қимыл реттілігін 
жеңіл және тез өзгертуге мүмкіндік беретін арнайы құралдар мен 
әдістер (бағдарламаны ауыстыру немесе өзгерту) көзделеді. Басқару 
құрылғысына жазылған бағдарламалар жиынтығы қажетті өнімді 
жасауға арналған роботты оңай реттеуге мүмкіндік береді. Дегенмен, 
бұл бірінші буындағы өнеркәсіптік роботтар, сенсорлық қамтамасыз 
етілмеген және өзгермелі жағдайларға байланысты жұмыс істеу 
процесінде өз іс-әрекеттерін түзете алмайды.

Операциялардың өзгеретін циклі бар қайта бағдарламаланатын 
(оқитын) өнеркәсіптік роботтардың бағдарламалық ақпараттың 
толық жиынтығымен қатар сенсорлық қамтамасыз етілуі және техно-
логиялық процесс параметрлерінің өзгеруіне сәйкес бағдарламалық 
іс-әрекеттерді сол немесе өзге шамада түзетуге мүмкіндік беретін 
кері байланыстары бар мұндай ЖБ алгоритмдік және бағдарламалық 
қамтамасыз етуі кері байланыс сигналдарының негізінде басқару 
жүйесіне нақты жағдайды ескере отырып, яғни өндіріс объектілерімен 
өзара іс-қимыл жасау процесінде оқу (бейімделу) өзгермелі жағдай-
ларға манипуляторды басқару Заңдарын қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. 

Мұндай роботтарды» бастапқы «оқыту әдетте бірінші жұмыс 
циклі бойынша жүзеге асырылады, ол үшін жұмыс басталар алдында 
оператор – адам оқыту режимінде жұмыс траекториясы бойынша 
роботтың қызықты құрылғысын қолмен жүргізеді. Бұл ретте робот 
басқару жүйесінің есте сақтау құрылғысына жұмыс траекториясының 
тораптық нүктелерінің координаттары, сондай-ақ технологиялық опе-
рацияны орындау процесінде робототехникалық жүйенің жағдайы 
туралы кейбір ақпарат автоматты түрде жазылады. Содан кейін 
роботты басқару жүйесі жұмыс режиміне ауыстырылады, ал жадқа 
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жазылған, командалық сигналдарға түрлендірілген ақпарат атқарушы 
жүйенің жетегіне беріледі және манипулятор берілген құрам мен 
әрекеттердің тізбегін орындайды. Мұндай өнеркәсіптік роботтар 
әдетте екінші ұрпаққа жатады.

Жасанды интеллект элементтері бар икемді бағдарлама-
ланатын (өзін-өзі оқытатын) өнеркәсіптік роботтар көру, есту, 
түйсік және басқа жасанды органдар түріндегі дамыған сенсорлық 
жүйеден басқа, бейнелер мен жағдайларды тануға, қоршаған ортаны 
модельдеуге, мінез-құлықты жоспарлауға және жұмыс істеу процесінде 
өзін-өзі үйретуге қабілетті күшті ақпараттық-басқару жүйесіне және 
жетілдірілген алгоритмдік және бағдарламалық қамтамасыз етуге ие 
болуға тиіс, ұйымдаспаған жұмыс кеңістігі жағдайында қойылған 
мақсат пен қоршаған орта туралы ақпарат негізінде өз іс-әрекетінің 
құрамы мен дәйектілігін қалыптастыру. Бұл құрастырудың, монтаж-
даудың ең күрделі технологиялық процестерінде, бақылау-өлшеу және 
арнайы технологияларда қолданылатын үшінші буын роботтары.

2.3 Өнеркәсіптік роботтардың 
техникалық сипаттамалары

Қазіргі заманғы өнеркәсіптік роботтардың техникалық сипатта-
маларын (немесе көрсеткіштерін) негізгі және қосымша деп бөлуге 
болады [9].

Негізгі техникалық сипаттамалары
ӨР негізгі техникалық сипаттамаларына номиналды жүк көтергіш-

тігін, қозғалу дәрежелерінің санын, қозғалу дәрежелері бойынша 
қозғалу шамасы мен жылдамдығын, жұмыс аймағын, жұмыс кеңістігін 
және ӨР қызмет көрсету аймағын, траекторияны жайғастыру немесе 
өңдеу қателігін жатқызуға болады.

ӨР жүк көтергіштігі – манипуляциялау объектілері салмағының 
ең үлкен мәні, жұмыс органының салмағымен бірге, берілген 
жағдайларда «қолмен» қозғалуы мүмкін. Көпқолды ӨР үшін жүк 
көтергіштігі оның барлық «қолының» жүк көтергіштігінің сомасы 
ретінде анықталады. Өнеркәсіптік роботтардың кейбір түрлері үшін 
атқарушы механизммен дамытылатын күш (немесе айналдыру сәті) 
маңызды көрсеткіш болып табылады. Мұндай көрсеткіштердің 
қатарына басып алу құрылғысымен манипуляциялау объектісінің 
қысылуын күшейтуді, оның бойлық осі бойымен «қолдар» жұмыс 
күшін, басып алу құрылғысының ротациясы кезіндегі айналмалы 
моментті жатқызуға болады.
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Жүк көтергіштігі бойынша өнеркәсіптік роботтар аса жеңіл (1 кг-ға 
дейін), жеңіл (1-ден 10 кг-ға дейін), орташа (10-нан 200 кг-ға дейін), 
ауыр (200-ден 1000 кг-ға дейін), аса ауыр (1000 кг-нан жоғары) болып 
бөлінеді. Қазіргі уақытта жүк көтергіштігі 5-тен 80 кг-ға дейінгі жеңіл 
және орта типті ӨР үлгілерінің 73% дейін шығарылады.

ӨР қозғалыс дәрежелерінің санын оның жұмыс органының немесе 
тірек жүйесіне қатысты манипуляциялау объектісінің ықтимал 
координаттық қозғалыстарының сомасы ретінде анықтайды. ӨР 
кейбір типтері үшін қосымша басып алу құрылғысының қозғалу 
дәрежелерінің санын, роботтың «қолына» бекіту торабына қатысты 
оның барлық буындарының еркіндік дәрежелерінің санына тең 
ескереді. 

Жеке манипулятордың қозғалу дәрежесі арасында тасымалды және 
бағдарлысын ажырату керек.

Жылжымалы немесе өңірлік, қозғалу дәрежесі ӨР жұмыс 
органының орын ауыстыруы үшін; бағдарлы немесе жергілікті, –
оның жұмыс аймағында бағдарлануы үшін пайдаланылады. Жұмыс 
аймағының белгіленген орнына манипуляциялау объектісін оның 
бағдарынсыз жылжыту үшін үш жылжымалы қозғалу дәрежесі 
жеткілікті, толық бағдар үшін – үш бағдарлаушы қажет. Тасымал-
дау және толық кеңістіктік бағдарлау үшін қозғалмалылықтың алты 
дәрежесі қажет; қозғалыс дәрежелерінің одан әрі өсуі роботтың 
манипуляциялық жүйесінің маневрлігін арттырады, оның дина-
микасын жақсартады, бірақ конструкцияны және бағдарламалауды 
күрделендіреді, позициялаудың дәлдігін төмендетеді және құнын арт-
тырады. Сондықтан төрт-бес қозғалыс дәрежесімен шектелген жөн, 
ал алты және одан да көбін ең күрделі технологиялық процестерде 
қолданған жөн. 

Жылжымалы дәрежесі бойынша ӨР үш топқа бөлінеді: шағын 
(3-ші жылжымалы дәрежеге дейін); орташа (4-6 жылжымалы 
дәрежелер) және жоғары жылжымалы (6-дан жоғары дәрежелер). 
Қозғалыс дәрежелерінің саны оның әмбебаптығын едәуір анықтайды. 
Қазіргі заманғы ӨР әдетте 2-ден 7-ге дейін жылжымалы дәрежеге ие: 
ең қарапайым – 1-2; ең күрделі – 7, кейде одан да көп. Қазіргі заманғы 
ӨР әлемдік паркінің құрылымында 4 және 5 дәрежелі жылжымалы 
құрылымдар басым (67%).

Роботтың манипуляциялық жүйесінің қозғалу дәрежелерімен 
қатар жылжымалы роботтарды көбірек қолдануды ескере оты-
рып, координаттық немесе жаһандық деп аталатын, оның қозғалу 
құрылғыларының қозғалу дәрежелерін де қарастыру керек.
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Жұмыс органының қозғалғыштықтың әрбір дәрежесі бойынша 
жылжу шамасы мен жылдамдығы жұмыс кеңістігінің геометриясын, 
сондай-ақ тасымалданатын объектінің қозғалысы мен бағдарының 
ерекшеліктерін сипаттайды және манипулятор механигімен, жетектің 
мүмкіндіктерімен анықталады сызықтық координаттар бойынша 
қозғалу шамалары метрмен, бұрыштық бойынша – градустармен 
немесе радиандармен беріледі; сәйкесінше жылдамдық сызықтық 
және градустармен немесе секундына радиандармен-бұрыштық коор-
динаттар үшін секундына метрмен көрсетіледі. Сызықтық орын 
ауыстырудың немесе жұмыс органының жүрісінің шамасы бойынша 
ӨР шағын (300 мм-ге дейін), орташа (300-ден 1000 мм-ге дейін) және 
үлкен жүріспен (1000 мм-ден жоғары) деп ажыратады. 

Манипулятордың жұмыс органының орын ауыстыруының 
жылдамдығы қалыпты түрде 1,0-1,5 м/с аспайды, кейде 9 м/с жыл-
дамдықпен жүретін роботтар кездеседі.

Технологиялық жабдықтың қызмет көрсету уақытына байла-
нысты, манипулятордың звеноларының жылжу жылдамдығы ӨР –
жылдамдығының маңызды сапасын сипаттайды. Жұмыс органдары-
ның бұрыштық қозғалу жылдамдығы көбінесе 15-тен 360 град/с 
дейінгі (0,25-тен 6,3 град/с дейінгі) шектерде болады. 

Бұл ретте, аз (сызықтық жылдамдығы 0,5 м/с дейін), орташа 
(сызықтық жылдамдығы 0,5 м/с дейін) және жоғары жылдамдығымен 
(сызықтық жылдамдығы 1 м/с жоғары) ажыратылады.

ӨР жұмыс аймағы-бұл жұмыс органы жұмыс істеп тұрған кездегі 
кеңістік. Ол өзінің нысанымен (немесе түрімен) және көлемімен сипат-
талады. 

Жұмыс аймағының нысаны немесе түрі – оның жұмыс органы шекті 
қол жетімді ережелерден өткен кезде сипаттайтын кеңістіктік фигура. 
Жұмыс аймағының түрі өнеркәсіптік роботтың тағайындалуымен 
байланысты және манипулятордың қозғалыс дәрежелерінің саны-
мен, кеңістіктегі кинематикалық жұптардың типтерімен және өзара 
бағдарымен және манипуляциялық жүйе буындарының салыстыр-
малы өлшемдерімен анықталады.

Жұмыс аймағының көлемі (немесе жұмыс көлемі) – бұл ӨР 
жұмыс органы жұмыс істеп тұрған кезде орын ауыстыруы мүмкін 
кеңістік көлемі, м3 өлшенеді және өнеркәсіптік роботқа қол жетімді 
қол еңбегінің ауқымы туралы айтуға мүмкіндік береді. Қызмет 
көрсетілетін жұмыс көлемі бойынша барлық роботтарды бес класқа 
бөлуге болады
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Позициялаудың немесе траекторияның өңделуінің қателігі – бұл 
желілік немесе бұрыштық бірліктерде бағаланатын көп мәрте пози-
циялау (қозғалыстың қайталануы) кезінде бағдарламада берілген ӨР 
жұмыс органының нақты жағдайының (немесе траекториясының) 
ауытқуы. Позициялаудың немесе пысықтаудың, траекторияның 
қателігі тұтас жұмыс органы үшін де (жиынтық), сондай-ақ ӨР жеке-
леген атқарушы тетіктері үшін де қаралуы мүмкін.

ӨР сипаттамаларында позициялаудың дәлдігі абсолюттік бірлік-
терде көрсетіледі, алайда әртүрлі роботтарды салыстырмалы бағалау 
және олардың типтерін олардың дәлдік дәрежесі тұрғысынан анықтау 
үшін мұндай көрсеткіш қолайсыз, өйткені жұмыс аймағының гео-
метриялық параметрлерімен байланыспаған. Сондықтан дәлдік 
көрсеткіші бойынша ӨР түрін анықтау негізіне позициялаудың салыс-
тырмалы қателігі немесе траекторияны өңдеу жатады.

Позициялаудың қатынасты қателігі-циклдық және позициялық 
басқарылатын роботтардың дәлдігін сипаттайтын және позициялаудың 
абсолюттік қателігінің кинематикалық жұп роботының негізіне жақын 
осінен жұмыс аймағының шекарасына дейінгі максималды ыдырау-
ына тең, пайызбен көрсетілген шама. 

Траекторияны өңдеудің қатынасты қателігі-контурлы басқарылатын 
роботтардың дәлдігін сипаттайтын және жұмыс аймағы шегінде тра-
ектория бойынша орындаушы механизмнің орын ауыстыруының 
абсолюттік қателігінің кинематикалық жұп роботының негізіне жақын 
осінен жұмыс аймағының шекарасына дейінгі ең үлкен қашықтығына 
тең, пайызбен көрсетілген шама. Позициялаудың қатынасты дәлдігі 
бойынша, немесе траекторияның өңделуі, ӨР дәлдігінің төрт класын 
ажыратады. 

Қазіргі заманғы өнеркәсіптік роботтарды позициялаудың (траекто-
рияны өңдеу) абсолюттік қателігі ±4-тен ±0,02 мм-ге дейін құрайды, 
бұл ретте роботтардың 70% үшін ол ±1 мм шегінде болады.

2.4 ӨР конструктивті жұмыс жасауы

Механикалық жүйелерді конструктивті-технологиялық және 
құрамдас белгілері бойынша құрастырудың ӨР модельдерінің 
көпшілігі жеті топқа біріктірілуі мүмкін [14]. 

1-топ – өнеркәсіптік роботтар жылжымалы «қолмен» және 
консольдық механизмімен цилиндрлі немесе тікбұрышты жүйелер 
координаттарында жұмыс істейтін. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік 
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роботтар паркінде бұл топ шығарылған машиналардың негізгі бөлігін 
модельдер саны бойынша да (41%), сондай-ақ жалпы саны бой-
ынша да құрайды. Бұл ӨР негізгі қолдану штамптау және ұста-пресс 
жабдығына, сондай-ақ металл кесетін станоктарға қызмет көрсету 
үшін табылды. 

Консоль механизмі үлкен тік қозғалыстарды қамтамасыз етпейді, 
сондықтан осы топтың көпшілігі қарапайым тасымалдау-тиеу опе-
рацияларын орындауға бейімделген. Әдетте, олар жоғары жылдам 
әрекетпен сипатталады, қарапайым циклдық немесе позициялық 
ББЖ жабдықталады, жүк көтергіштігі аз болған кезде пневматикалық 
жетек болады, ал олардың буындарының орын ауыстыруы тіреулермен 
шектеледі. Олар жиі бірнеше (екі-үш) «қолмен» жабдықталады, бұл 
бір мезгілде қызмет көрсетілетін позициялардың санын арттырады. 
Бұл топқа Ресейлік ӨР «Циклон-3.01», «Ритм-05.01», «ПР-5», «Универ-
сал-5»; Швед – MHU «Senior», жапон – «Robot» және басқалар жатады. 

Осы топтың ӨР-ның бірінің жұмыс істеу принципін қарастырайық- 
«ПР-5» Ресейлікекі қолмен жұмыс істейтін робот, престер мен 
токарлық жартылай автоматтарға қызмет көрсетуге арналған. Бұл 
цилиндрлік координаталар жүйесінде жұмыс істейтін пневматикалық 
жетегі бар робот екі «қолмен» жабдықталған, жалпы негізгі плитада 
орналасқан және тік осьге қатысты бұрылыс қозғалысын жасайды. 
Бұрылыс механизмі роботтың тірек рамасының төменгі бөлігінде 
орналасқан және бұрылыс бағанасының төменгі бөлігінде орнатылған 
жұлдызшалар блогымен тізбекті беріліспен біріктірілген екі пневмо-
цилиндрлермен іске қосылады. Бағананы көтеру пневмо-цилиндрмен 
де жүзеге асырылады. Колоннаның жоғарғы фланеціне орнатылған 
роботтың «қолдары» ұшында басып алу құрылғылары бекітілген 
жылжымалы штоктары бар пневмоцилиндрлер болып табылады. 
Орындаушы буындарды бақылау қатты тіректермен қамтылады. ӨР-5 
роботы бағдарламалық басқарудың циклдік жүйесімен жабдықталған; 
бағдарламалар жиынтығы басқару тірегінің штекерлік панелінде 
жүзеге асырылады. 

2-топ – өнеркәсіптік роботтар көтергіш кареткадағы жылжы-
малы «қолы» бар цилиндрлік немесе тікбұрышты координаттар 
жүйелерінде жұмыс істейтін. Бұл топ қазіргі өнеркәсіптік роботтар 
паркінде модельдер саны бойынша (19,6%) екінші орынды алады, ал 
оның негізгі қолданылуы – тиеу-түсіру операцияларын автоматтан-
дыру үшін, сондай-ақ дәнекерлеу және бояу процестерін бақылау. 
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Осы топтың роботтарында» қол «тік бағыттаушы арқылы қозға-
латын кареткаға бекітіледі. Әдетте олар цилиндрлік координаталар 
жүйесінде жұмыс істейді, гидравликалық жетеКЖен жабдықталған 
потенциометриялық датчиктер бойынша буындардың жағдайын 
бақылау үшін, орташа жүк көтергіштігі бар. Ереже бойынша, ӨР бұл 
топта бірінші цикл бойынша оқытуды басқарудың циклдік немесе 
позициялық жүйесі бар болады; бағдарлама штекерлік панельмен 
беріледі қажетті берілген потенциометрлерді тізбектеп қосатын, сол 
арқылы қозғалатын буындардың қажетті кезде тоқтауын қамтамасыз 
етеді. Мұндай басқару жүйесінің артықшылығы қарапайымдылық, 
сондай-ақ жоғары жылдамдықтарға қол жеткізу және берілген 
нүктеге жақындау кезінде тегіс тежелу мүмкіндігі, ал кемшілігі-
позициялаудың салыстырмалы түрде жоғары емес дәлдігі болып 
табылады.

Осы топ ӨР-ның сипаттамалы өкілі «AMF» (АҚШ) «Versatran» 
фирмасының көлік-тиеу операцияларын орындауға арналған робот-
тар сериясы, сондай-ақ жапондық «Fanuc-1» және «Fanuc-2», «Uniman 
1000», «Unman 4000»; Ресейлік- «РКТБ» және агрегаттық сериясының 
модификациясы «ЛМ40Ц» және т.б. Осы топтың роботтарының бірі –
жапондық ӨР «Fanuc» (сур. 2.8), соғу престерін, металл кескіш ста-
ноктарды тиеу-түсіру операцияларын автоматтандыруға, сондай-ақ 
шынымен айла-шарғы және доғалық дәнекерлеуге арналған, өзінің 
негізгі құрылымдық шешімдері бойынша «AMF»(АҚШ) фирмасының 
«Versatran» роботтар сериясының аналогы болып табылады. 

Сурет 2.8. Жапондық ӨР «Фанук»
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3-топ – өнеркәсіптік роботтар жылжымалы «қолмен» басқары-
латын, координаттардың сфералық жүйесінде жұмыс істейтін. Бұл 
топтың ӨР қазіргі заманғы модельдер арасында аз таралған (10,5%), 
өзінің мақсаты бойынша әмбебап, әртүрлі жабдықтарға қызмет 
көрсету, жүктерді тасымалдау және қатарлау үшін, сондай-ақ негізгі 
технологиялық операцияларды-контактілі және доғалы электрмен 
дәнекерлеу, бояу, сондай-ақ жинау үшін де табысты пайдаланылуы 
мүмкін.

Осы топтың роботтарында жұмыс органының тігінен жыл-
жуы жұмыс органының бағдарламаланатын жетектерін қолдануды 
және жұмыс координаттарының санын арттыруды талап ететін 
«қолды» тербелумен қамтамасыз етіледі. Ережеге сай, мұндай ӨР 
орташа қозғалғыштықпен (4-6 қозғалыс дәрежесімен), позиция-
лаудың салыстырмалы жоғары емес дәлдігімен сипатталады, 
оқыту тәсілі бойынша бағдарламалаумен басқарудың позициялық 
немесе контурлық жүйесі болады, гидравликалық немесе құрам-
дастырылған (электрогидравликалық, пневмогидравликалық) жетек-
жен жабдықталған. Осы топтың ӨР-нің тән өкілдері «Unimate» 
фирмасының «Unimate» (АҚШ) және «Kawasaki Unimate» жапон 
фирмасының «Kawasaki Heavy Industries» пештер мен құю маши-
наларына, станоктар мен престерге, нүктелік және доғалық электр 
дәнекерлеуге қызмет көрсету үшін агрегаттық сериялары, сондай-ақ 
Ресейлік «Универсал-15», «Универсал-50», «Универсал-60», «ПР-35»; 
жапондық «Matbac IRA-50», «Robitus RC» және т.б.

«Unimation» фирмасы (АҚШ) әртүрлі негізгі және қосалқы опера-
цияларды орындау үшін мамандандырылған «Unimate» өнеркәсіптік 
роботтардың 10-нан астам базалық үлгісін шығарады. 

Роботтың қуатты негізі бар, онда тік оське қатысты манипуля-
тордың бұрылу механизмі және гидростанция орнатылған. Бұрылыс 
колоннасының қаптамамен жабылған жоғарғы бөлігінде, топсалы 
жылжымалы «қол» орнатылған, ол гидроцилиндрдің әсерінен тік 
жазықтықта үдемелі қозғалыстар жасай алады. «Қолдар» қуысында 
басып алу құрылғысын бағдарлау және іске қосу механизмдері орна-
ласады. Манипулятордың барлық жетектері жағдайды бақылау үшін 
кодты датчиктермен жабдықталған. 

«Umanite 4000» ӨР шешілетін міндеттердің күрделілігіне және 
тағайындалуына байланысты позициялық ББЖ еске сақтау көлемі 
128, 256, 512, 1024 қадам, контурлық және әмбебап (позициялық-
контурлық) басқару жүйелерімен жабдықталуы мүмкін. 
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4-топ – көп буынды «қолы» бар өнеркәсіптік роботтар, 
координаттардың ангулярлық (сфералық немесе цилиндрлік) 
жүйесінде жұмыс істейтін. Осы топтың ӨР қазіргі заманғы өнеркәсіптік 
роботтар үлгілерінің арасында шамамен 13% құрайды, ол жоғары 
деңгейлі басқару жүйелерімен жабдықталған әмбебап машиналар және 
құю, соғу және қалыптау, күрделі тиеу – түсіру жұмыстары, нүктелі 
және доғалы электрмен дәнекерлеу және бояу өндірістік процестерін 
автоматтандыруға, сондай-ақ құрастыру мен өлшеуге арналған. Бұл 
топқа бұрыштық немесе антропоморфтық құрылымдардан басқа, 
соңғы жылдары жасалған көп буынды «қолмен», күрделі цилиндрлік 
немесе ангулярлы цилиндрлік, «SCARA» типті координаталар 
жүйесінде жұмыс істейтін, құрастыру операциялары үшін өзінің 
артықшылықтары арқасында қолданылатын, көп буынды «қолды» ӨР 
кіреді.

Көп буынды «қол» антропоморфты конструкцияның негізгі артық-
шылықтары – оның жинақылығы және шағын мөлшерде үлкен 
аймаққа қызмет көрсету мүмкіндігі – механикалық құрылғы мен 
басқару жүйесінің күрделенуі есебінен қол жеткізіледі. Ережеге сай, 
көп буынды «қолмен» ӨР координаталардың ангулярлық (сфералық 
немесе цилиндрлік) жүйесінде жұмыс істейді, алайда тізбекті беру 
немесе иінтіректі-тісті механизм есебінен буынды байланыстыратын 
түзеткіш тетіктермен көп буынды «қолдар» қолданылған бірқатар 
оңайлатылған модельдер бар. «Қолды «бір звеносының екінші звеносы 
бұрылғанда, бұл ретте бірінші звеноның соңы тік сызықты қозғалады. 
Кері қозғалғанда робот «қолы» алып отырған алаңды айтарлықтай 
азайтады. «Қолмен» қалыптасатын ӨР моделінің үлгісі – жапон 
роботы «Matbac IRB-10».

Әдетте төртінші топтың ӨР жоғары қозғалыстылығымен (5-6 
деңгейлі қозғалыстылықпен) сипатталады, басқару позициялық немесе 
контурлық жүйесі бар, көптеген жағдайларда оқыту тәсілі бойынша 
бағдарламалаумен шағын-ЭЕМ базасында құрылған, гидравликалық 
немесе электр жетектерімен жабдықталған.

Бұл топқа «РПМ-25», «ТУР-10», «Колер» Ресейліклік өнеркәсіптік 
роботтары; «ASEA» фирмасының «IRb-6» және «IRb-60» Швед робот-
тары; «Kuka» герман фирмасының дәнекерлеу және құрастыру робот-
тары сериясы; «Renault» француз фирмасының «Vertikal-80» моделінің 
дәнекерлеу роботы; норвегиялық – «Trallfa»; болгарлық – «РБ-210»; 
жапондық «Sankyo» фирмасының «SKILAM» типті құрастыру 
роботтарының бірегей сериясы және басқалары жатады.
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Әр түрлі жабдыққа, нүктелік және доғалық электр дәнекерлеуге, 
бояуға, мастикалар мен коррозияға қарсы жабындарды жағуға, 
сондай-ақ құрастыру мен монтаждауға арналған «IR 160/60» антро-
поморфтық конструкциясының ӨР Батыс германдық «Kuka» фир-
масының роботтарының бір біріздендірілген сериясының жұмыс 
принципін қарастырайық. 

(Сурет 2.9.) 
Робот электромеханикалық салмағы пневмоцилиндрлерімен 

теңестірілген. Орындаушы жүйенің механизмдері тұрақты токтың 
тиристорлы аз инерциялық қозғалтқыштарымен қозғалысқа тахо-
генераторлармен және резольвердің көмегімен ротордың бұрыштық 
жағдайын анықтаумен келтіріледі.

Сурет 2.9. «Kuka» фирмасының роботы

Тұрақты магниттері бар кіріктірілген тежегіш буындардың 
жағдайын бекітеді, ал қозғалтқыштардың үдеуі мен тежелуі келіп 
түскен ақпарат негізінде басқару жүйесінің сигналдары бойынша 
жүзеге асырылады. ӨР буындарының жылжымалы айналмалы қозға-
лыстары электр шеттік ажыратқыштармен шектеледі, ал жұмыс 
органының қозғалысын бағдарлайтын буындардың бұрылуы қосымша 
механикалық тіректермен шектеледі. Үлкен саңылауларды болдыр-
мау және «қол» қаттылығына қол жеткізу үшін, сондай-ақ инерция 
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сәттерін азайту үшін, жетектің жоғары айналым бөлігі «білектің» 
өзіне жеткізіледі және тек осы жерде айналым саны толқындық 
редукторлардың көмегімен талап етілетін деңгейге дейін төмендейді. 
Шешілетін міндеттердің мақсаты мен күрделілігіне байланысты IR 
сериялы роботтар позициялық, сондай-ақ контурлық немесе аралас 
(әмбебап) ББЖ-мен жабдықталуы мүмкін. 

5-топ – онорельс бойынша қозғалатын, кареткада орнатылған, 
бір (немесе одан көп) «қолмен» (жылжымалы немесе көп буынды) 
тельферлік типті аспалы өнеркәсіптік роботтар.

Осы топтың өнеркәсіптік роботтарының модельдері айтарлықтай 
таралуда (13,5%) және болашақта автоматтандырылған көтергіш-
көлік жүйелерінің одан әрі дамуын ескере отырып, оларды пайдалану 
кеңейтілетін болады.

Тельферлік типті аспалы роботтар тік бұрышты жазық немесе 
кеңістіктік координаттар жүйелерінде жұмыс істейді және тельферлік 
арбалардың базасында жасалады, аспалы монорельс бойынша 
қозғалатын және арнайы көтергіш механизммен немесе қармауыш 
құрылғысы бар «қолмен» жабдықталған.

Олардың артықшылығы өндірістік алаңдарды үнемдеуден және 
объектілерді еркін цехтық кеңістікте-жоғарыдан тасымалдауды 
ұтымды ұйымдастыру мүмкіндіктерінен тұрады. Мұндай өнеркәсіптік 
роботтар арнайы жүйесінен алынатын командалар бойынша басқа 
позицияларға тасымалдай және орната отырып, бөлшектермен ыды-
сты (палеттер, табандар және т.б.) немесе арбаның трассасындағы 
жұмыс позицияларынан жеке бұйымдарды автоматты түрде басып ала 
отырып, қосалқы көтеру-түсіру құрылғыларын қолдану қажеттілігін 
болдырмауға мүмкіндік береді. 

Тұтастай алғанда, тельферлік типті аспалы ӨР салыстырмалы 
күрделі емес көтергіш-көліктік операцияларды орындау үшін пайдала-
нылады, олардың сипаттық ерекшелігі монорельс бойынша жеткілікті 
үлкен қашықтыққа (бірнеше ондаған және тіпті жүздеген метрге) 
ауыстыру болып табылады, олар, әдетте, қозғалу дәрежелерінің аз 
саны (2-4), салыстырмалы түрде жоғары емес жылдамдығы (0,2-
0,5 м/с) бар, циклдық немесе позициялық басқару жүйелерімен және 
жылдамдық бойынша реттелетін электр жетегімен жабдықтырылады. 

Бұл топқа «РТШ-8-50», «МН-ЗУМ», «ТРТ-250-1», «ТРТ-500-2» 
Ресейлік аспалы көлік роботтары; AZT типті роботталған конвейерлік 
жүйелердің агрегаттық сериялы чехословакиялық роботтары, 
сондай-ақ Ресейлік ӨР «СМ 80Ц 25.01» (жылжымалы «қолмен») түрлі 
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жабдықтарға топтық қызмет көрсету үшін пайдаланылатын Ресейлік 
аспалы көлік роботтары жатады, «СМ 40 Ф2.80.01» және «УМ160 
Фг81.01» (көп буынды «қолмен») және т.б.

6-топ – көпірлі немесе порталды типтегі өнеркәсіптік роботтар. Осы 
топтың роботтары жоғарыда қарастырылғандармен салыстырғанда 
(2,4%) аз таралған.

Мұндай ӨР көпірлі немесе порталды кестелері басқа кестелермен 
салыстырғанда неғұрлым қатаң және динамикалық тұрақты құрылым 
құруға мүмкіндік береді. Алайда мұндай кестелер өте үлкен және тірек 
конструкциясы мен қозғалатын массалардың салмағын ұлғайтады.

Көпірлі немесе порталды типті роботтар тік бұрышты жазық немесе 
кеңістіктік координаттар жүйесінде жұмыс істейді, жиі автоматты 
желілер құрамында пайдаланылады. Олардың артықшылықтары 
өндірістік алаңдарды үнемдеу, жабдықтарға қызмет көрсету және 
технологиялық манипуляцияларды орындау ыңғайлылығы болып 
табылады. Олар көліктік және қоймалық жұмыстарды автоматтандыру, 
технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету кезінде бөлшектерді, 
құрал-саймандар мен жабдықтарды орнату және алу, сондай-ақ негізгі 
технологиялық операцияларды орындау үшін, мысалы, дәнекерлеу 
және жинау үшін қолданылады. 

Көпірлі немесе порталды типті өнеркәсіптік роботтар қарапайым 
тиеумен қатар, сондай-ақ күрделі технологиялық операция-
ларды орындау үшін пайдаланылады; олардың сипатты ерекшелігі 
траверсаның, көпірдің немесе порталдың болуы болып табылады, 
олар бойынша «қолмен» каретка қозғалады, бұл ретте көпір немесе 
портал өзінің бағытымен қозғала беруі мүмкін. Тельферлік типті 
аспалы роботтардан айырмашылығы (5-топ) бұл ӨР салыстыр-
малы түрде аз орын ауыстырудың шамалары (бірнеше метрге дейін), 
қозғалу дәрежелерінің үлкен саны (2-6), циклдық, позициялық немесе 
контурлық басқару жүйелерімен, пневматикалық, гидравликалық 
немесе электр жетектерімен жабдықталады.

Бұл топқа «M 20ц» агрегаттық сериялы Ресейлік өнеркәсіптік 
роботтар, «РС-25П» станоктарға қызмет көрсетуге арналған робот, 
құрастырмалы «УМ40Ф4» жатады; «Пирин» моделіндегі Болгар 
роботтары, «РБ-250»; итальяндық «Olivetti» фирмасының «Sigma/
MTG» құрастырмалы екі қолды роботы; жапон – «Motohand» мен 
«Electro hand» және т.б. Көпірлі немесе порталды типті өнеркәсіптік 
роботтарға жүк көтергіш крандар-манипуляторларды қысуға арналған, 
грейферлік крандар, кран-штабелерлерді және т.б. жатқызуға болады. 
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7-топ – өнеркәсіптік ұтқыр (шассиге орнатылған) немесе жердегі 
көліктік, роботтар.

Бұл топтың өнеркәсіптік роботтары кеңінен халық шаруашы-
лығында қолданылады. Өнеркәсіптік өндіріс жағдайында олар мате-
риалды, бұйым дайындамаларын автоматты тасымалдау, сондай-ақ 
тиеу-түсіру операцияларын орындау үшін пайдаланылады [15].

Жердегі көлік роботтары өндірістің нақты жағдайларына оңай 
бейімделеді және қашықтықты арттырумен және тасымалдау бағытын 
күрделендірумен қосымша материалдық шығындарды іс жүзінде 
талап етпейді; өндірістік алаңдар дәстүрлі көлік құралдарымен жаса-
латын стационарлық кедергілерден – тіреулерден, бағаналардан, 
едендік конвейерлерден және т.б. бос қалады. Мұндай ӨР өз-ара ең 
бірінші қозғалтқыш типы бойынша ажыратылады дөңгелекті, тректі 
немесе аралас. 

Өнеркәсіптік өндірісте нақты түрде жердегі көлік роботтары 
дөнгелекті қозғалтқышымен пайдаланылады, олар рельсті және 
рельссіз болуы мүмкін. 

Әсіресе икемді өндірістік жүйелерде барынша кең қолдануға 
рельссіз көлік роботтары немесе көлік желілерінің икемділігі мен 
мобильділігі жоғары робокарлар ие болды. Олар аккумулятор бата-
реяларымен қоректенетін электр қозғалтқыштарынан қозғалысқа 
келтіріледі, сондықтан қоршаған ортаны ластамайды, шудың төмен 
деңгейі мен электр энергиясына шығын келтірмейді. Мұндай өздігінен 
жүретін рельссіз арба әдетте мынадай тораптардан тұрады: жүру 
құрылғысы бар шасси, технологиялық жабдық немесе манипулятор; 
борттық ЭЕМ, бағыт бойынша қозғалысты бақылау жүйесін, жолдық 
бақылау құралдарын; ЭЕМ-мен байланыс құрылғыларын; сигнал беру 
жүйесін және жұмыс қауіпсіздігі құралдарын; басқару пультін және 
аккумуляторлық батареяларды қамтитын басқару құрылғылары. 

Робокарлардың көлік жолдары бойынша автоматты қозғалысы 
оптикалық (фотоэлектрлік), индукциялық, ультрадыбыстық және т.б. 
бағытты бағыттау мен тұрақтандырудың арнайы құрылғыларының 
көмегімен жүзеге асырылады. Артықшылық қолданысқа оптикалық 
және индукциялық тәсілдері ие болды.

Роботтардың бұл тобына Ресейлік «МП-12Т» робокарлары, Элек-
троника «НЦ-ТМ-15», Электроника «НЦ-ТМ-25», «Телер-0/500»; норве-
гиялық «Robotug» автоматты көлік арбасы; итальяндық «Comau» 
фирмасының көлік арбаларының сериясы; «ELEXMATIC» жүйесінің 
Француз робокарлары және т.б. жатады. 
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ӨР конструктивті жұмыс жасауын көтеру кареткасында орна-
тылған көлденең жылжымалы «қолмен» салыстырмалы күрделі емес 
роботтың мысалында қарастырайық.

«М20П» моделіндегі Ресейлік өнеркәсіптік робот (сурет. 2.10) 
жүк көтергіштігі 20 кг, негізгі қозғалыстардың бес дәрежесімен және 
электр жетегімен металл кесетін станоктарда құралды тиеу-түсіру 
және ауыстыруды автоматтандыру үшін белгіленген.

 
Сурет 2.10. «M20П.40.1» өндірістік робот

ӨР координаталардың цилиндрлік жүйесінде жұмыс істейді, 
300 командаға дейін еске сақтау жүйелі көлемі бар бағдарламалық 
басқарудың позициялық құрылғысымен жабдықталған. Өндірістік 
үй-жайдың еденіне бекітілген 1 роботтың негізі қорапты массивті 
құйма болып табылады, оның қуысында тіректер және координаты 
бойынша 2 айналу модулінің жетегі орнатылған r. Екі цилиндрлік 
бағдар 3 тік бағытта (z) каретка орналасқан 4 шарикті – бұрандалы 
құрал көмегімен 5 және электржетегімен 6, алдынғы тірек алаңында 
орналасқан. Каретканың артқы бөлігінде 7 көлденең қозғалатын 8 
«қол» электржетегі орнатылған. Бағыттаушы қозғалыстар: «қол» 
(а) ротациясы және 9 қолдың бүгілуі (Р), сондай-ақ 10 қысу-қысу 
қозғалысы пневматикалық жетектердің көмегімен жүзеге асырылады. 
Бағдарламалық басқарудың сандық құрылғысы 12 басқару пультімен 
11 жеке тіректе орналастырылған. 
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«Оқыту» режимінде буындарды нөлдік позицияға орнату және 
роботты басқарушы бағдарламаға оқыту қамтамасыз етіледі. Нөлдік 
позиция оқыту және қайталау кезінде барлық қозғалыстар үшін 
бастапқы болып табылады. Оқыту кезінде басып алу құрылғысы 
берілген позицияға жылжиды және оператордың командасы бойынша 
басқару пультінен осы позицияның (нүктенің) параметрлері ББЖ есіне 
енгізіледі. Сонымен қатар, орын ауыстыру жылдамдығы мен орын-
далуы тиіс функциялар туралы деректер енгізіледі (басып алуды 
басқару, манипулятордың қозғалу дәрежесі және станок).

«Қайталау» режимінде роботты «іске қосу» командасы бойынша 
немесе станоктан сұрау түскен кезде басқару құрылғысының жадында 
тұрған басқарушы бағдарламаны өңдейді. Бұл режимде робот бөл-
шектерді тиеу-түсіру, құралды ауыстыру, қоршауды, патронды, 
пинольді, тактикалық үстелді басқару бойынша негізгі функционалды 
міндеттерді орындауды қамтамасыз етеді.

«Редакциялау» режимінде роботтың басқару бағдарламасын түзе-
туге ауыстыра отырып деректерді өшіруге, немесе ауыстыруды 
енгізуге болады.

2.5 Роботтарды пайдаланудың ерекшеліктері

Технологиялық процесс барысында тікелей қатысудан адамды алып 
тастауға әртүрлі техникалық құралдармен қол жеткізіледі. Нақты 
технологиялық операцияны талдай отырып, өнімділікті арттыруға 
және дайындалатын өнімнің сапасына қойылатын барлық талаптарды 
сақтай отырып, оны неғұрлым қарапайым және сенімді құралдармен 
автоматтандыруға тырысады. Бұл ретте автоматтандырылған процесс 
қолайлы емес болуы мүмкін, бірақ басқаша да болуы ықтимал, бұл 
операцияны адам өз қолдарымен жасағанда. Бұл автоматтандырудың 
кез келген түріне қатысты. Өнеркәсіптік роботтарды қолдану кезінде 
де солай болады.

Роботтау кезінде, тиісті әсерге қол жеткізу үшін технологиялық 
процесті ұйымдастыруды қайта қарау қажет, ал кейде жаңа техниканы 
ескірген, аз өнімді қоспау үшін технологиялық жабдықтар базасында 
өндірістік учаскені СББ қайта жабдықтау қажет. Робот өзі емес, негізгі 
технологиялық жабдықпен, яғни РК және ИӨЖ бірге ғана маңызды. 
Мұндай жүйелікті іске асыру кезінде робот үлкен әсер бере алады, 
сонымен қатар өндірісті қайта құруға кететін барлық шығындар 
өтеледі. 
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3 ТАРАУ. ҰШҚЫШСЫЗ ҰШУ АППАРАТТАРЫ

3.1 Ұшқышсыз ұшу аппараттарын 
қолданбалы қолдану

Ұшқышсыз ұшу аппараты (ҰҰА), бұл алдын-ала бағдарламаланған 
ұшу жоспарлары негізінде қашықтан немесе дербес басқарылатын 
ұшқышсыз ұшақ. ҰҰА көбінесе әскери мақсатта басқарылатын 
ұшақтар үшін өте қауіпті миссияны орындау үшін қолданылады.

Олар сонымен қатар аэрофототүсірілім және әртүрлі жүктерді тасы-
малдау сияқты қолданбалы тапсырмаларда қолданылады. Helicopter 
типті ҰҰА бекітілген қанатты ҰҰА (planner) артықшылығы бар, олар 
тігінен ұшып, қонып, бекітілген нүктеге көтерілуге мүмкіндік береді.

Сур. 3.1 квадрокоптер моделі (quadcopter) [17] келтірілген, бұл 
салмаққа, жақсарту мүмкіндігіне, қосымша модульдерді орнатуға, 
жүктемені көтеруге арналған қуатқа, шығындарға, орнатудың 
күрделілігіне, жөндеуге, ұшу уақытына байланысты алтын орта.

 

Сурет 3.1. Ұшу кезіндегі квадрокоптер моделі

Квадрокоптер – бұл бірдей мөлшердегі төрт роторы бар симме-
триялы ұшақ аппараты, қозғалтқыштардың айналу қозғалтқышының 
жылдамдығын реттеу арқылы қозғалады. Бірнеше роторды қолдану 
арқылы үлкен маневр мен жылдамдық және ауада бір орында тұру 
мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Квадрокоптердегі роторлардың 
әрқайсысы тарту мен айналу сәтін шығарады. Алдыңғы және артқы 
қозғалтқыштар сағат тіліне қарсы, ал қалған екеуі сағат тілімен 
айналатындығын ескере отырып, айналу сәті нөлге жақын болады. 
Соңғы уақытқа дейін мултикоптердің дамуы тоқырауда болды. 
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Төрт тәуелсіз роторды басқару өте қиын және қосымша есептеу 
қуатынының көмегінсіз мүмкін емес еді. Соңғы жылдары автономды 
басқару құрылғыларымен жабдықталған ҰҰА-ның қарқынды дамуы 
байқалады.

Қазіргі уақытта ҰҰА зерттеулері мен әзірлемелері жоғары қолдауға 
ие, өйткені ҰҰА-ны құтқару-іздестіру, әскери, киноөндіріс, ауыл 
шаруашылығы және басқа да салаларда қолдануға болады. Олар 
«роботты ұшақ аппараты» ретінде танымал болды. ҰҰА оларды 
күрделі және қауіпті жағдайларда әуе бақылауы, барлау және инспек-
циялау үшін пайдаланған кезде елеулі артықшылықтар береді. 

Ұшқыш басқаратын ұшақтармен салыстырғанда, ҰҰА адам өміріне 
қауіпті жұмыстарды орындау үшін немесе зерттелетін объектілерге 
қол жеткізу қиын болған кезде қолайлы. Төмен тәуекелдер және оған 
жүктелген миссияның сәтті орындалуына деген сенім – ҰҰА пайдала-
нуды одан әрі кеңейту үшін екі күшті дәлел. 

Сонымен қатар, көптеген басқа технологиялық, экономикалық 
және саяси факторлар ҰҰА-ның дамуы мен пайдаланылуына ықпал 
етті. Қазіргі заманғы микропроцессорлар құнының төмендеуі ҰҰА 
үшін автономды жүйелердің дамуына серпін берді, бұл оларды 
коммерциялық, зерттеу, әскери және тіпті әуесқойлық мақсаттарда 
пайдалануға мүмкіндік берді. 

Ұшқышсыз ұшақтар әлемнің әртүрлі аймақтарындағы әскери опе-
рацияларда сәтті қолданылды. Бұл факторлар қаржыландырудың 
ұлғаюына және көптеген өндірістік тапсырыстарға әкелді.

 

Сурет 3.2. АҚШ қорғаныс департаментінің ҰҰА әзірлеу 
саласындағы зерттеулерді қаржыландыруы
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ҰҰА қауіпті және ластанған орталарда жұмыс істей алады, 
сондай-ақ қарапайым ұшқыш арқылы басқарылатын ұшу аппарат-
тары жұмыс істей алмайтын орталарда пайдаланылуы мүмкін. Кейбір 
нарықтық зерттеулер әлемдік ҰҰА нарығы кеңейеді деп болжайды. 

Бұл зерттеулер сонымен қатар келесі онжылдықта ҰҰА шығындары 
үш есе артып, шамамен 55 миллиард долларды құрайтынын көрсетті. 
Келесі 5-7 жыл ішінде АҚШ-тағы ҰҰА нарығы $16 млрд-қа жетеді. 
АҚШ-та 3.2-суретте көрсетілгендей, ҰҰА әзірлеу саласындағы 
зерттеулерді қаржыландыру 2001 жылдан кейін күрт өсті [18].

Осы саладағы ғылыми зерттеулер күшті серпін алды. Шынды-
ғында, нарықтың көп бөлігі ұшқышсыз ұшу аппараттарын жасауға 
және өндіруге қатысатын ірі әскери мердігерлер болып табылады. 
Қазіргі уақытта ҰҰА қалалық қызметтер, әзірлеушілер және зерттеу-
шілер арасында кең таралған (сурет. 3.3, 3.4) [17].

 

Сурет 3.3. Миниквадрокоптер

 

Сурет 3.4. Бақылау ұшқышы бар полиция қызметкері
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Алдағы жылдары үлкен өзгерістер болуы мүмкін, өйткені көптеген 
зерттеушілер ҰҰА қосымшаларын жетілдіру және дамыту бойынша 
жұмыс істеуде. Автономды ҰҰА үшін мүмкін болатын кең қолдану 
аясына жетуі мүмкін.

Квадрокоптер моделі
Квадрокоптер құрылымы төрт қозғалтқыш арасындағы қатаң 

бекітілген байланысын ұсынады. Төрт пышақтың қозғалысы ауа 
ағынын төмен қарай бағыттайды, осылайша тартылыс күшін кері 
бағытта тудырады. Квадрокоптер моделін сипаттау үшін әдетте 
2 қатынас жүйесі қолданылады: G-жүйе (ground) – инерциялық 
жүйеснің санағы жермен анықталады және B-жүйе (дене) – дененің 
(құрылғының) бекітілген жүйесі (сур. 3.5, 3.6) [17]. G-жүйесі (OG,  XG, 
YG, ZG) XG, YG, ZG арқылы солтүстікке, батысқа және жоғарыға қарай 
анықталады.

B-жүйе (OB,  XB, YB, ZB) XB, YB, ZB квадрокоптерден тиісінше алға, 
оңға және төмен бағытта анықталады. Бұл жүйенің басталуы квадро-
коптер массасының орталығы болып табылады.

 

Сурет 3.5. Квадрокоптер жүйелері және тиісті 
қатынастары (G-жүйе және B-жүйе)

G – координаталар жүйесіндегі квадрокоптердің орналасу жүйесі, 
атап айтқанда сызықтық позиция мен бұрыштық позициядан тұратын 
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6 дәрежелі еркіндік векторы болсын: ξ = (ГGΘG) = (X, Y, Z, ϕ, θ, ψ), 
мұнда ГG = (X, Y, Z) [m] кәдімгі декарттық координаттар, және ΘG = (ϕ, 
θ, ψ) [rad] – орам осінің айналуы, тиісінше тангажа, рыскания айнала-
сында XG, YG and ZG. 

Екі жүйе де бір-біріне қатысты қозғалмайтын координат-
тар жүйесінде болғандықтан, ГG трансформациясын және Эйлер 
бұрыштарының айналуын (Z-Y-X) формуласы бойынша анықтауға 
болады (3.1) [17].
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Сурет 3.6. Квадрокоптердің айналу бағыты векторының моделі

Инерциялық координаттар жүйесінде квадкоптердің үдеуі тарты-
лыс, ауырлық және сызықтық үйкеліс салдарынан болады. Квадрокоп-
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тер жақтауынан инерциялық санақ жүйесіне тарту векторын көрсету 
үшін R матрицасын қолдана отырып, инерциялық координаталар 
жүйесінде тартылыс векторын алуға болады. Осылайша, сызықтық 
қозғалысты формула бойынша алуға болады (3.2)

mx

mg

RT F
B D
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(3.2)

мұнда x  бұл позиция квадрокоптер, g ауырлық үдеуі болып табы-
лады, FD бұл қарсылықтың күші, TB квадрокоптер рамасындағы тар-
тылыс векторы болып табылады. 

Айналу теңдеуін білдіру үшін квадрокоптер массасының сапа 
ортасын санақ инерция жүйесінің орталығы ретінде пайдалануға 
болады. Айналу теңдеуін (3.3) формула бойынша векторлық формада 
көрсетілген қатты денелер динамикасы үшін Эйлер теңдеуінен алуға 
болады)

I I� � � �� �� � �                                     (3.3)

мұнда ω бұрыштық жылдамдық векторы, I бұл инерция матрицасы, τ 
сыртқы күштер моменттерінің векторы болып табылады. (7.3) түрінде 
қайта жазуға болады (3.4)
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Квадрокоптерді координаталардың басында әрқайсының соңғы 
нүктелі массамен (қозғалтқыштармен) қиылысатын екі жұқа біртекті 
өзек ретінде модельдеуге болады. Осыны ескере отырып, симметрия 
түрдің диагональды Инерция матрицасына (3.5) әкелетінін байқауға 
болады
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Осылайша, соңғы нәтижені (3.6) алуға болады
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3.2 Ұшқышсыз ұшу аппаратының құрылымы

Кез-келген ҰҰА жүйесі минималды жабдықтар мен компоненттер-
дің болуын болжайды, атап айтқанда: ұшу контроллері, радио жаб-
дықтары, электр қондырғысы, қуат көзі және корпус (сурет 3.7, 3.8, 
3.9) [17]. Атап айтқанда, бұл ҰҰА прототипін құру үшін минималды 
талаптар, бірақ ұшу сипаттамаларын жақсарту және құрылғының 
функционалдығын кеңейту үшін кейбір компоненттерді қосуға 
болады. 

• Қуатты қондырғы – квадрокоптердің қуат қондырғысы төрт 
қозғалтқыштан және пышақтардан және әр қозғалтқыштың 
жылдамдығын басқаратын төрт жылдамдық реттегішінен 
тұрады. 

• Радио аппаратура – бұл ҰҰА қашықтан басқаруға мүмкіндік 
беретін бірқатар құрылғылар. Атап айтқанда, квадрокоптерді 
басқару үшін белгілі бір жиілікте төрт арналы пульт болуы 

 керек.
• Ұшу контроллері: квадрокоптердің жұмысын қамтамасыз ететін 

негізгі басқару тақтасы. Микроконтроллер басқару тақтасының 
«миы» ретінде қолданылады, көбінесе төмен қуатты Atmega328 
немесе қазіргі заманғы Atmega2560 немесе ARM контроллері. 
Басқару тақтасы келесі функцияларды орындауға мүмкіндік 
береді:

 • Аппаратты ауада тұрақтандыру.
 • Биіктікті (барометр көмегімен) және позицияны (GPS кө-
  мегімен) ұстау.
 • Алдын ала берілген нүктелер бойынша автоматты ұшу 
  (опциялық).
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 • Модем немесе Bluetooth арқылы ағымдағы ұшу параметрлерін 
  жерге жіберу (опциялық).
 • Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету (сигнал жоғалған кезде 
  ұшу нүктесіне оралу, автосадка).
 • Қосымша периферияны қосу: OSD, жарық диодты индикатор 
  және т.б.
Функциялардың саны квадрокоптердің бортында тиісті перифе-

рияның болуына байланысты. Арзан контроллерлерде бірқатар мүм-
кіндіктер болмауы мүмкін

• Қуат көзі – бұл құрылғыны белгілі бір уақытқа ауада ұстау 
үшін жеткілікті қуатты және мықты батарея. Атап айтқанда, 
химиялық элементті және батареяның түрін таңдау дрондарды 
құрудағы басты мәселе болып табылады, өйткені бірнеше фак-
торларды ескеру қажет, барлығы түпкі мақсатқа байланысты. 
Сондай-ақ, дрон қандай мәселелерді шешуге арналған.

• Корпус – бүкіл жүйе орналасқан жақтау. Әр тапсырма үшін 
дронның дұрыс өлшемдері мен пішіндерін таңдау өте маңызды.

 
Сурет 3.7. Квадрокоптерді басқару
жүйесінің құрылымы мен схемасы
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Сурет 3.8. Квадрокоптер компоненттері

 

Сурет 3.9. Гексакоптер компоненттері
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Қуатты қондырғы 
Кез-келген дронның қуат қондырғысы қозғалтқыштардан, 

электронды басқару реттегішінен және пропеллерлерден тұрады. 
Қозғалтқыштарды таңдағанда, жалпы ереже – барлық қозғалтқыштар 
ұшақтың салмағынан екі есе көп тартуды қамтамасыз етуі керек. 
Егер қозғалтқыштармен қамтамасыз етілген тарту тым аз болса, дрон 
сигналдарға жақсы жауап бермейді.

Сондай-ақ, егер тарту тым үлкен болса, дрон тым тез және тұрақты 
болмауы мүмкін, оны басқару қиын, сонымен қатар энергияны тез 
жұмсайды. Әдетте қозғалтқышпен бірге келетін сипаттаманы сатушы 
немесе өндіруші ұсынады. Қуат, тарту, минутына айналу және т.б. 
туралы ақпаратты табу қажет. Қозғалтқышты таңдау үшін алдымен 
дронда қанша салмақ көтеру жоспарланғанын білу керек, содан кейін 
дронды көтеру үшін қажетті тартқышты жасау керек.

3.10 және 3.11 суреттерінде DT750 hexTronik 750KV үш фазалы кол-
лекторсыз қозғалтқыш көрсетілген [17].

 

 
Сурет 3.10. Қозғалтқыштың техникалық сипаттамасы

 

Сурет 3.11. DT 750 қозғалтқышы 
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Қозғалтқыш кернеуі 14.8 вольтқа тең батареяны қосқан кезде 1120 
грамм максималды қуат бере алады, яғни 6 қозғалтқыш жалпы 6720 
грамм немесе 6.7 кг жүктеме бере алады. Егер толық гексакоптердің 
салмағы 2980 грамм болса, онда бұл қосымша жабдық пен ұшу уақыты 
үшін тағы 3740 грамм береді. Гексакоптер 6 пропеллерді қолданады: 
сағат тілімен 3 және сағат тіліне қарсы 3 [17]. 

 

 
Сурет 3.12. Пропеллерлер

Жүрістің электрондық реттеуіші (ағыл. ESC, Electronic Speed 
Controller) – электр қуатты қондырғысы бар радио басқарылатын 
модельдерде қолданылатын электр қозғалтқышының айналымын 
басқаруға арналған құрылғы. Электрондық реттегіш қадамы электр 
қозғалтқышына берілетін электр қуатын біртіндеп өзгертуге мүмкін-
дік береді. Қарапайым резистивті қуат реттегіш қадамдарынан айыр-
машылығы, электронды қуат реттегіші батареяның қуатын пайдасыз 
жылытуға жұмсамайды, айтарлықтай жоғары тиімділікке ие.

 
Сурет 3.13. Жүрістің электрондық реттегіші



72                                                                                            

Электрондық қадам реттегіштері (сурет. 3.13) [17] бірінші кезекте 
олар басқаруға арналған электр қозғалтқышының түріне қарай 
жіктеледі:

• Коллекторлық электр қозғалтқыштары үшін.
• Коллектрсіз, датчиксіз, электр қозғалтқышы үшін.
• Холл датчиктері бар коллекторсыз электр қозғалтқыштары үшін.
Сондай-ақ, модельдер түріне байланысты:
• Ұшақ модельдері мен мотопланерлер үшін.
• Автомодельдер үшін.
• Кеме модельдеріне арналған.
• Тікұшақ модельдері үшін.
Барлық реттегіштер максималды жұмыс тогына, батарея кернеуіне 

және әртүрлі типтегі аккумуляторлармен жұмыс істеуге байланысты 
әр түрлі болады. Коллекторсыз электр қозғалтқыштары үшін реттегіш 
барысында коллекторлық қозғалтқыштар үшін реттегіштер барысын 
түбегейлі ерекшеленеді: электр қозғалтқышына жеткізілетін қуатты 
басқарудан басқа, олар электр қозғалтқышының жұмыс істеуі үшін 
қажет үш қуат кернеуінің фазаларын дәл анықтау үшін әр уақытта 
ротордың орнын анықтауы керек. Бұл реттегіштер, әдетте, бірдей 
электр қуатындағы коллекторлық қозғалтқыштар үшін реттегіштер 
барысына қарағанда қымбат

Батарея
Дрон үшін дұрыс батареяны қалай таңдауға болады? Үлкен батаре-

ялар ұшу уақытын арттырады. Алайда, ұшу уақытының ұлғаюы бата-
рея көлемінің ұлғаюына пропорционалды емес. 

 
Сурет 3.14. Батарея сыйымдылығынан ұшу уақытының кестесі

3.14-суретте батарея ұлғайған сайын ұшу уақытының ұлғаюы 
тиімсіз болатындығы көрсетілген [17]. Ақыр соңында, ол үлкен батаре-
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ямен көбірек ұша алмайтын нүктеге жетеді. Бұл негізінен батареяның 
салмағына байланысты. Батареяның тиісті салмағын және оның мәнін 
таңдауға болатын әдістер бар (сур.3.15) [17]. 

 
Сурет 3.15. Батареялардың бірнеше түрі

Осы модельді қолдана отырып, кез-келген батареяның ұшу 
уақытын есептеуге болады. Әрине, бұл шамамен есептелген есептеу, 
бірақ ол қай батареялардың қайсысы жақсы екендігі туралы жалпы 
түсінік береді.

Ең алдымен, деректерді жинау керек. Негізгі мәліметтер, бұл 
әртүрлі жүктемелер кезінде ұшу уақыты. Сондай-ақ, дрондардың мак-
сималды жүктемесі қандай екенін анықтау үшін басқа да мәліметтерді 
жинауға болады, мысалы, дроссель дрондардың дің әртүрлі нүкте-
леріндегі кернеулер (қозғалтқыш жылдамдығы), ток және т.б. 

Мысал келтірейік – эталон ретінде 2200mAh 3S Lipo батареясы 
қолданылды және әртүрлі жүктеме салмағы кезінде ұшу уақыты 
сыналды (0 г 110 г, 220 г, 340 г, 405 г, 515 г). 6 сынақ ұшуынан жиналған 
деректер 3.16-суретте келтірілген [17].

 

Сурет 3.16. Ағымдағы тұтыну
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3.17-суретте ағымдағы тұтынудың граммдағы жүктемеге секунд-
пен тәуелділігінің графигі келтірілген [17].

 

Сурет 3.17. Ағымдағы тұтынудың жүктемеге 
секундпен грамммен тәуелділік графигі

Бұл функция сызықтық болмауы керек екені түсінікті, бірақ 
батареяның күші осы диапазонда төмендейді, сондықтан сіз жалпы 
көріністі алу үшін қатені елемеуге болады

Сурет 3.18. Салмағы бойынша әртүрлі қуаттар үшін шамамен ұшу уақыты

Ұшудың есептік уақыты шамамен тең тиімді (барлық көлемнің 
86%) батарея көлемі mAh/с бөлінген. Мысалы, 6000 mAh батарея үшін, 
тиімді сыйымдылығы 5160 mАh, және электр тұтыну жылдамдығы 
5.75 mАh/с, сондықтан ұшу уақыты 898.16 секунд, шамамен 15 минут 
болады (сурет.3.18) [17]. 3.19-суретте эксперимент кезінде алынған 
батареяның көлеміне ұшу уақытының тәуелділігі көрсетілген [17].
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Сур. 3.19. Ұшу уақытының батарея 
көлеміне тәуелділік графигі

3.3 Ұшу контроллері. Борттық компьютер

Ұшу контроллері – кез-келген ҰҰА миы. Тұрақтандыру тақтасы 
сияқты арнайы жабдық болмаса, ҰҰА ауада тепе-теңдікке ие бол-
майды және жерге құлап кетуі мүмкін. Тұрақтандыру тақтасы аксе-
лерометр, гироскоп, магнитометр, барометр, GPS қабылдағыш және 
басқа да қосымша перифериялық телеметрия датчиктері сияқты 
инерциялық өлшеу датчиктерімен өлшеулерді үздіксіз жүргізеді. 

Электронды жүріс реттегішіне белгілі бір сигнал жібере оты-
рып, ҰҰА жағдайының ауытқу қателеріне өзгерістер енгізеді. Бұл өз 
кезегінде қозғалтқыштарға белгілі бір кернеуді береді, оның айналу 
жиілігін өзгертеді. Осылайша, ҰҰА орналасуын сол немесе басқа 
бағытта өтейді. 3.20 суретте көрсетілгендей, жүйе жабық циклде 
орналасқан [17].

Басында жүйеге оның қайда екенін – ҰҰА-ның қазіргі жағдайын 
түсіну керек. Ол үшін ҰҰА-ны тегіс жерге қойып, батареялардан 
қуат беру керек. Содан кейін барлық сенсорлардың инициализация-
сын күтіңіз және гироскоп пен акселерометрді калибрлеу, сондай-ақ 
спутниктерді табу процесі өтеді. Осыдан кейін жүйе ағымдағы 
жағдайды көкжиек пен координаттар бойынша анықтама ретінде 
түсінеді.
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Сурет 3.20. Квадрокоптердің ұшу контроллерінің схемасы

Әрі қарай, қозғалтқышты іске қосқаннан кейін ұшу процесі жүреді, 
онда микропроцессор датчиктердің орналасу мәндерін өңдейді 
және қуат бар немесе басқа ұшу режимі таңдалғанға дейін өңдеуді 
жалғастырады. Егер ҰҰА позициясы бойынша ауытқулар болса, 
онда жүйе ауытқуларды өтейді. Ол қозғалтқыштарға белгілі бір 
кернеуді береді, айналу жылдамдығын басқарады, осылайша ҰҰА 
позициясының қателігін теңестіреді. 

ПИД (Пропорционалды-Интегралды-Дифференциалдау) 
контроллері 

ПИД контроллері кері байланыстың ең көп таралған түрі болып 
табылады. ПИД реттегіш – басқарушы контурындағы кері байла-
ныс бар құрылғы. Автоматты басқару жүйелерінде өтпелі процестің 
қажетті дәлдігі мен сапасын алу үшін басқару сигналын қалыптастыру 
үшін қолданылады. ПИД реттегіші үш терминнің қосындысы 
болып табылатын басқару сигналын құрайды, олардың біріншісі 
кіріс сигналы мен кері байланыс сигналының (сәйкессіздік сигналы) 
айырмашылығына пропорционал, екіншісі – сәйкессіздік сигналының 
интегралы, үшіншісі – сәйкессіздік сигналының туындысы.

ПИД реттеуші шешім қабылдаудың маңызды элементі болып 
табылады және ол 1940 жылдардан бастап процесті басқарудың стан-
дартты құралына айналды. Бүгінгі таңда басқару процесінде басқару 
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циклдерінің 95%-дан астамы ПИД түріне ие. ПИД реттеу таратылған 
басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

Контроллерлер сонымен қатар көптеген арнайы басқару жүйе-
лерінде біріктірілген. ПИД реттеу көбінесе өндіріс және тасымал-
дау энергияны өндіру үшін қолданылатын күрделі автоматтандыру 
жүйелерін құру үшін қолданылады. 

Басқарудың болжамды модельдері сияқты көптеген күрделі басқару 
стратегиялары иерархиялық түрде ұйымдастырылған. ПИД реттеу ең 
төменгі деңгейде қолданылады. Көп параметрлі контроллер физикалық 
төменгі деңгейдегі негізгі мәндерді орнатады. ПИД контроллерлері 
механика мен пневматикадан бастап микропроцессорларға, транзис-
торларға, интегралдық микросхемаларға дейінгі технологияның көп-
теген өзгерістерден өтті. Микропроцессорлар ПИД реттегіштеріне 
айтарлықтай әсер етті. 

Бүгінгі таңда ПИД контроллерлерінің барлығы дерлік микро-
процессорларға негізделген. Бұл автоматты реттеу, жоспарлау сияқты 
қосымша функцияларды қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 

ПИД контроллері үшін блок-диаграмма 3.21 суретте көрсетілген 
[18]. (3.7)-де келтірілген ПИД контроллер математикалық сипаттамасы.

u t P I D K e t K e t dt K
de t

dtp i d� � � � � � � � � � � �
� �

�
0

�

              
(3.7)

 

Сурет 3.21. ПИД контроллері үшін блок диаграммалар

ПИД контроллерінің алгоритмі үш бөлек тұрақты параметрлерді 
қамтиды: P, I және D-мен белгіленген пропорционалды, интегралды 
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және туынды шамалар. Қарапайым сөзбен айтқанда, бұл мәндерді 
уақыт тұрғысынан түсіндіруге болады: P нақты қатеге байланы-
сты, I өткен қателерді жинақтаудан, және D ағымдағы өзгерту 
жылдамдығына негізделген болашақ қателерді болжау болып 
табылады. Осы үш әрекеттің өлшенген қосындысы процесті рет-
теу клапанының позициясы, демпфер немесе қыздыру элементіне 
берілетін қуат сияқты элементтермен реттеу үшін қолданылады.

Пропорционалды компонент. Пропорционалды компонент қатенің 
ағымдағы мәніне пропорционал болатын шығыс мәнін шығарады. Про-
порционалды реакцияны қатенің пропорционалдылық коэффициенті 
деп аталатын Kp тұрақтысына көбейту арқылы реттеуге болады. Про-
порционалды параметр (3.8) формуласымен көрсетіледі.

P K e t
out p

� � �                                        (3.8)
 

Сурет 3.22. PV (process variable) уақытқа тәуелділік графигі, 
Kp (Ki және Kd тұрақты) үш мәні үшін

Пропорционалды кірістің жоғары коэффициенті қате өзгерген 
кезде шығыс сигналында айтарлықтай өзгеріске әкеледі. Егер про-
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порционалды кіріс коэффициенті тым жоғары болса, онда жүйе 
тұрақсыз болуы мүмкін. Кішкентай күшейту коэффициенті үлкен 
кіріс қатесімен шығуда аз нәтижеге әкеледі. Бұл контроллерді аз 
сезімтал етеді және кері байланысқа нашар жауап береді. Егер пропор-
ционалды кіріс коэффициенті тым аз болса, онда жүйелік кедергілерге 
жауап беру арқылы басқару әсері тым аз болуы мүмкін. 3.22-суретте 
коэффициенттің үш мәні үшін параметрдің уақытқа тәуелділік графигі 
келтірілген [18].

Интегралдық құрауыш. Интегралдық параметрдің қосындысы 
қатенің көлеміне және қатенің ұзақтығына пропорционал. ПИД рет-
теуішіндегі Интеграл уақыт өте келе жедел қатенің қосындысы болып 
табылады және алдын-ала түзетілуі керек жинақталған бұрмалануды 
береді. Содан кейін жинақталған қате Ki коэффициентіне көбейтіліп, 
контроллердің шығыс сигналына қосылады. Интегралдық параметр 
(3.9) формуласымен өрнектеледі [18].

I K e d
out i

t
� � ���

0
� �                                    (3.9)

 

Сурет 3.23. PV (process variable) уақытқа тәуелділік графигі, 
Ki (Kp және Kd тұрақты) үш мәні үшін
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Интегралдау компоненті процестің берілген мәнге қатысты 
қозғалысын тездетеді және пропорционалды контроллерде болған 
қалдық тұрақты қатені жояды. Алайда, интегралды параметр 
алдыңғы жинақталған қателерге жауап беретіндіктен, бұл ағымдағы 
күйдің берілген (ағымдағы қателерді түзету) мәнін төмендетуге әкелуі 
мүмкін. 3.23-суретте коэффициенттің үш мәні үшін параметрдің 
уақытқа тәуелділік графигі келтірілген.

Дифференциалдық параметр. Процесс қатесінің туындысы уақыт 
өте келе қатенің өзгеруін анықтау арқылы есептеледі. Параметрдің 
әсерді жалпы басқаруға қосқан үлесінің мәні Kd, күшейті коэффи-
циентінің туындысы деп аталады, (3.10) формуласымен өрнектеледі.

D K
d

dt
e t

out d
� � ��

                                  
(3.10)

Дифференциалдық параметр жүйенің әрекетін болжайды және сол 
арқылы жүйенің уақыты мен тұрақтылығын реттеуді жақсартады. 
ПИД реттегішін енгізу жоғары жиіліктер мен шуды азайту үшін 
қосымша сүзгіні қамтиды.

 

Сурет 3.24. PV (process variable) уақытқа тәуелділік графигі,
Kd (Kp және Ki тұрақты) үш мәні үшін
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Дифференциалды әрекет практикада сирек қолданылады, кейбір 
бағалаулар бойынша, бұл тек 20% жағдайда нақты әлемдегі қосым-
шаларда жүйенің тұрақтылығына әсер етеді. 3.24-суретте коэффи-
циенттің үш мәні үшін параметрдің уақытқа тәуелділік графигі 
келтірілген [18].

Бүгінгі таңда нарықта бірнеше ұшу контроллерін өндірушілер 
бар, олардың әрқайсысының кемшіліктері мен артықшылықтары бар, 
3.1-кестеде белгілі жүйелердің мысалдары келтірілген. Emlid.Navio 2 
компаниясының танымал Navio2 жүйесін қарастырайық – Raspberrypi 
бір тақталы компьютерді және Linux операциялық жүйелерін қосуды 
қолдайтын автопилот (сурет. 3.25) [17].

Бұл жүйенің басқа жүйелермен салыстырғанда ерекшеліктері, Ол 
Raspberrypi B+, 2, 3 платформасына қосыла алады (сурет. 3.26) [17]. 
Бұл өз кезегінде банк картасы мөлшермен бір тақталы компьютерлер 
бар. 4 ядролық ARM Cortex-A53 x64 жиілігі 1.2 ГГц және 1 Гб жедел 
жады бар. 

Сондай-ақ, әртүрлі Перифериялық құрылғыларды әртүрлі интер-
фейстерге қосу мүмкіндігі бар: USB, SPI, I2C, UART, GPIO, HDMI, 
WiFi, Bluetooth. Бұл платформа Unix-ке ұқсас Raspbian жүйесінде 
жұмыс істейді. Бұл әзірлеушілерге робототехника, компьютерлік көру, 
Машиналық оқыту және т.б. бойынша түрлі қосымшаларды әзірлеу 
үшін үлкен потенциал береді.

Кесте 3.1. Тұрақтандыру 
жүйелерін салыстыру

ЖҮЙЕ

Ашық 
бас-

тапқы 
код

Деңгейі 
бойынша 

тұрақ-
тандыру

Биік-
тікті 
ұстап 
тұру

Ере-
жені 

сақтау

Үйге 
оралу

Коорди-
наттар 

бойынша 
навига-

ция

БАҒА

1 2 3 4 5 6 7 8

Ardu-
Copter 

(APM 2.5)
+ + + + + + Орташа

Crius All 
In One 
PRO

+ + + - - - Жоғары
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3.1-кестенің жалғасы
1 2 3 4 5 6 7 8

CriusMulti-
WiiLite

+ + - - - - Төмен

Pixhawk-
Arducopter

+ + + - - - Төмен

DJI Naza - + - - - - Жоғары
Hobbyking 

KK2.0
- + - - - - Төмен

Multi-Wii 
PRO / 

MTK GPS
+ + + - - - Орташа

Navio2 + + + + + + Орташа
Zero UAV 

YS-X6
- + + + + + Жоғары

Aero-Quad 
32

+ + + - - - Орташа

 
Сурет 3.25. Navio 2 автопилоты
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Сурет 3.26. Raspberry pi 3

Борттық программалық қамтамасыз ету.
Егер Unix-те жұмыс істейтін платформа RaspbianJessieNavio тара-

тылымында таңдалса, қандай әрекеттерді орындау керектігін қарас-
тырамыз. Жұмысты бастау үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:

1) Сайттан ресми таратуды жүктеп алыңыз https://files.emlid.com/
images/emlid-raspbian-20160408.img.xz/. 

2) Жүктелген образды архиватормен ашыңыз.
3) Win32DiskImager утилитасын пайдаланып жүктеу картасын 

жасаңыз және оған ОЖ образын жазыңыз.
4) Картаны raspberrypi ұяшығына салыңыз.
5) Raspberrypi орнату үшін HDMI қолдайтын интерфейсі бар HDMI 

кабелі, пернетақта қажет.
6) Navio2 тақтасын Raspberrypi 3-ке қосыңыз. 
7) Батареяға қосылған кернеу реттегішінен 5 вольт қуат беріңіз.
Консоль жүктеледі (сурет. 3.27), ол арқылы келесі параметрлерді 

жүргізу қажет болады. 
Логин мен парольді енгізу қажет (әдепкі бойынша login – pi, құпия 

сөз – raspberry). Әрі қарай, файлдық жүйені кеңейтіп, SSH туннелін 
іске қосып, маршрутизатор параметрлерін жасау керек (сурет. 3.28-
3.30). Конфигурация мәзіріне кіру үшін пәрменді sudoraspi-config 
консоліне енгізу керек. 

Маршрутизаторға қосылуды орнату үшін sudonano /etc/wpa_
supplicant/wpa_supplicant.conf консолінде пәрменді теріңіз. 
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Сурет 3.27. RaspbianJessie Консолі

 

Сурет 3.28. Файлдық жүйені кеңейту
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Сурет 3.29. SSH туннелін іске қосу

 

Сурет 3.30. Маршрутизаторға қосылуды орнату
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Әрі қарай, интернетке қосылғаннан кейін RaspberryFoundation репо-
зиторийлерінде жатқан дистрибутивтерден кітапханалардың соңғы 
нұсқаларын жаңарту және орнату қажет. Ол үшін пәрменді sudoapt-
getupdate&&sudoapt-getdist-upgrade консоліне теріңіз (сурет.3.31).

 

Сурет 3.31. Жүйені жаңарту

Әрі қарай, sudoapt-getupdate&&sudoapt-getinstall apm-navio2 
пәрменін енгізу арқылы APM орнату керек. Әрі қарай, GStreamer 1.0 
таратылымын sudoapt-getinstallgstreamer1.0 пәрменімен орнатыңыз. 
Сондай-ақ, Жердегі станцияға gstreamer және missionplanner орнату 
қажет.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Қорытындылай келе, робототехниканы қолданудың негізгі бағыт-
тарын атап өтеміз, онда қарастырылған ғылыми-техникалық мәсе-
лелерді шешуде ең алдымен қол жеткізілетін жетістіктер:

1. Ғарыштық робототехника. Бүгінгі таңда бұл ғарыш дамуындағы 
келесі кезеңнің маңызды құрамдас бөлігі. Бұл, ең алдымен, терең 
кеңістікті және жақын планеталарды, оның ішінде Айды зерттеуге 
қатысты.

Ғарыштық робототехника түбегейлі жаңа ғарыш объектілері мен 
жүйелерін, оның ішінде робот техникасының жаңа мүмкіндіктеріне 
бағытталған Жер ғарыш кеңістігін құру болашағын ашады.

2. Суасты робототехникасы. Ғарышпен қатар бұл робототехни-
каның жаңа буыны шешуші рөл атқаруы керек адамзаттың «кеңеюінің» 
екінші бағыты. Егер амфибия – бұл қиял болса, онда амфибиялық 
роботтар қазірдің өзінде шындық. Олардың «Титаник» пен батып бара 
жатқан суасты қайықтарын зерттеу, су астындағы геологиялық робот-
тарды пайдалану жөніндегі жұмыстарын еске түсіру жеткілікті. Бірақ, 
ақыр соңында, бұл су астындағы робототехниканың негізі ғана.

Қазіргі уақытта Ай мен басқа ғарыштық базалар өздігінен 
жөндейтін роботтар қызмет етпейді, су асты құрылыстары жоқ. 
Алайда, егер қазіргі кездегі машина жасауды дамытудың негізгі 
бағыты – бұл тұрақсыз кешенді-роботты кәсіпорындар болса, онда 
мұның бәрі ғарышты зерттеу мен мұхиттың тереңдігіне және сәйкес 
технологияларды дамытуға қатысты болуы керек.

3. Құрлықтағы және әуедегі жылжымалы робототехника. Бұған 
төтенше жағдайларда, соның ішінде қарулы күштер мен басқа 
күш құрылымдары үшін, роботтарды топтық пайдалану, қақтығыс 
жағдайында пайдалану және автономды жұмыс істеуге бағытталған 
келесі роботтардың саналы ұрпақтарын құруға арналған роботтық 
жүйелер кіреді.

Әсіресе үлкен перспективалар микророботикамен байланысты. 
Ұшу, жүзу, жүгіру және т.б. микроботтар адам қызметінің көптеген 
маңызды бағыттарында төңкеріс жасайды.

4. Био- және медициналық робототехника. Бұған жоғарыда 
қарастырылған бионикалық ерітінділерді алу проблемалары және 
робототехниканы тірі организмдерге енгізудің кері процесі кіреді. 
Соңғысы аяқтарды протездеуден басталды, содан кейін адамның экс-
тремалды жағдайда жұмыс істей алуының физикалық мүмкіндіктерін 
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күшейтуден басталды (белсенді костюмдер, биологиялық бақыланатын 
жүру машиналары және т.б.).

Ақырында, ақылды протездер мен экзоскелеттердің жаңа буын-
дары, медбике роботтары, мүгедектерді оңалтуға арналған роботты 
жүйелер, массажерлер және т.б. Алайда, бірінші кезекте, хирургия 
сияқты робототехниканы қолданудың жаңа бағыттары, оның ішінде 
қашықтықтан, көмекші роботтар, тамырішілік және ішілік диагно-
стика мен хирургия үшін микроботтар.

5. Білім беру жүйесіндегі робототехника. Робототехниканы дамы-
тудың бұл бағыты жаңа және болашағы зор. Республиканың білім 
беру жүйесінде белгілі бір пәндер немесе пәндер бойынша оқу процесі 
оқытушылардың қатысуынсыз бағдарламалық оқыту роботтары 
арқылы жүзеге асырылатын роботталған университеттер, мектептер, 
лицейлер және басқа оқу орындары құрылады.

Роботты қолданудың аталған перспективалық бағыттарының 
арасында өнеркәсіптік робототехника жоқ. Бұл өнеркәсіптік робот-
тар жақын болашақта негізгі ғаламдық роботтардың флоты бола 
беретіндігімен түсіндіріледі, робототехниканың жоғарыда аталған 
бағыттардағы дамуын, дәлірек айтсақ, тез дамып келе жатқан өрістерін 
анықтайтын дәл осы бөлім емес.



89

ГЛОССАРИЙ

А
AIBO – SonyCorp компаниясы жасаған роботты ит.
Адаптация (бейімделу) – өмір сүру мүмкіндігін қамтамасыз ететін 

тірі ағзаның негізгі реакциясы. 
Анализ (талдау) – эмпирикалық немесе абстрактілі объектіні оның 

құрылымдық компоненттеріне (бөліктері, қасиеттері, қатынастары) 
ойша бөлу.

Ақпараттық-өлшеу жүйесі (АӨЖ) – ӨР элементтері мен 
механизмдерінің және сыртқы ортаның жай-күйі туралы басқару 
жүйесіне арналған ақпаратты жинау және алғашқы өңдеуге арналған.

Б
Білім базасы (ББ) – ЖЖ өзегі, білімді ұсыну тілінде машиналық 

тасымалдаушыға жазылған пәндік саладағы білім жиынтығы (әдетте 
табиғи жағдайға жақын).

Білім – бұл оның мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін 
анықталған заңдар (принциптер, қатынастар, заңдар).

Білімді жалпылау – бұл фактілерді түсіндіретін және жаңаларын 
түсіндіруге, классификациялауға немесе болжауға қабілетті білім алу 
процесі.

Бағдарламалық басқару жүйесі (БББ) – басқару сигналда-
рын тікелей генерациялауға және жеткізуге қызмет етеді және 
конструктивті түрде басқару панелінен, сақтау құрылғысынан, есеп-
теу құрылғысынан, манипулятор жетектері мен технологиялық 
жабдықтардан тұрады.

Білім базасын басқару жүйесі (БББЖ) – біліммен жұмысты 
қамтамасыз ететін құралдардың жиынтығы.

Байланыс жүйесі (БЖ) – тапсырмаларды тұжырымдау, ПР 
жүйелерінің және технологиялық жабдықтардың жұмыс істеуін 
бақылау, ақауларды диагностикалау, регламенттік тексеру және т.б. 
мақсатында ПР мен оператор немесе басқа роботтар мен техноло-
гиялық құрылғылар арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге 
арналған.

Басқару құрылғысы – басқару бағдарламасына сәйкес мани-
пуляторға басқару әсерлерін қалыптастыру және беру үшін қызмет 
етеді.

Басқарудың циклдік жүйесі – бұл буындарының тіреуден бастап 
қозғалудың әрбір дәрежесі бойынша тірекке дейін қозғалысын 
қамтамасыз ететін қарапайым басқару жүйесі.
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Г
Гировер – ішкі механикалық гироскоп арқылы тұрақтандырылатын 

және басқарылатын алты дөңгелекті робот.
Д
Дедукция – жеке жағдайларға жалпы ережелерді қолдануға негіз-

делген талдау процесі.
Декларативтік білім – құрылымдалған деректер жиынтығы түрін-

дегі фактілер.
Динамикалық сапалар – қозғалыс жылдамдығының жинақталу 

және тоқтауды тежеудің қажетті жылдамдығын қамтамасыз етеді.
И
ИӨЖ (ГПС) – икемді өндірістік жүйелер.
Интеллект – 1) мидың білімді тәжірибеде үйрену, есте сақтау 

және мақсатты түрде өзгерту арқылы әртүрлі жағдайларға бейімделу 
арқылы проблемаларды шешу (зияткерлік) қабілеті;

2) дербес, тиімді (дұрыс, ресурстардың мүмкіндігінше аз шығын-
дарымен) сапалы (дұрыс, қарапайым, ресурстардың мүмкіндігінше аз 
шығындалуын талап ететін) шешімдерді (оның ішінде жаңа, бұрын 
белгісіз) әр түрлі күрделі «міндеттерді», оның ішінде жаңа, бұрын 
белгісіз (ең дұрысында – кез келген мүмкін болатын «міндеттерді») 
табу қабілеті.

Интеллектуалды жүйе – бұл оператордың (шешім қабылдайтын 
тұлғаның – ШҚТ) қатысуынсыз мәселелерді шешуде зияткерлік 
қолдау көрсететін ақпараттық-есептеу жүйесі.

Интеллектуалды анықтамалар – бұл ақпараттық жүйелер, оның 
ядросы пәндік білім генераторы болып табылады және мақсаты тар 
тақырып аймағында анықтамалық мәліметтерді құру болып табы-
лады.

Интеллектуалды қолдау жүйесі – өздігінен шешім қабылдай ала-
тын жүйе.

Ж
Жасанды интеллект (ЖИ) – информатика ғылымының бір 

бағыты, оның мақсаты – бағдарламалаушы емес қолданушыға әдетте 
интеллектуалдық деп саналатын, компьютерлермен табиғи тілде 
шектеулі сөйлесетін міндеттерін қоюға және шешуге мүмкіндік 
беретін аппараттық және бағдарламалық құралдарды жасау.

Жетек – командалық сигналдарға сәйкес манипулятордың атқа-
рушы буындарының механикалық қозғалысқа келтірілетін энергияны 
түрлендіру үшін қызмет етеді.
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К
КазРоботикс – Білім беру және спорттық робототехника Федера-

циясы.
КУКА – дәнекерлеу роботы.
Қ
Қайта бағдарламалау – өнеркәсіптік роботтың басқару бағдар-

ламасын автоматты түрде немесе оператор-адамның көмегімен ауыс-
тыру қасиеті.

Л
Логика – 1) дұрыс ойлау формалары мен әдістері туралы ғылым; 

2) ұғымдар, пайымдаулар, тұжырымдар және басқа да абстрактілі 
объектілердің арасындағы әмбебап (жалпы мәнді) өзара байланыс 
туралы ғылым.

Логикалық қорытынды – тұжырым ережелерін қолдану арқылы 
көптеген басқа логикалық формулаларға негізделген формуланың 
туындысы.

Логикалық бағдарламалау – бұл жоғары деңгейдегі тіл ретінде 
Хорн фразасы түріндегі бірінші ретті предикаттар логикасы 
қолданылатын информатикаға арналған тәсілдердің бірі.

М
Манипулятор – оның барлық қозғалтқыш функцияларын 

орындауға арналған құрылғы жетектермен және жұмыс органымен 
жабдықталған, ажыратылған кинематикалық тізбекті көп буынды 
механизм болып табылады.

Мотоман – доғалы дәнекерлеуге арналған робототехникалық 
кешен.

Н
Нейрокомпьютер – бұл табиғи нейрондық желінің кейбір фор-

мальды үлгісін іске асыратын бағдарламалық-техникалық жүйе.
Нейронға ұқсас желі – белгілі бір жолмен бір-біріне және сыртқы 

ортаға қосылған нейронға ұқсас элементтер жиынтығы.
Нейрондық желілер – бейнелерді тану өте күшті мүмкіндіктері 

бар жүйелер.
О
Орталықтандыру құрылғылары – бұл құрылғылар құрастыру 

процестерін роботтауда қолданылады.
Ө
ӨР жүк көтергіштігі – берілген жағдайларда «қолмен» қозғалуы 

мүмкін жұмыс органының массасын қоса алғанда, манипуляциялау 
объектілері массасының ең үлкен мәні.
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Өнеркәсіптік робот (ӨР) – қозғалу дәрежесі бірнеше манипулятор 
түріндегі атқару құрылғысынан және өндірістік процесте қозғалу және 
басқару функцияларын орындау үшін бағдарламалық басқарудың 
қайта бағдарламаланатын құрылғысынан тұратын стационарлық 
немесе жылжымалы автоматты машина.

ӨР жұмыс аймағы – бұл жұмыс органы жұмыс істеп тұрған кезде 
болуы мүмкін кеңістік.

ӨР манипуляторының жұмыс органы – технологиялық операци-
яларды немесе қосалқы өткелдерді орындау кезінде манипуляциялау 
объектісіне тікелей әсер етуге арналған.

П
Персептрон – бейнелерді тануға арналған құрылғы.
Пайдаланушы интерфейсі – ИЖ жұмысының барлық сатыла-

рында ИЖ-мен пайдаланушыларға диалогты жүзеге асыратын бағ-
дарламалар кешені.

Р
Рекурсия базисі – бұл бастапқы жағдайды немесе тоқтату кезіндегі 

жағдайды анықтайтын ұсыныс.
Робот – бұл жұмыс және ақпараттық машиналардың қасиеттерін 

біріктіретін автоматты әрекет ететін машина.
Рекурсия қадамы – бұл ереже, оның негізгі құрамы міндетті түрде 

анықталған предикатқа шақыруды қамтиды.
С
Сұраныс (Прологта) – бұл бағдарламаға берілген мақсаттар.
Семантикалық желі – бұл шыңдары ұғымдар, ал доғалар олардың 

арасындағы қатынастар болып табылатын бағытталған граф.
Сараптама жүйесін синтездеу технологиясы – әлсіз құрылым-

далған пәндік салалардағы формальды емес міндеттерді шешетін 
эксперттердің білімі негізінде жүйелерді құру технологиясы.

Сараптамалық жүйелер (СЖ) (немесе білім инженериясы) – 
жасанды интеллект бағыты, оның міндетіне сарапшы-адамдар үшін 
қиын болып табылатын міндеттерді шешу үшін білім мен шығару 
рәсімдерін пайдаланатын бағдарламаларды (құрылғыларды) зерттеу 
және әзірлеу кіреді.

Т
Тірек конструкциялары – ӨР барлық құрылғылары мен агрегат-

тарын орналастыруға арналған.
Таймер – бағдарлама бойынша уақыт бойынша қажетті ұстаным-

дарды қалыптастыру үшін қызмет етеді.
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Тельферлік арбалар – аспалы монорельс бойынша қозғалады 
және арнайы көтергіш механизммен немесе басып алу құрылғысы бар 
«қолмен» жабдықталған.

У
Унификация – мақсаттардың басымен немесе фактімен сәйкес 

келуі.
Ұ
Ұстау құрылғысы – роботтың жұмыс органы.
Ф
Фактілер – 1) белгілі жағдайлар; 2) «ақиқаттың» мәні бар екені 

белгілі қатынастар немесе қасиеттер.
Формальды жүйе – мағыналық мазмұнын ескермей, таза 

синтаксистік түсіндіруде көптеген символдармен операция жасау 
ережелері көрсетілген таза абстрактілі әдістердің жиынтығы.

Функционалдық тұрақты (константа) – бұл терминдердің 
сәйкес санымен үйлескенде, функционалдық форманы құрайтын, 
семантикалық домені жеке тұрақтылар жиынтығы болатын қисынды 
предикат. Нульместік функционалды тұрақты – жеке тұрақты.

Функционалдық тұтастық – қалаған нәтижені, нәтижені алу 
уақыты мен құралдарын, алынған нәтиженің жеткіліктілігін талдау 
құралдарын таңдау мүмкіндігі.

Ш
Шешуші (логикалық шығару машинасы, дедуктивтік 

машина, интерпретатор) – ДБ бар білімнің негізінде сарапшының 
пайымдауының барысын модельдейтін бағдарлама.

Э
Эвристики – сарапшылар тәжірибесінен алынған білім.
Эжектор – бұл кинетикалық энергия бір ортадан екіншісіне 

жоғары жылдамдықпен қозғалатын құрылғы.
Эксперт – осы салада тәжірибе алмасуға келіскен жоғары білікті 

маман.





ROBOTICS
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

IR – industrial robot
PUMA – Programmable Universal Assembly Machine
JPL – Jet Propulsion Laboratories
AIBO – robotic dog
CMU – Carnegie Mellon University
MIT – Massachusetts Institute of Technology 
WMR – wheeled mobile robots 
AI – artificial intelligence
CCD – charge-coupled device (vision sensors) 
CIS – the Commonwealth of Independent States
FAP – flexible automated production
FPS – flexible production systems
CNC – computer numerical control
CMEA – Council for Mutual Economic Assistance
PCS – program control system
IMS – information and measuring system
CS – communication system
SCARA – Selective Compliance Assemble Robot Arm 
UAV – unmanned aerial vehicle
CE – coefficient of efficiency 
PID – Proportional-Integral-Derivative
OS – operating system 
PCA – Principal Component Analysis 
LDA – Linear Discriminant Analysis 
KP – kinematic pair
EHSD – electro-hydraulic servo drive 
HD – hydraulic drive 
HM – hydraulic motor
MMM – mechatronic movement module 
TE – technological equipment 
MA – modulator
RTS – robotic systems
IS – intelligent system
ACS – automatic (automated) control system
RTC – robotic complex
AIR – adaptive industrial robot
VS – video sensor
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BD – backlight device
PPD – pre-processing device
IF – induction furnace
HSCP – hot-stamping crank press
FPM – flexible production module
FAS – flexible automated sections
FAL – flexible automated lines
FAW – flexible automated workshop
APCS – automated production control systems
AWS – automated workstations
FPC – flexible production complex
ELS – expert learning systems 
ES – expert system
WM – working memory
DB – database
KB – knowledge base
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INTRODUCTION

The subject of robotics is the creation and use of robots and other 
robotics for various purposes. Having arisen on the basis of cybernetics and 
mechanics, robotics, in turn, gave rise to new directions for the development 
of these sciences themselves. For cybernetics, this is primarily associated 
with intelligent control, which is required for robots, and for mechanics 
with multi-link mechanisms such as manipulators. A robot can be defined 
as a universal machine for performing mechanical actions similar to those 
performed by a person performing physical work. During the creation of the 
first robots and up to the present day, the physical capabilities of humans 
serve as a model for them. It was the desire to replace a person in hard 
work that first gave rise to the idea of a robot, then the first attempts to 
implement it (in the Middle Ages) and, finally, determined the emergence 
and development of modern robotics.

A robot is an automatic machine that combines the properties of 
workers and information machines, thus being a fundamentally new type 
of machine. In a sufficiently developed form, robots, similarly to humans, 
carry out active power and information interaction with the environment 
and, due to this, can possess artificial intelligence and improve it. True, 
robots are still very far from humans in their intellectual capabilities.

When solving the problem of creating robots, one of the natural ways 
is to copy humans and wildlife in general. However, no less important is 
the search for fundamentally new ways, determined by the capabilities of 
modern technology. An example of the first approach is the creation of 
articulated mechanical arms and bend-finger grippers. Examples of the 
second approach are the use of an electromagnetic field for orientation and 
picking up of objects and, finally, wheel travel instead of walking. Similar 
examples can be found in relation to sensory systems (the creation of 
«supersensible» organs along with copying the sense organs of animals).

Robots are fundamentally different from previously known types of 
machines in their versatility (multifunctionality) and flexibility (rapid 
transition to new operations). By universality is meant the universality 
of the working organs of the robot and their movements, although today 
robots are still far from the universality of the human hand. (True, this is 
compensated by the ability to quickly change the working parts of the robot 
in the process of performing operations). 

The versatility of robots implies the ability to perform targeted actions 
that require certain intellectual abilities. This opens up wide possibilities 
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for using robots as both the main technological equipment (for assembly, 
welding, painting, etc.) and auxiliary – for replacing workers employed in 
servicing such equipment. 

The term «robot» is known to be of Slavic origin. It was introduced 
by the famous writer K. Chapek in 1920 in his fantastic play «R.U.R.» 
(«Rossum's universal robots»), where mechanical workers intended to 
replace people in heavy physical work are named so. The name «robot» 
is derived from the Czech word robota, which means hard bonded labor. 
In addition to robots for the same purposes, manipulators with manual 
control (copying manipulators, teleoperators, etc.) and with various options 
for semi-automatic and automated control, as well as single-program (not 
reprogrammed) automatic manipulators (auto-operators and mechanical 
arms) are widely used. All of these devices are the forerunners of robots. 
They appeared mainly for manipulating objects, direct contact with which 
is harmful or dangerous for humans (radioactive substances, red-hot blanks, 
etc.). However, although the appearance of robots significantly narrowed 
the scope of their application, these simple means of mechanization and 
automation have not lost their importance. All of them today, together with 
robots, are included in the general concept of robotics tools.

As already noted, the objective reason for the emergence and 
development of robotics was the historical need of modern production for 
flexible automation with the elimination of humans from direct participation 
in machine production and the inadequacy of traditional automation tools 
for this purpose. Therefore, the task of robotics, along with the creation of 
the actual means of robotics, is the development of systems and complexes 
based on them for various purposes. Systems and complexes that are 
automated with the help of robots are usually called robotic. The systems 
in which robots perform basic technological operations are called robotic 
systems. Along with the introduction into existing production, robots open 
up broad prospects for creating fundamentally new technological processes 
that are not associated with the very burdensome restrictions imposed by 
the direct participation of humans in them. In this case, we mean both really 
very limited physical capabilities of a person (in terms of carrying capacity, 
speed, accuracy, repeatability, etc.), and the comfort of working conditions 
required for him (quality of the atmosphere, absence of harmful external 
influences, etc.).

Today, the need for direct human participation in the technological 
process is often a serious obstacle to the intensification of production and 
the creation of new technologies. Robots are most widely used in industry 
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and primarily in mechanical engineering. Robots designed for this purpose 
are called industrial robots (PR). Robots have no less broad prospects in the 
mining industry, metallurgy and the oil industry (maintenance of drilling 
rigs, installation and repair work), in construction (installation, finishing, 
transport work), in the light, food, and fishing industries. Along with their 
use in industry, robots are also used in other areas of the national economy 
and human activity: in transport (including the creation of walking transport 
machines), in agriculture, healthcare (prosthetics, surgery – sterile, remote, 
servicing the sick and disabled, transportation), in the field of education, 
for the exploration and development of the ocean and space and for 
performing work in other extreme conditions (natural disasters, accidents, 
military operations), in scientific research. The use of robots, along with a 
specific technical and economic effect associated with an increase in labor 
productivity, equipment shifts and product quality, is an important means of 
solving social problems, allowing people to free from hard, dangerous and 
monotonous work.

 This textbook was written by the authors in three languages – 
Kazakh, Russian and English and is divided into two volumes. The first 
chapter of the textbook examines the history of the formation of robotics 
as a modern branch of science and technology, from the first attempts to 
create «mechanical people» to modern robots of all types and purposes. 
The development of robotics in the CIS countries and in Kazakhstan is 
considered. In the second chapter the device and components of industrial 
robots, the classification and design of the PR are described. The third 
chapter is devoted to the consideration of unmanned aerial vehicles, their 
application.
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CHAPTER 1. HISTORY OF DEVELOPMENT 
AND CURRENT STATE OF ROBOTICS

1.1 Historical sketch

Our passion for robots began over 100 years ago. In hindsight, it's easy to 
get confused about what is and what is not a robot. The history of robotics 
is linked to a host of other technological advances that seem so trivial today 
that we don't even think of them as robots. On the basis of the increased 
scientific and technical capabilities of its time, the realization of the needs 
of society and production in various automatic devices is growing. At the 
same time, there is a more clear progress in bringing them closer to the type 
that is characteristic of modern robotic devices. Literature and art play the 
role of a kind of catalyst for the process, multiplying public interest in the 
problem of robotics.

It was during this period that many highly artistic sci-fi works of lite-
rature appeared, a lot of comics, cartoons and full-length films were staged, 
in which androids, robots, phantoms and other creations of the human 
imagination played leading roles. The very concept of «robot» comes from 
fiction [1].

Perhaps the most significant place is the theme of robotics in the work 
of the remarkable science fiction writer, American scientist and popularizer 
of science Izec Azimov. In one of his stories, united by a common cycle 
«I am a robot», A. Azimov in 1942 tried for the first time to formulate the 
basic principles of behavior of robots and their interaction with humans, 
proceeding from the categories of goodness and humanity. These principles, 
called the Three Laws of Robotics, read:

1. A robot cannot harm a person or, through inaction, allow a person to 
do harm, unless this violates a law of a higher order.

2. A robot must obey orders given to it by humans, unless such orders 
would be contrary to a higher order.

3. A robot must defend its existence if such protection does not contradict 
a higher order.

Steel slaves
The first person to use the word «robot» was not a scientist, but a 

playwright, Czechoslovak writer Karel Čapek, who first used the word 
«robot» in his satirical play W.R.R. (Rassam's universal robots). This word 
is taken from the Czech word for «slave» for forced labor, which was used 
to describe electronic servants who evoke certain emotions from their 
masters. This was just the beginning of the unsuccessful robots that will 
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continue to develop over the next few decades. Many people feared that 
the machines would resent their role as slaves or use their steel power to 
overthrow humanity.

Military inventions
The Second World War was a catalyst in the development of two 

important components of the robot, i.e. artificial sensing and autonomous 
control. Radar was needed to track the enemy.

The US military also created an automatic control system for a mine 
detector, which was placed in front of the tank when it crossed enemy 
lines. If a mine were detected, the control system would automatically stop 
the tank before it reaches the mine. The Germans have developed guided 
robotic bombs that can correct their trajectory.

Robot in every home
The 40s and 50s were full of cutting edge ideas for robotics. The 

invention of the transistor in 1948 increased the rate of growth of electronic 
propagation and the possibilities seemed endless. A decade later, the 
creation of silicon microchips has accelerated this growth. The Westing 
house Elecktro robot has shown how far science and imagination can go. 
The 7-foot robot will be able to smoke and play the piano. Announcements 
from that era suggest that every housewife will soon have a robot.

Industrial power devices 
As demand for cars increased, manufacturers looked for new ways to 

improve conveyor efficiency through telecontrol. This new field focused on 
robots that mimic operator movements from a distance. In 1961, General 
Motors installed a remote controlled application system on its assembly 
line. A one-armed robot (Figure 1.1) unloaded the castings, chilled the 
components, and delivered them to the trim press. In 1978, PUMA 
(Programmable Universal Assembly Machine) was introduced and quickly 
became the standard for commercial telecontrol.

 

Figure 1.1. A one-armed robot
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Hands in space 
As soon as earthlings began to travel into space, they wanted to build 

structures there. One of NASA's primary building tools is the Canadarm 
(Figure 1.2). First deployed in 1981 aboard Columbia, Canadarm continued 
to deploy and repair satellites, telescopes, and shuttles.

Figure 1.2. Canadarm

The Jet Propulsion Laboratories (JPL) in California has been working 
on several other space-building devices since the late 1980s. Many 
manipulators of «Ranger Neutral Buoyancy Vehicle» firm are being tested 
in a huge water basin that simulates outer space.

Surgical Instruments 
While robots have not yet replaced doctors, they perform a variety of 

surgical procedures. In 1985, Dr. Yik San Quoch invented the robot-based 
software interface used in the first robotic surgery in stereotaxic procedure. 
The surgery involves a small probe that is moved around the skull. A CT 
scanner is used to create a three-dimensional image of the brain so that 
the robot can build a better probe path to the tumor. PUMA robots are 
commonly used to investigate the difference between healthy and diseased 
tissue. 

Humanoid Honda
The team that created the HondaHumanoid robot studied the structure 

of our own bodies to build this two-legged robot. When they started in 
1986, the idea was to create an intelligent robot that could get around the 
human world, complete with stairs, carpets, and other complex reliefs. 
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Getting a single mobile robot across multiple environments has always been 
a challenge. But by studying the legs and feet, the Honda team created a 
robot capable of climbing stairs, kicking a ball, pushing a cart, or tightening 
a screw (Figure 1.3)

 

Figure 1.3. Humanoid Honda

By the 1990s, NASA was looking for something to restore the public's 
enthusiasm for the space program. The answer was rover. The first of these 
small, semi-autonomous robotic platforms to be launched into space was 
the «Voyager», sent to Mars in 1996 (Fig. 1.4). Its mission was to check 
soil composition, wind speed and water vapor. The problem was that he 
could only travel short distances. In 2004, NASA returned to work. The 
twin robots (Figure 1.5) captured the public's imagination again by sending 
amazing images at a distance in kilometers, not meters.

 
Figure 1.4. Voyager
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Figure 1.5. The twin robots

Entertaining pets
In the late 90s, there was a return to consumer-oriented robots. The 

proliferation of the Internet has also allowed a wider audience to enjoy 
robotics, operate small rovers over the Internet, or buy kits online. One 
of the real-world robotic wonders of the late 90s was the robotic dog 
(AIBO), manufactured by SonyCorp. Using its sensor matrix, AIBO can 
autonomously move around the room and play ball. Even at over $2,000, 
it took less than four days for AIBO to sell online. Other «pet robots» 
have followed AIBO, but the challenge of keeping smart pets and low cost 
remains.

1.2 World research in robotics

According to MSN Learning & Research, there were 700,000 robots 
in the industrial world in 1995, and more than 500,000 in Japan, about 
120,000 robots in Western Europe and 60,000 in the United States. Many 
of them performed tasks that are dangerous or unfavorable to humans. 
Some hazardous jobs are handling materials such as blood or urine samples, 
searching deep waters, and some jobs that are repetitive and they (robots) 
can work 24 hours a day without getting tired. General Motors Corporation 
uses these robots for spot welding, painting, loading machines, transferring 
parts and assembling [2]. Assembly linear robots are the fastest growing 
due to higher precision and lower labor costs. Basically the robot includes:

• A mechanical device such as a wheeled platform, arm, or other 
structure capable of interacting with the environment.
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• Sensors on or around the device that are capable of sensing the 
environment and provide useful feedback to the device. 

• Systems that process sensory input in the context of the device's 
current situation and instruct the device to take action in response to 
the situation.

In the manufacturing area, robot development has focused on 
engineering robotic devices that perform manufacturing processes. In the 
space industry, robotization is focused on highly specialized, disposable 
planetary rovers. Unlike a highly automated production setup, a planetary 
rover operating on the dark side of the moon without radio communication 
can face unexpected situations. At a minimum, a planetary rover must have 
some source of touch input, some way to interpret that input, and a way 
to alter its actions to respond to the changing environment. In addition, 
the need to sense and adapt to a partially unknown environment requires 
intelligence (in other words, artificial intelligence). In military technology 
and space exploration, health care and commerce, the benefits of robots 
have been realized to the point where they become part of our collective 
experience and daily life.

Several universities and research organizations around the world conduct 
active research in various fields of robotics. Some of the leading research 
organizations are Massachusetts Institute of Technology, JPL (Jet Propulsion 
Laboratory, NASA), CMU (Carnegie Mellon University) and Stanford 
University. In Figure 1.7, M2 is a 3D biaxial walking robot currently under 
development at the MIT Foot Lab. These and many other organizations are 
involved in various fields of robotics. These areas of robotics can be broadly 
classified as [3]:

• Robotic arm. 
• Wheeled mobile robots.
• Foot robots. 
• Underwater robots.
• Flying robots. 
• Robot eye.
• Artificial intelligence. 
• Industrial automation.
The Legs Lab at Massachusetts Institute of Technology is dedicated 

to studying objects with legs and creating robots with dynamic legs. 
Laboratory workers are experts in the study of the role of balance and 
dynamic control. They imitate and build creatures that walk, run, and jump 
like their biological counterparts. Figures 1.6 and 1.7 show some of their 
research robots.
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а)                                                          b)

 Figures 1.6 

 
Figure 1.7. M2, 3D biaxial walking robot
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M2 is a 3D 2-axis walking robot currently under development at the 
MIT Leg lab. The robot has 12 active degrees of freedom: 3 in each hip, 1 
in each knee, and 2 in each ankle. It will be used to investigate:

• Various walking algorithms.
• Descriptions of motion and control methods, in particular Virtual 

Model Control.
• Forced activation methods, particularly when using the Elastic series.
• Automatic teaching methods.
The Jet Propulsion Laboratory is NASA's leading center for robotic 

spacecraft and rovers. Robots can literally go where no one has gone before, 
to other planets where the environment is not suitable for humans until we 
have studied them in much more detail. The robots and spaceships we build 
are our eyes and ears on these distant planets. Figure 9 is an image of a robot 
that is being developed at JPL. Carnegie Mellon University is another center 
that is active in robotics research. There are several robots that are being 
researched at the university. In Figure 9, Rover1 is a highly autonomous 
programmable robot created at the CMU Robotics Institute. One of the 
design goals for the rover was to create a robot that could autonomously 
navigate the dynamic environment of the home. It uses a visual navigation 
system based on static landmarks. The rover can also climbstairs.

 

Figure 1.8. JPL Space Exploration Robot
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Figure 1.9. Rover1 – highly autonomous 
programmable robot in CMU

Another project at the CMU Institute of Robotics – girover. A girover is a 
six-wheeled robot that is stabilized and controlled by an internal mechanical 
gyroscope (Figure 1.10). The gear can stand and turn in place, move 
deliberately at low speeds, climb moderate grades, and move stably over 
rough terrain at high speeds. It has a relatively large rolling diameter, which 
makes it easier to move on a rough surface; one track and narrow profile to 
avoid obstacles; and completely closed for environmental protection.

 

Figure 1.10. Gyrover, a one-wheeled robot that is stabilized 
and controlled by an internal mechanical gyroscope
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1.3 Classification of robots

 As mentioned above, robots can be classified as follows [3]:
• Robotic arm (arms).
• Wheeled mobile robots (WMR).
• Walking robots.
• Underwater robots.
• Flying robots.
• Sighted robots.
• Industrial robots.
• Artificial intelligence robots.
Robotic arms
Robotic arms have become useful and economical tools in manufacturing, 

medicine and other industries (Figure 1.11)

 
Figure 1.11. Robotic arms

Wheeled mobile robots 
Wheeled mobile robots (Figure 1.12) perform many tasks in industry and 

the military.

   

 
Figure 1.12. Wheeled mobile robots
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Walking robots
Movement on the ground can be realized by three different basic 

mechanisms:
(1) slider;
(2) feet;
(3) wheel or track.
Of these three mechanisms, the first two are walking mechanisms 

and in these cases the robot moves on its feet. So many robots have been 
developed that follow the walking mechanism. Walking mechanisms have 
their advantages, and they become more intelligent when walking over soft, 
uneven areas (Fig. 1.13).

Benefits that can be gained with a walking robot:
• Improved mobility.
• Improved stability on the platform.
• Increased energy efficiency.
• Less impact on the ground.

   

 
Figure 1.13. Walking robots

In walking robots, body balance is paramount and becomes even more 
important when it is a bipedal robot. Thus, the control system used in such 
robots must be used wisely. The motion control system must control the 
movement of the body so that the movements of the legs automatically 
generate the desired body movements.

The control system must also control gait, that is, the sequence of 
supporting leg configurations and leg placement (movement of the suppor-
ting legs), in order to find the next foothold. When walking, the movement 
of the body that rests on the supporting legs should be considered and 
properly controlled.
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The gaits, which determine the sequence of support contours during 
movement, are divided into two classes:

(1) Intermittent gaits: These repeat the same sequence of supporting 
supporting configurations. 

(2) Non-periodic or free gaits: These have no periodicity in their walking 
pattern. The number of different gaits depends on the number of legs.

Underwater robots
Underwater robots (Figure 1.14) equipped with a camera serve many 

purposes, including tracking fish and finding sunken ships.

 

Figure 1.14. Underwater robots

Flying robots
Flying robots (Figure 1.15) have been used effectively in military 

maneuvers and often mimic the movements of insects.

Figure 1.15. Flying robots
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Sighted robots
Touch sensors. Vision is our most powerful sense. It provides us with 

tremendous information about the environment and enables rich intelligent 
interactions in dynamic environments. Therefore, it is not surprising that 
great efforts have gone into providing machines with sensors that mimic 
the capabilities of the human vision system. The first step in this process 
is to create sensitive devices that capture the same raw information light 
as human vision. CCD and CMOS are two current technologies for 
creating vision sensors. These sensors have certain performance limitations 
compared to the human eye.

Industrial robots
Industrial robots are widely used to automate production processes.
Automation, which in Greek means self-management, is the use of 

control systems such as computers to control industrial machines and 
processes without the involvement of human operators. In the field of 
industrialization, this is a step beyond mechanization. While mechanization 
provided human operators with the equipment to exercise them physically, 
automation greatly reduces the need for human sensory and mental needs. 

Intelligent robots 
Historically, the concepts of robot and artificial intelligence have been 

inextricably linked with each other. As the understanding of the subject 
of research in both of these fields has developed, robotics and AI have 
gradually separated, leaving, however, vague confidence in the need for 
their final integration. It is no coincidence that one of the directions of AI is 
still considered the purposeful behavior of robots (the creation of intelligent 
robots capable of autonomously performing operations to achieve goals set 
by humans).

It has become a common practice to determine the requirements for 
intelligent robots based on the tasks facing the device. For example, factors 
such as the need for periodic recharging of the device and additional 
collection of information to complete the determination of the parameters 
of the model of the world in conditions of incomplete information require 
the introduction of the concepts of needs (energy and information). The 
satisfaction of the latter must presuppose the presence of purposefulness, 
dynamic planning, etc.

It is generally accepted that an intelligent robot has a so-called. a 
model of the external world or internal environment, which allows the 
robot to operate under conditions of information uncertainty. In the event 
that this model is implemented as a knowledge base, then it is advisable 
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that this knowledge base be dynamic. At the same time, the correction of 
the inference rules in a changing environment naturally implements the 
mechanisms of self-learning and adaptation.

Intelligent robots, as the most advanced, are used in all spheres of public 
life.

1.4 Formation and development of robotics 
in CIS countries and Eastern Europe

Robots are being developed, developed and introduced into industrial 
production and scientific research at a high rate in the countries of the 
former Soviet Union and Eastern Europe, especially in Bulgaria, Hungary, 
Germany, Czechoslovakia and Poland. In the USSR, intensive work on the 
creation of the most massive industrial robots began in the late 1960s. It 
marked the beginning of the first stage of robotization – the creation and 
implementation of the first domestic industrial robots, the development of 
scientific, technical and organizational foundations of robotics.

In 1972, a decree of the State Committee for Science and Technology 
of the USSR was issued, which determined the foundations of this work; 
a working group on the problems of robotics was organized, headed 
by dr. techn. sciences, professor of the Leningrad Polytechnic Institute 
E.I. Yurevich, who developed a program with the participation of 19 sectors 
of the national economy. However, research and development work on this 
problem began much earlier.

In 1971, prototypes of industrial robots of the first generation 
appeared: robots UM-1 (created under the leadership of P.N. Belyanin and 
B.Sh. Rozin), «Universal-50» (under the leadership of B.N. Surnin), UPK-1 
(under the leadership of V.I. Aksenov) [4]. Industrial robot UM-1, hydraulic, 
with a lifting capacity of up to 40 kg, with a positional analog-transformer 
program control system, designed to perform auxiliary operations in the 
technological processes of mechanical processing, cold stamping, electro-
plating, was the first domestic robot that was used at the enterprise for the 
production of serial production.

The second stage of robotization, from about 1976 to 1980, is charac-
terized by the organization of the serial production of industrial robots, the 
deployment of work on standardization and unification, the development and 
creation of modular structures, and the beginning of work on the creation of 
sensed robots.
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An important milestone in the development of domestic robotics was the 
implementation of the tasks formulated in the government decree of July 22, 
1974 «On measures to organize the production of automatic programmed 
manipulators for mechanical engineering».

This decree provided for the organization in 1975-1980 serial production 
of industrial robots and components for them at the enterprises of the 
Ministry of Machine Tool Industry, the Ministry of Instrument and a 
number of other ministries. In total, in the period from 1970 to 1980 оver 
50 different types of automatic manipulators with programmed control 
were developed in the country, scientific, technical and industrial bases for 
the annual production of about 7 thousand automatic manipulators and 10 
thousand sets of control systems were created.

The best models created during these years include industrial robots 
such as «Universal», «PR-5», «Brig-10», «MP-9S», «TUR-10» and a number 
of others.

In 1978, the Industrial Robots catalog was published, which presents the 
technical characteristics of 52 models of industrial robots and two manually 
operated manipulators.

1981-1985 Russian robotics has entered the third qualitatively new stage 
of robotization – the period of widespread introduction of industrial robots 
into the national economy.

The government decree «On increasing production and introducing 
automatic programmed manipulators (industrial robots) in the national 
economy in 1981-1985» issued on June 11, 1981 determined a wide scope of 
work on the creation and use of robots and robotic systems in such sectors 
of the national economy, as mechanical engineering, mining, metallurgy, 
agriculture, construction, transport, light and food industries.

From 1980 to the present, the efforts of developers and enterprises are 
directed to further improve industrial robots, expand the areas of their 
application, develop and create robotic complexes and systems. Over the 
years, research teams and enterprises have developed and manufactured 
over 80 models of industrial robots, organized their serial production, 
created a number of robotic complexes and flexible automated systems.

The government decree «On accelerating work on the automation of 
machine-building production based on advanced technological processes 
and flexible readjustable complexes» (May 1984) gave a new impetus 
to robotization in the country, entrusted the Ministry of Machine-
Building Industry to implement a unified technical policy in the field of 
creation, implementation, maintenance of flexible automated productions 
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at mechanical engineering and metalworking enterprises. In 1983, about 
7 thousand robots and manipulators worked at the country's enterprises, 
and for 1981-1985. more than 40 thousand of them were produced. By the 
beginning of 1986, more than 20 thousand industrial robots and manipulators 
had been introduced at the enterprises of the Ministry of Instrumentation 
alone.

The territorial centers of production robotization rendered great 
assistance in solving organizational and personnel problems. In 1984 alone, 
75 exemplary automated workshops and sections were created, equipped 
with robots and became the basis for the exchange of experience between 
industries. The process of qualitative improvement of robotics, not a single, 
but complex use of industrial robots as part of technological lines, flexible 
automated production (FAP), was outlined and consistently gaining strength.

A number of enterprises in the country have put into operation flexible 
production modules, flexible automated lines, sections and workshops with 
automated transport and storage systems [5]. By the end of 1985, about 
80 such systems had been implemented, including automatic control, tool 
change and chip removal. The experience of operating flexible production 
systems (FPS) allows us to assert that they reduce the production cycle time 
by up to 30 times, increase the equipment replacement rate to 2.5-2.7 while 
saving production space by 30-40%.

FРS on various scales have been created mainly in the mechanical 
engineering industries, including instrumentation, radio and electronic 
industries [6].

FPS type APP-3-2 is designed for processing 70 different body parts. 
It contains 4 multi-operation 5-axis and 3 multi-operation 6-axis CNC 
machines, as well as a deep hole drilling machine with CNC. There is 
an automated transport and storage system, as well as an automated 
instrumentation and control system. Operated since 1985.

An outstanding role in the development of the theory and organization 
of work on the creation of robots was played by the Hero of Socialist Labor, 
academician I.I. Artobolevsky (1905-1977), who for many years headed the 
Scientific Council of the Academy of Sciences of the USSR on the problem 
«Robots and robotic systems». At the Institute of Mechanical Engineering 
of the Academy of Sciences of the USSR, under his scientific leadership, a 
school was created that develops problems in the theory of mechanisms and 
machines that are directly related to robotics.

At the Moscow State Technical University named after N.E. Bauman 
under the guidance of a well-known scientist, corresponding member of the 
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USSR Academy of Sciences, Professor E.P. Popov, fundamental research 
in the field of automatic control theory has been carried out for many 
years, which served as a theoretical basis for the creation of robots and 
manipulators, the development of domestic robotics.

An important role in the propaganda of the ideas of robotics and the 
creation of new industrial robots was played by Corresponding Member 
of the USSR Academy of Sciences, Professor P.N. Belyanin, in particular, 
is the author of the country's first monographs on this problem (Industrial 
robots. M.: Mashinostroenie, 1975; Industrial robots of Japan. M: NIAT, 
1977; Industrial robots of the USA. S.: NIAT, 1978). A talented organizer 
and leader of the work on the creation of the first domestic industrial robots 
were the USSR State Prize Laureate B.N. Surnin (1931-1979) and well-
known specialist Y.A. Shifrin, whose names are associated with the creation 
and implementation of robots «Cyclone-ZB», «Universal-5», «Universal-15» 
and «Universal-50M» [2].

The coordination of the activities of various ministries and departments 
in the field of fundamental and applied research on the creation, 
organization of serial production and widespread use of industrial robots 
in the national economy is carried out by the Scientific Council of the 
Academy of Sciences on the problem «Robots and robotic systems», headed 
by Corresponding Member of the USSR Academy of Sciences, Professor I. 
M. Makarov. With the active participation of the Scientific Council in 1983 
at the MVTU named after N.E. Bauman, the Scientific and Educational 
Center «Robotics» of the Academy of Sciences and the Ministry of Higher 
Education was created, headed by a corresponding member of the USSR 
Academy of Sciences, Professor E.P. Popov.

For a number of years, the development of robotics in the USSR and the 
countries of Eastern Europe was carried out on the basis of close cooperation 
within the framework of cooperation between the Council for Mutual 
Economic Assistance (CMEA) member countries. In June 1982, during 
the 36th meeting of the CMEA session, the heads of delegations signed 
a General Agreement on Multilateral Cooperation in the Development 
and Organization of Specialized and Cooperative Production of Industrial 
Robots, in connection with which the Council of Chief Designers (CCD) 
was created, which became the main coordinator in this area.

At the Fraunhofer Institute for Mechanical Engineering and Automation 
Technology (Germany), a home robot was created, version 3 (2008) (Fig. 
1.16).
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Figure 1.16. Home Robot

Robot parameters: 
• Height – 1.45 meters, 60x60 cm, weight 150 kg. 
• Four driving steered wheels. 
• Management – 3 PC. 
• Torso – 5 degrees of freedom. 
• Hand – 7 degrees of freedom. 
• Brush – 7 degrees of freedom. 
• Touch screen – tray.
Functions: moving through rooms, avoiding obstacles, opening doors, 

recognizing and capturing objects.
Management: from the panel, speech, gesture recognition.
In 1982, a catalog «Industrial robots and manipulators with manual 

control» was published (M.: NIIMashMinstankoprom USSR), which 
contained data on industrial robots produced not only in the USSR (67 
models), but also in Bulgaria, Hungary, East Germany, Poland, Romania 
and Czechoslovakia. At the beginning of 1983, the interested organizations 
of the CMEA member countries concluded an Agreement on multilateral 
international specialization and cooperation in the production of industrial 
robots and manipulators for various purposes.
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In December 1985, the 41st (extraordinary) session of the CMEA adopted 
the Comprehensive Program of Scientific and Technological Progress of 
the CMEA Member Countries up to 2000, in which industrial robots and 
robotization of production are included as one of the priority directions 
in complex automation. She played a positive role in the development of 
robotics.

As one of the examples of fruitful scientific and technical cooperation, 
one can cite the implementation of joint work on the topic «Creation of 
industrial robots for welding production» (head organization – the Electric 
Welding Institute named after E.O. Paton) with the participation of the 
USSR, Bulgaria, Hungary, East Germany, Poland, Romania, Czechoslovakia 
and Yugoslavia. The work ended with the creation of a new industrial robot 
for electric arc welding «Interrobot-1».

In 1989 in the USSR and the countries of Eastern Europe, more than 65 
thousand IRs were already in operation, including about 59,200 units in the 
USSR.

1.5 Development of robotics in Kazakhstan

The development of robotics in Kazakhstan is carried out according 
to the program developed and implemented by the national scientific and 
technical holding «Parasat» together with the New university of Astana 
(now renamed Nazarbayev University) [3].

Name of the Program: «Development of Robotics and Robotic 
Technologies in the Republic of Kazakhstan» for 2011-2013.

Purpose of the Program:
• creation of production and organization of service maintenance for 

robots and robot technologies;
• creation on the basis of JSC «New University of Astana» a scientific 

and educational base for the development of the robotics industry and 
development of innovations in robotics;

• training of highly qualified personnel in the development of 
«intelligent robots»;

• preparation of a base for organizing production (assembly) from 
components supplied by enterprises leading in the production of 
robots for household use (Hanooi Robotics, South Korea);

• development of domestic robots for household and other (dual) 
purposes;
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• equipping domestic industrial plants, enterprises, special-purpose 
facilities, organizations and other structures with high-tech robots 
that provide the latest level and culture of production.

The main objectives of the Program:
• targeted training in research;
• development, production and operation of robotic systems for 

household use;
• construction of a plant for the production of robots for household use 

(«intelligent robots») based on foreign and, subsequently, domestic 
innovative technologies;

• creation of scientific, educational and industrial infrastructure of 
robotics.

Today, the development of robotics in our country is reaching a new 
level. The Kazakhstan Federation of Educational and Sports Robotics has 
signed a memorandum with the Russian association. Such cooperation 
will help to reach the international level. The memorandum was signed in 
Aktobe, where the republican championship «Kaz-Robo-Sport-2017» was 
held. Guests from the CIS countries took part in it as experts. Innovative 
technologies are developing very quickly. Additional classes in robotics 
are being introduced in schools. Scientists create smart homes, model their 
projects, and come up with unique ideas.

Currently, the KazRobotics Federation of Educational and Sports 
Robotics, created in 2015, is engaged in the development of robotics in 
Kazakhstan. The purpose of the organization is to promote the massive 
introduction of robotics into education, to hold competitions and contests in 
robotics.

Engineering students have prototypes and early designs for humanoid 
robots, cargo handling robots, and other technologies. But in general, 
little is known about the development of robotics in Kazakhstan outside 
of educational laboratories and local competitions. In 2012, students from 
Kazakhstan took part in the international Robocon competition for the 
first time. To do this, they created three robots to carry out the tasks of the 
organizers.

Competition robots often have no direct practical application. But on the 
other hand, on the creation of such technologies, schoolchildren and students 
are getting their hands on for more serious developments. At EXPO-2017, 
Kazakhstani developers presented new technologies in the field of robotics. 
Among them there were even schoolchildren who created robots for sorting, 
recycling waste and purifying water.
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A well-known Kazakhstani robot with practical application «Sholpan», 
presented by students of the International University of Information 
Technologies in 2013.Sholpan demonstrated the ability to smile, follow 
guests and respond to simple voice commands. In 2015, for «Sholpan» 
acquired a robot-partner «Arman» to work in Public Service Centers. 
The robot welcomes visitors, advises, and has a built-in ID scanner and 
information screen.

In 2016, a domestic scout robot appeared in Kazakhstan, whose creation 
was carried out by specialists from the Military Research Center (MRС) 
of the National Defense University named after the First President of the 
Republic of Kazakhstan. The robot looks like a mini-armored personnel 
carrier, and its main purpose is reconnaissance in an urban environment 
(Fig. 1.17).

 

Figure 1.17. Scout robot

The technology is still being tested and has not yet officially entered tо 
service in the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan. The robot scans 
the terrain, creates a 3D model of the environment, identifies enemy firing 
points and mined areas. Its weight is 24 kilograms, the maximum speed is 
up to 60 km/h. In the spring of 2017, military developers are planning to 
create a tracked combat robot.

In the pictures 1.18-1.20 show samples of research robots.
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 Figure 1.18

 

 Figure 1.19
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 Figure 1.20

The capabilities of Kazakhstani robots are still limited, but every year this 
industry is developing more confidently: robotics classes appear in schools, 
circles for young inventors operate in at least five cities of Kazakhstan, and 
universities are introducing relevant disciplines. Perhaps the new generation 
of Kazakhstanis will not only live in a robotic environment, but will also 
create it.
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CHAPTER 2. INDUSTRIAL ROBOTS (IR)

In accordance with the State Standard (GOST 25686-85 «Manipulators, 
auto-operators and industrial robots. Terms and definitions»), an industrial 
robot (IR) is defined as an automatic machine, stationary or movable, 
consisting of an executive device in the form of a manipulator with several 
degrees of mobility, and a reprogrammable program control device for 
performing motor and control functions in the production process. In 
addition to the officially adopted, a shorter definition of IR has developed 
and is often used in practice [9].

IR is a reprogrammable automatic manipulator for industrial use.
Reprogrammability, in accordance with the standard, is understood as the 

property of an industrial robot to replace the control program automatically 
or with the help of a human operator. Reprogramming includes changing 
the sequence and (or) the magnitude of the displacements in the degree of 
mobility and control functions using the controls on the control panel.

The device and design of modern IR are very diverse and are dictated 
by a significant number of objective factors (purpose, type of serviced 
technological equipment, nature of the technological process, operating 
conditions and technical requirements, etc.). Nevertheless, by now, a fairly 
definite structure and composition of an industrial robot, its technical 
characteristics and a kind of appearance have been formed.

 2.1 General device and components of IR

In accordance with the above definition, an industrial robot as a whole 
consists of an executive device (manipulator) and a program control device 
[9].

The IR manipulator is designed to perform all its motor functions and 
is a multi-link mechanism with an open kinematic chain, equipped with 
drives and a working body, as well as, in the general case, a movement 
device.

Structurally, the manipulator consists of supporting (bearing) structures, 
a manipulation system, working bodies, a drive and a movement device.

The IR control device is used to generate and issue control actions to 
the manipulator in accordance with the control program and consists of 
the control system itself, an information-measuring system with feedback 
devices and a communication system.
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Supporting or bearing structures are designed to accommodate all 
devices and units of the IR, as well as to ensure the necessary strength and 
rigidity of the manipulator. Supporting structures are very diverse in their 
design and can be made in the form of bases, bodies, posts, columns, metal 
structures, carriage frames, portals, etc.

The manipulation system is used to transfer and orient the working 
body or object to be manipulated at a given point in the working area 
and structurally is usually a multi-link spatial mechanism with an open 
kinematic chain.

The working body of the IR manipulator, intended for direct impact 
on the manipulated object when performing technological operations or 
auxiliary transitions, is a gripping device or a working tool.

The drive is necessary for converting the supplied energy into mecha-
nical movement of the manipulator's executive links in accordance with the 
command signals from the control system, and generally contains a power 
plant, motors and transmission mechanisms.

The travel device is designed to move the manipulator or IR as a whole 
to the required place in the working space and structurally consists of 
undercarriage and drive devices.

The programmed control system (PСS) is used for direct generation 
and delivery of control signals and structurally consists of a control panel, 
a memory device, a computing device, control units for manipulator drives 
and technological equipment.

An information-measuring system (IMS) designed for collecting 
and primary processing of information for the control system about the 
state of elements and mechanisms of the IR and the external environment, 
structurally is part of the IR control device and includes feedback and signal 
comparison devices, as well as feedback sensors.

The communication system (CS) is designed to ensure the exchange 
of information between the IR and the operator or other robots and 
technological devices in order to formulate tasks, monitor the operation of 
IR systems and technological equipment, diagnose malfunctions, routine 
checks, etc.

 2.2 Industrial robots classification

The classification of industrial robots can be carried out according to a 
variety of criteria: field of application, production and technological features, 
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specialization, type of the basic coordinate system, carrying capacity, values 
of linear displacements, volume of the working area, accuracy class, ability 
to move (mobility), drive type, installation method on workplace, type of 
control system, method of programming, etc. [10, 14].

According to the field of application, industrial robots are classified 
according to the specific type of their use as the main technological 
equipment, and at present, on this basis, the following main types of IR can 
be distinguished: welding, painting, assembly and control and measuring.

PRs are subdivided according to production and technological 
characteristics into technical, lifting and transport (auxiliary) and universal 
industrial robots, as well as by specialization – into special, specialized and 
universal (multipurpose).

Let us consider in more detail two more of the most characteristic and 
meaningful classifications of industrial robots: 1) by the type of the basic 
coordinate system; 2) according to the level of entered information and the 
method of programming (teaching) [12]. 

By the type of the basic coordinate system, or the configuration of the 
manipulator, five main types of industrial robots can be distinguished. But 
before considering specific varieties, a few explanations should be provided.

The layout and design of the robot primarily depend on what movements 
and in what sequence the manipulator should perform during operation. 
To transfer the manipulation object without its orientation (to any place of 
the working area), it is necessary and sufficient to endow the manipulator 
with three degrees of mobility, each of which can be both translational and 
rotational. These degrees of mobility, called portable, or regional, determine 
the coordinate system in which the main movements of the robot's actuator 
are carried out to transfer the object.

Depending on the nature of each of the transferred degrees of mobility 
(translational or rotational), their sequence and mutual orientation in space, 
one or another basic coordinate system of the manipulator is formed with 
its own characteristics and the shape of the spatial figure described by the 
IR working body. Thus, the type of the basic coordinate system of the IR 
manipulator determines its design, the level of complexity of the control 
system and the difficulty of programming executive movements [11, 12].

An industrial robot operating in a rectangular, or Cartesian, coordinate 
system has three translational basic degrees of mobility with mutually 
perpendicular directions of movement. This type of robot consists (Fig. 2.1):
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Figure 2.1

From the frame 1 in the form of a girder bridge or portal structure, 
moving translationally, a transverse trolley or carriage 2, relative to which 
the «arm» of the manipulator 3 in the form of a rack or column moves in the 
vertical direction. The shape of the resulting spatial figure described by the 
working body, the so-called working zone 4, is a rectangular parallelepiped.

The mechanical properties of the rectangular system of the manipulator 
(ease of maintenance of the working area, sufficiently high rigidity) make 
it possible to use such robots in cramped conditions, hanging them over 
the serviced equipment, as well as where high precision is required, for 
example, in assembly operations. However, despite of the relative simplicity 
of constructing a manipulator and programming, IRs of such a design are 
used relatively rarely.

The disadvantages are an excessive increase in the overall dimensions 
of the device with a relatively small volume of the working area and the 
lengthening of the duration of a given cyclogram of the process. Most 
often, such robots are made in the form of a carriage suspended on rails 
under or above the serviced equipment, or in the form of a portal structure. 
Examples of such a configuration of industrial robots are Russian «Ritm-
05.01», UM1.25F4.24.01, transport robot with two degrees of mobility TRT-
1-250 («Sprut-1»); assembly «two-handed» robot of the Italian company 
«Olivetti» «Sigma/MTG»; Japanese «Electrohand» and «Synchrohand», 
Bulgarian RB-250, etc.

Figure 2.2 shows the transport robot «Sprut-1».
An industrial robot operating in a cylindrical coordinate system has one 

rotational and two translational basic degrees of mobility with mutually 
perpendicular directions of movement. The manipulator of such a robot 
consists (Fig. 2.3):
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Figure 2.2. Transport robot «Sprut-1»

 
 Figure 2.3

From the rotary column, or rack, 1, moving along it in the vertical 
direction of the carriage 2, relative to which the «arm» of the manipulator 
3 moves translationally. The shape of the resulting working zone 4 is an 
incomplete cylinder.
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Due to the convenience of constructive construction and programming, 
such a manipulator configuration has become widespread. It provides 
maintenance of a large volume of workspace, and the presence of two 
portable translational movements along with rotational facilitates the 
planning and layout of workplaces and equipment, the creation of robotic 
systems. The disadvantage is the difficulty of servicing objects located at 
low altitude.

Examples of such industrial robots are Russian «Cyclone-3», 
«Cyclone-5», «Universal-5», two-handed PR-5, PR-10I, «Brig-10», 
small-sized PR «Ritm-01.01» and two-handed «Rhythm-01.02», MP-9; 
Japanese «Fanuc-1», «Fanuc-2», «Robot», «Uniman 10», «Uniman 2000», 
«Autohand»; Bulgarian RB-110; Italian RBT-5; industrial robot of Germany 
MHU-500, as well as one of the first industrial robots created in the USA, 
«Versatran» and others [13].

Figure 2.4 shows the «Universal-5» robot.

 Figure 2.4. «Universal-5» robot

An industrial robot operating in a spherical, or polar, coordinate system 
has two rotational, mutually perpendicular and translational degrees of 
mobility (Fig. 2.5).
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Figure 2.5 

This type of robot consists of a rotating column, or base, 1, a rotary 
(swinging) carriage 2 and a translationally moving «arm» 3. The shape of 
the resulting working zone 4 is an incomplete ball bounded by spherical and 
flat surfaces.

This configuration of the manipulator is somewhat cumbersome and 
requires a more complex system for its control. However, due to their 
high versatility, the ability to service a larger volume of work space than 
manipulators operating in rectangular and cylindrical coordinate systems, 
such industrial robots have become widespread. The first industrial robot 
«Unimate», created in the USA by the «Unimation» company, is built in a 
spherical coordinate system.

Examples of such industrial robots are Russian – «Universal-15», 
«Universal-50», «Universap-60», PR-35; robots created in the USA 
«Stenfordarm», as well as a range of robots such as «Unimate» and «Prab»; 
Japanese «Matbac-IRA-50», «Robitus RS», as well as a range of robots such 
as «KawasakiUnimate»; Italian «Littlegiant»; German «Linear-Gerat LI5» 
and «Rohren-Gerat R30» and others. 

An industrial robot operating in an angular, or angular, spherical 
coordinate system has three rotational basic degrees of mobility (Figure 
2.6).

This configuration of the manipulator, also called a complex spherical 
or anthropomorphic, consists of links that can rotate like a human hand: 
to a rotating «body» in the form of a body or a column 1, a «shoulder» 
2 is pivotally attached, to which, in turn, an «elbow» 3. The shape of the 
resulting working zone 4 is a complex spherical, limited by spherical and 
cylindrical planes.
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Figure 2.6

An anthropomorphic system is rather complicated and cumbersome to 
implement and program, requires more complex devices for its control, 
and due to the reduced rigidity, special measures are needed to improve 
the manipulation accuracy. At the same time, it is distinguished by high 
versatility, and having the largest volume of the serviced working area, 
it is well assembled in the workshop, allowing you to minimize the size 
of production areas required for placing robots. When equipped with 
additional hinges, it gains increased flexibility and maneuverability, which 
is especially important for painting and welding works.

Typical examples of an anthropomorphic configuration are Russian 
industrial robots RPM-25, TUR-10, painting robot «Kohler»; Swedish 
robots IRb-b and IRb-60 from ASEA; Norwegian – «Trallfa»; welding and 
assembly robots of the IR model of the German company «Kuka»; welding 
robot model «Vertikal-80» of the French company «Renault»; robots of the 
USA firms «Cincinnati Milacron» and «Unimation» («Puma» series), etc.

An industrial robot operating in an angular cylindrical or complex 
cylindrical coordinate system has two degrees of mobility that are rotational 
in a horizontal plane and a translational degree perpendicular to it, i.e. 
directed vertically (fig. 2.7).

The manipulator of such a robot consists of a rotating column or body 1, 
attached to it and rotating in the same horizontal plane of the link 2, at the 
end of which the «hand» 3 moves vertically along the guide. The shape of 
the resulting working zone 4 is a straight cylinder. 

This is a fundamentally new configuration of an industrial robot arm, 
created in Japan by scientists from Yamanashi University, first appeared in 
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1981 and was named «SCARA» (Selective Compliance Assemble Robot 
Arm – an assembly robot arm with selective flexibility).

 

Figure 2.7

Unlike a robot operating in an angular coordinate system, the rotating 
SCARA joints are positioned horizontally rather than vertically, using 
vertical mobility to move the gripper forward. This configuration, com-
bining the properties of angular and cylindrical coordinate systems, turned 
out to be very effective.

Due to their high vertical rigidity, SCARA robots can carry significantly 
higher payloads than other assembly robots (up to 30 kg), and at the same 
time are very convenient for assembly operations. The scheme has become 
widespread for assembly robots, and a number of companies, including such 
a world-famous one as IBM (USA), produce assembly robots of this type 
on the basis of licensing agreements; one of the most advanced Japanese 
models was named «SKILARM», which means «dexterous hand".

Along with the five main types of industrial robots considered in recent 
years, an unconventional configuration of the so-called parallel operating 
manipulator has been created in the United States, which received the brand 
«GADELY» by the name of the company (GEC Advanced Device For 
Assembly – an advanced device for assembling the company «GEC»). The 
robot «GADFLY» has a disc with tools suspended on three pairs of rods, 
changing the length of which you can move the working body in six degrees 
of motion.

Thanks to the joints, not assembled in series, as in traditional 
manipulators, but in parallel, the system can be very light, fast and accurate. 
However, its small working area limits the use of such a manipulator 
configuration to the area of easy assembly operations.

Industrial robots can be divided into four main categories in terms of 
the level of information input and the way they learn. At the same time, 
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each category of PR is inherent in a certain level of information entered 
from the outside, necessary and sufficient for full functioning in the given 
technological conditions, as well as organically related to this method of 
teaching it (or programming).

By what information it is enough to get a robot to perform a given work 
and how to «teach» it new operations, one can judge about its technological 
capabilities and the degree of autonomy.

Non-reprogrammable (non-learning) industrial robots with a rigid cycle 
of operations are equipped with a sufficiently simple program prepared 
in advance that repeats the same predetermined sequence of operations 
regardless of changing conditions and cannot be changed by simple means.

The composition and sequence of actions of the robot are set a priori for 
each technological operation in accordance with preliminary information 
about the organization of the production process. Making adjustments to 
the initial sequence of actions due to the changes that have occurred in the 
organization of the technological process requires a long time and excessive 
material and labor costs, and therefore it is not advisable.

Reprogrammable (retrainable) industrial robots with a variable cycle 
of operations contain a complete set of information that does not change 
during the work itself, but amenable to correction by «retraining» when 
changing (readjusting) the technological process, for which special tools and 
methods are provided (replacement or change of the program) that allow you 
to easily and quickly change the composition and sequence of the robot's 
actions when external conditions change, as well as when switching from 
one technological operation to another.

A set of programs recorded in the control device makes it easy to 
customize the robot to manufacture the required product. And yet, these 
are industrial robots of the first generation that do not have sensory support 
and are not able to adjust their actions in the very process of functioning, 
depending on changing conditions.

Rigid-programmed (trainable) industrial robots with a variable cycle of 
operations, along with a full set of program information, have sensor support 
and feedbacks that allow, to one degree or another, to correct program 
actions in accordance with changes in the parameters of the technological 
process. Algorithmic and software of such IR allows the control system, 
based on feedback signals, to form the laws of manipulator control, taking 
into account the actual situation, i.e. to learn in the process of interaction 
with production objects (to adapt) to changing conditions.

The «initial» training of such robots is usually carried out according to 
the first working cycle, for which, before starting work, the human operator 
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in the training mode manually guides the gripper of the robot along the 
working trajectory. In this case, the coordinates of the nodal points of 
the working trajectory, as well as some information about the state of the 
robotic system in the process of performing a technological operation, are 
automatically recorded in the memory of the robot control system.

Then the control system of the robot is transferred to the operating 
mode, and the information recorded in the memory, converted into 
command signals, is fed to the actuators of the executive system, and the 
manipulator performs the specified composition and sequence of actions. 
These industrial robots are usually of the second generation.

Flexible-programmable (self-learning) industrial robots with elements 
of artificial intelligence, in addition to a developed sensory system in 
the form of artificial organs of vision, hearing, touch and others, must 
have a powerful information and control system and perfect algorithmic 
and software capable of recognizing images and situations, simulating 
the environment, planning behavior and, self-learning in the process of 
functioning, to form the composition and sequence of their actions based 
on the goal and information about the environment in an unorganized 
workspace. These are robots of the third generation, which will be used in 
the most complex technological processes of assembly, installation, control 
and measurement and special technologies.

2.3 Technical characteristics of industrial robots 

Technical characteristics (or indicators) of modern industrial robots can 
be divided into basic and additional [9]. 

Main technical characteristics 
The main technical characteristics of the IR should include the nominal 

load capacity, the number of degrees of mobility, the magnitude and speed 
of movement according to the degrees of mobility, the working area, the 
working space and the service area of the IR, the positioning error or 
trajectory processing.

The lifting capacity of the IR is the largest value of the mass of the 
manipulated objects, including the mass of the working body, which can 
be moved by «hand» under given conditions. For a multi-armed IR, the 
carrying capacity is determined as the sum of the carrying capacity of all 
its «arms». For some types of industrial robots, an important indicator is 
the force (or torque) developed by the actuator. These indicators include 
the clamping force of the manipulated object with the gripper, the working 
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force of the «hand» IR along its longitudinal axis, the torque during rotation 
of the gripper.

In terms of lifting capacity, industrial robots are divided into ultralight 
(up to 1 kg), light (over 1 to 10 kg), medium (over 10 to 200 kg), heavy (over 
200 to 1000 kg), superheavy (over 1000 kg).

The number of degrees of mobility of the IR is determined as the sum 
of the possible coordinate movements of its working body or object of 
manipulation relative to the reference system. For some types of IR, the 
number of degrees of mobility of the gripper is additionally taken into 
account, equal to the number of degrees of freedom of all its links relative 
to the attachment point to the "arm" of the robot.

 Among the degrees of mobility of an individual manipulator, it is 
necessary to distinguish between portable and orienting. Portable, or 
regional, degrees of mobility are used to move the working body of the IR. 
Orientation, or local, – for its orientation in the working area.

To move the manipulation object to a given place in the working area 
without its orientation, three portable degrees of mobility are sufficient, for 
full orientation – three orienting ones. Six degrees of mobility are required 
for transfer and full spatial orientation. A further increase in the number 
of degrees of mobility increases the maneuverability of the manipulation 
system of the robot, improves its dynamics, but complicates the design and 
programming, reduces the positioning accuracy and increases the cost.

Therefore, it is preferable to be limited to four-five degrees of mobility, 
using six or more only in the most complex technological processes.

According to the degree of mobility, IR is divided into three groups: 
small (up to 3 degrees of mobility); medium (4-6 degrees of mobility) and 
high mobility (over 6 degrees). The number of degrees of mobility of the 
IR largely determines its universality. Modern IR have usually from 2 to 
7 degrees of mobility: the simplest – 1-2; the most difficult – 7, sometimes 
more. Structures with 5 and 6 degrees of mobility (67%) prevail in the 
structure of the modern world park of IR.

Considering the increasing use of mobile robots, along with the degrees 
of mobility of the manipulation system of the robot, one should also consider 
the degrees of mobility of the devices for its movement, the so-called 
coordinate, or global.

The magnitudes and speeds of movement of the working body for each 
degree of mobility characterize the geometry of the IR working space, as 
well as the features of the movement and orientation of the transferred 
object and are determined by the mechanics of the IR manipulator and the 
drive capabilities.
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The values of displacements along linear coordinates are set in meters, 
along angular coordinates – in degrees or radians; accordingly, velocities 
are expressed in meters per second for linear coordinates and degrees or 
radians per second for angular coordinates. By the magnitude of the linear 
movement, or the stroke of the working body, IR with small (up to 300 
mm), medium (over 300 to 1000 mm) and long strokes (over 1000 mm) are 
distinguished.

The speeds of movements of the manipulator links characterize an 
important quality of the IR – speed, on which the time of service of the 
technological equipment depends. Usually, the speed of linear movements 
of the working bodies of manipulators does not exceed 1.0-1.5 m/s, although 
there are some robots with speeds up to 10 m/s. The speeds of angular 
movements of the working bodies are mainly in the range from 15 to 360 
deg/s (from 0.25 to 6.3 rad/s).

For preliminary selection of IR, the speed can be estimated by the speed 
of the main linear movements of the working bodies, while the IR with low 
(linear speed up to 0.5 m/s), medium (linear speed over 0.5 to 1 m / s) and 
high speed ( linear speed over 1 m/s). 

The working area of the IR is the space in which the working body 
can be located during its operation. It is characterized by its shape (or 
appearance) and volume.

The shape, or type of the working area, is a spatial figure described 
by the working body of the IR when it passes the maximum attainable 
positions. The type of the working area is determined by the purpose of the 
industrial robot and is determined by the number of degrees of manipulator 
mobility, the type and mutual orientation of the kinematic pairs in space 
and the relative sizes of the links of the manipulation system.

The volume of the working area (or working volume) is the volume 
of space within which the working body of the IR can move during its 
operation, is measured in m3 and allows one to judge the scale of manual 
labor available to an industrial robot.

By the size of the serviced working volume, all robots can be divided 
into five classes.

The fault of positioning or trajectory processing is the deviation of the 
actual position (or trajectory) of the IR working body from the program 
specified during repeated positioning (movement repetition), which is 
estimated in linear or angular units. The fault of positioning, or trajectory 
development, can be considered both as a whole for the working body 
(total), and for individual IR actuators.
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In the characteristics of the IR, the positioning accuracy is indicated in 
absolute units, however, for a comparative assessment of various robots and 
determining their types from the point of view of their degree of accuracy, 
such an indicator is unacceptable, since it is not linked to the geometric 
parameters of the working area. Therefore, the basis for determining the 
type of IR in terms of accuracy is the relative fault of positioning, or 
working out the trajectory.

Relative fault of positioning is a value that characterizes the accuracy 
of robots with cyclic and positional control and is equal to the ratio of the 
absolute fault of positioning to the maximum distance from the axis closest 
to the base of the robot of the kinematic pair to the border of the working 
area, expressed as a percentage.

The relative fault of trajectory development is a value characterizing the 
accuracy of robots with contour control and equal to the ratio of the absolute 
fault of movement of the actuator along the trajectory within the working 
area to the maximum distance from the axis closest to the base of the robot 
of the kinematic pair to the boundary of the working area, expressed as a 
percentage.

According to the relative positioning accuracy, or trajectory development, 
there are four classes of IR accuracy.

The absolute fault of positioning (trajectory development) of modern 
industrial robots is from ± 4 to ± 0.02 mm, while for 70% of robots it is 
within ± 1 mm.

2.4 Constructive execution IR

According to the structural, technological and layout features of the 
construction of mechanical systems, most IR models can be combined into 
seven groups [14].

Group 1 – industrial robots with a retractable «arm» and a cantilever 
lifting mechanism, operating in cylindrical or rectangular coordinate 
systems. In the fleet of modern industrial robots, this group makes up the 
bulk of the machines produced, both in terms of the number of models 
(41%) and in total. These IRs are mainly used for servicing stamping and 
forging equipment, as well as metal-cutting machines.

The cantilever mechanism does not provide large vertical displacements, 
therefore, most of the IR of this group are adapted to perform fairly 
simple transport and loading operations. As a rule, they are characterized 
by high speed, are equipped with the simplest cyclic or positional control 
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systems, with a low load-carrying capacity they have a pneumatic drive, 
and the movements of their links are limited by stops. Often they are 
supplied with several (two or three) «hands», which increases the number of 
simultaneously served positions.

This group includes Russian IR «Cyclone-3.01», «Ritm-05.01», IR-5, 
«Universal-5»; Swedish – MHU «Senior», Japanese – «Robot» and others. 
Let's consider the principle of operation of one of the IR of this group – 
the Russian two-handed robot IR-5, designed to service presses and semi-
automatic lathes. This is a pneumatically driven robot operating in a 
cylindrical coordinate system, equipped with two «arms» mounted on 
a common base plate and performing a simultaneous rotation about the 
vertical axis.

The rotary mechanism is located in the lower part of the support frame 
of the robot and is driven by two pneumatic cylinders connected by a chain 
transmission to a block of sprockets installed in the lower part of the rotary 
column. The column is also lifted by a pneumatic cylinder. The «arms» 
of the robot, mounted on the upper flange of the column, are pneumatic 
cylinders with retractable rods, at the ends of which grippers are fixed. 
Control of the executive links is ensured by rigid stops. The IR-5 robot is 
equipped with a cyclic programmed control system; the set of programs is 
carried out on the plug panel of the control stand.

Group 2 – industrial robots with a retractable «arm» on a lifting 
carriage, working in cylindrical or rectangular coordinate systems. This 
group ranks second in terms of the number of models (19.6%) in the fleet 
of modern industrial robots, and its main application is to automate loading 
and unloading of foundry, pressing and machine tools, as well as welding 
and painting processes.

In robots of this group, the «arm» is fixed on a carriage moving along 
vertical guides. Usually they work in a cylindrical coordinate system, are 
equipped with a hydraulic drive with control of the positions of the links by 
potentiometric sensors, and have an average lifting capacity.

As a rule, IRs of this group have a cyclic or positional control system 
with training in the first cycle; the program is set by the plug-in panel, 
which connects in series the required reference potentiometers, thereby 
ensuring that the moving links are stopped in the required positions. The 
advantage of such a control system is simplicity, as well as the ability to 
achieve high speeds and smooth braking when approaching a given point, 
and the disadvantage is the relatively low positioning accuracy.
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A typical representative of the IR of this group is a series of robots of 
the firm «AMF» (USA) «Versatran», designed to perform mainly transport 
and loading operations, as well as the Japanese «Fanuc-1» and «Fanuc-2», 
«Uniman 1000», «Unman 4000»; Russian – RCTB and modifications of the 
aggregate series LM40Ts, etc.

One of the robots of this group is the Japanese IR «Fanuc» (Fig. 2.8), 
designed to automate the operations of loading and unloading forging 
presses, metal-cutting machines, as well as for manipulating glass and arc 
welding, by its basic design solutions it is analogous to the series of robots 
«Versatran» by «AMF» (USA).

 

Figure 2.8. Japanese IR «Fanuc» 

Group 3 – industrial robots with a retractable swinging «arm» operating 
in a spherical coordinate system. PRs of this group are less common (10.5%) 
among modern models, are universal by their purpose, can be successfully 
used both for servicing various equipment, transporting and stacking goods, 
and performing basic technological operations – contact and arc electric 
welding, painting, and See also assemblies.
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In robots of this group, the vertical movement of the working body is 
provided by swinging the «hand», which requires the use of programmable 
drives of the working body and an increase in the number of working 
coordinates. As a rule, such IRs are characterized by medium mobility (4-
6 degrees of mobility), relatively low positioning accuracy, have a positional 
or contour control system with programming by the teaching method, 
equipped with a hydraulic or combined (electrohydraulic, pneumohydraulic) 
drive.

Typical representatives of the IR of this group are the modular series of 
robots «Unimate» by «Unimation» (USA) and «KawasakiUnimate» by the 
Japanese company «Kawasaki Heavy Industries» for servicing furnaces and 
foundry machines, machine tools and presses, spot and arc electric welding, 
as well as Russian robots «Universal-15», «Universal-50», «Universal-60», 
IR-35; Japanese «Matbac IRA-50», «Robitus RC», etc.

Firm «Unimation» (USA) produces more than 10 basic models of 
industrial robots «Unimate», specialized for performing various basic and 
auxiliary operations.

The robot has a powerful base on which a mechanism for turning the 
manipulator about the vertical axis and a hydraulic station are installed. 
In the upper part of the rotary column, closed by a casing, a retractable 
«arm» is hingedly installed, which, under the action of a hydraulic cylinder, 
can make translational movements in a vertical plane. Mechanisms for 
orientation and actuation of the gripper are located in the «hand» cavity. All 
manipulator drives are equipped with position encoders.

Depending on the purpose and complexity of the tasks being solved, 
the «Umanite 4000» PR can be equipped with positional control systems 
with a memory capacity of 128, 256, 512, 1024 steps, contour and universal 
(positional-contour) control systems.

Group 4 – industrial robots with a multi-link «arm» operating mainly 
in an angular (spherical or cylindrical) coordinate system. IRs of this group 
account for about 13% among the models of modern industrial robots, 
they are universal machines equipped with high-level control systems and 
designed to automate the production processes of casting, forging and 
stamping, complex handling operations, spot and arc welding and painting, 
as well as for assembly and measurements.

This group, in addition to the angular, or anthropomorphic design, 
includes the IRs created in recent years with a multi-link «arm», working 
in a complex cylindrical or angular cylindrical coordinate system of the 
«SCARA» type, used, due to their advantages, for assembly operations. 
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The main advantages of the multi-link «arm» of the anthropomorphic 
design – its compactness and the ability to serve a large area with small 
dimensions – are achieved due to the complication of the mechanical device 
and the robot control system.

As a rule, IR with a multi-link «arm» operate in an angular (spherical 
or cylindrical) coordinate system, however, there are a number of simplified 
models in which multi-link «arms» with rectifying mechanisms are used, in 
which, due to a chain transmission or a lever-gear mechanism connecting 
links, a forced rotation of one link of the «hand» is achieved when turning 
the other, while the end of the first link moves in a straight line. In the 
opposite motion, the «arm» is folded, which significantly reduces the 
occupied area. An example of IR with a folding «arm» is a Japanese robot 
model «Matbac IRB-10» operating in a cylindrical coordinate system.

Typically, IRs of the fourth group are characterized by a fairly high 
mobility (5-6 degrees of mobility), have a positional or contour control 
system, in many cases built on the basis of a mini-computer with 
programming by the method of teaching, equipped with hydraulic or electric 
drives.

This group includes Russian industrial robots RPM-25, TUR-10, Kohler; 
Swedish robots from ASEA IRb-b and IRb-60; a series of welding and 
assembly robots of the German company «Kuka»; welding robot model 
«Vertikal-80» of the French company «Renault»; Norwegian – «Trallfa»; 
Bulgarian – RB-210; unified series of assembly robots such as «SKILAM» 
of the Japanese company «Sankyo» and others.

Let's consider the principle of operation of one of the unified series of 
robots of the West German company «Kuka» – IR of anthropomorphic 
construction «IR 160/60», intended for servicing various equipment, point 
and arc electric welding, painting, applying mastics and anti-corrosion 
coatings, as well as for assembly and installation (See Figure 2.9)

This is electromechanical robot with pneumatic cylinders for balancing 
the masses. The mechanisms of the executive system are driven by thyristor 
low-inertia direct current motors with tachogenerators and determination of 
the angular position of the rotor using a resolver.

Built-in brakes with permanent magnets fix the position of the links, and 
the acceleration and deceleration of the motors are carried out according 
to signals from the control system based on the received information. 
The portable rotational movements of the IR links are limited by electric 
limit switches, and the rotations of the links that carry out the orienting 
movements of the working body are additionally limited by mechanical 
stops.
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Figure 2.9. IR «Kuka» 

In order to avoid large gaps and achieve the greatest rigidity of the 
«arm», as well as to reduce the moments of inertia, the high-speed part of 
the drive is brought to the very «wrist», and only in this place the revolutions 
are reduced to the required ones using wave gearboxes. Depending on the 
purpose and complexity of the tasks being solved, the IR series robots 
can be equipped with both positional and contour or combined (universal) 
software control systems (SCS).

Group 5 – suspended telpher-type industrial robots with one (or more) 
«arm» (retractable or multi-link) mounted on a carriage moving along a 
monorail.

Models of industrial robots of this group have become widespread 
(13.5%), and in the future, given the further development of automated 
handling systems, their use will expand.

Suspended telpher-type robots operate in rectangular planar or spatial 
coordinate systems and are built on the basis of telpher trolleys moving 
along a suspended monorail and equipped with a special lifting mechanism 
or a «hand» with a gripper.

Their advantage lies in the economy of production space and the 
possibility of rational organization of the transportation of objects in the 
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free workshop space – from above. Such industrial robots eliminate the 
need to use auxiliary lifting and lowering devices, automatically picking 
up containers (baskets, pallets, etc.) with parts or individual products 
from working positions located under the trolley track, transporting and 
installing them to other positions according to commands received from 
special system.

In general, suspended IR of the telpher type are used mainly for 
performing relatively simple lifting-trans tailors and loading operations, 
their characteristic feature is moving along the monorail over fairly long 
distances (several tens and even hundreds of meters), they usually have 
a small number of degrees of mobility (2-4), relatively low speed (0.2-0, 
5 m/s), equipped with cyclic or positional control systems and a speed-
controlled electric drive.

 This group includes the Russian suspended transport robots RTSh-8-50, 
MN-ZUM, TRT-250-1, TRT-500-2; Czechoslovakian robots of the modular 
series of robotic conveyor systems of the AZT type, as well as domestic 
IR SM 80C.25.01 (with a retractable «arm»), CM 40 F2.80.01 and UM 160 
Fg81.01 (with a multi-link «arm») used for group maintenance of various 
equipment and etc.

Group 6 – industrial robots of bridge or portal type. The robots of this 
group have received the least distribution so far in comparison with those 
discussed above (2.4%).

Bridge or gantry schemes of such PRs allow you to create more rigid and 
dynamically stable structures in comparison with other schemes. However, 
such arrangements are more cumbersome and increase the mass of the 
support structure and the moving masses.

Bridge or gantry robots work in a rectangular planar or spatial coordinate 
system, often used as part of automatic lines.

Their advantages lie in saving production space, ease of maintenance 
of equipment and performing technological manipulations. They are used 
to automate transport and warehouse operations, install and remove parts, 
tools and equipment when servicing technological equipment, as well as to 
perform basic technological operations, for example, welding and assembly.

Industrial robots of bridge or gantry type are used to perform, along with 
simple loading, also complex technological operations; their characteristic 
feature is the presence of a traverse, bridge or portal, along which the 
carriage with a «hand» moves, while the bridge or portal can move along 
its guides. Unlike suspended telpher-type robots (group 5), these IRs have 
relatively small displacements (up to several meters), a large number of 
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degrees of mobility (2-6), are equipped with cyclic, positional or contour 
control systems, pneumatic, hydraulic or electric drives.

This group includes Russian industrial robots of the M20Ts modular 
series, a robot for servicing machine tools RS-25P, an assembly robot 
UM40F4.25.11; Bulgarian robots of the Pirin model, RB-250; two-handed 
assembly robot «Sigma/MTG» of the Italian company «Olivetti»; Japanese –
«Motohand» and «Electrohand», etc. Industrial robots of bridge or gantry 
type include such lifting cranes-manipulators as claw, grab, stacker cranes 
and others.

Group 7 – industrial mobile (mounted on a chassis), or ground 
transport robots. Industrial robots of this group are widely used in the 
national economy. In industrial conditions, they are used for the automatic 
transportation of material, workpieces, as well as for loading and unloading 
operations [15].

Ground transport robots easily adapt to specific production conditions 
and practically do not require additional material costs with increasing 
distances and complicating the transportation route. The production area 
remains free of stationary obstacles created by traditional vehicles such as 
supports, columns, floor conveyors, etc. Such IRs differ from each other 
primarily by the type of propulsion unit, which can be wheeled, tracked or 
combined.

In industrial production, transport ground robots are almost exclusively 
used with a wheeled mover, which can be rail or trackless. The most 
widespread use, especially in flexible production systems, has received 
trackless transport robots, or robocars, which have increased flexibility and 
mobility of transport lines. They are driven by electric motors powered by 
batteries, so they do not pollute the environment, have low noise levels and 
have low energy consumption.

Such a self-propelled trackless trolley usually consists of the following 
units: a chassis with a running gear, technological equipment or a 
manipulator; control devices, including an on-board computer, a tracking 
system for the movement along the route, means of track control; computer 
communication devices; alarm systems and safety equipment; control panel 
and batteries.

Automatic movement of robocars along transport routes is carried out 
with the help of special devices for guiding and stabilizing the course –
optical (photoelectric), induction, ultrasonic, etc. Optical and induction 
methods are mainly used. 
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This group of robots includes the Russian robotic cars «MP-12», 
Electronics NTs-TM-15, Electronics NTs-TM-25, «Teler-0/500», Norwegian 
automatic transport trolley «Robotug»; a series of transport carts of the 
Italian company «Comau»; French robocars of the «ELEXMATIC» system, 
etc.

Let's consider the design of the IR using the example of a relatively 
simple robot with a horizontal retractable «arm» mounted on a lifting 
carriage. The Russian industrial robot «M20P.40.1» (Fig. 2.10) with a lifting 
capacity of 20 kg, with five degrees of mobility and an electric drive of 
the main movements is designed to automate loading and unloading and 
changing tools on metal-cutting machines.

 
Figure 2.10. Industrial robot «M20P.40.1»

IR operates in a cylindrical coordinate system, is equipped with a 
positional program control device with a system memory capacity of 
up to 300 commands. The base 1 of the robot, fixed on the floor of the 
production room, is a box-shaped massive casting, in the cavity of which 
the supports and the drive 2 of the rotation module along the coordinate r 
are mounted. The carriage 4 moves along two cylindrical guides 3 in the 
vertical direction (z) using a ball screw 5 and an electric drive 6 installed on 
the upper support platform. In the rear part of the carriage, an electric drive 
7 of the horizontal movement (φ) of the «hand» 8 is installed.
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Orientation movements: rotation of the «hand» (α) and bend (β) of the 
hand 9, as well as the movement of the clamping-unclamping gripper 10 is 
carried out using pneumatic drives.

The numerical program control device is located in a separate rack 
11 with a control panel 12. The robot operates in three modes – learning, 
repetition and editing.

In the «teaching» mode, the links are set to the zero position and the 
robot is taught the control program. The zero position serves as the starting 
point for all movements during teaching and repetition. During training, the 
gripping device moves to the specified position and, at the command of the 
operator from the control panel, the parameters of this position (point) are 
entered into the memory of the SPU. At the same time, data on the speed of 
movement and the functions that should be performed (control of the grip, 
degrees of movement of the manipulator and the machine) are entered there.

In the «repetition» mode, the robot, on the «start» command or upon 
receipt of a request from the machine, executes the control program that 
is in the memory of the control device. In this mode, the robot performs 
the basic functional tasks of loading and unloading parts, changing tools, 
controlling the fence, chuck, quill, clock table.

In the «editing» mode, the robot erases, replaces or enters data, thereby 
correcting or replacing the control program.

Features of the use of robots 
The exclusion of a person from direct participation in the technological 

process is achieved by various technical means. Analyzing a specific 
technological operation, they try to automate it by the most simple and 
reliable means, observing all the requirements for increasing productivity 
and for the quality of manufactured products. At the same time, the 
automated process may not take place exactly like that, and maybe quite 
differently than the person did this operation with his own hands. This 
applies to any kind of automation. The same thing happens with industrial 
robots.

With robotization, in order to achieve the proper effect, it is necessary 
to reconsider the organization of the technological process, and sometimes 
radically re-equip the production site based on technological equipment 
with CNC, so as not important in itself, but only in combination with the 
main technological equipment, i.e. in robotic complex (RTC) and flexible 
production systems (FPS). With such a systemic implementation, the robot 
can give a great effect, and all the costs of the production reconstruction are 
recouped.
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CHAPTER 3. UNMANNED AERIAL VEHICLE

3.1 Applications of unmanned aerial vehicles

An unmanned aerial vehicle (UAV) is an unmanned aircraft that is 
controlled remotely or autonomously based on pre-programmed flight plans. 
UAVs are often used for military purposes to carry out missions that are too 
dangerous for manned aircraft. They are also used in applications such as 
aerial photography and cargo transportation. UAVs of the helicopter type 
have advantages over UAVs with a fixed wing (planner), they can take off 
and land vertically, which allows you to hover at a fixed point.

In figure 3.1 shows a model of a quadcopter [17], this is a kind of 
golden mean depending on the weight, the possibility of improvement, the 
installation of additional modules, the power for lifting the payload, cost, 
complexity of installation, repair, flight time.

 

Figure 3.1. Model of a quadcopter in flight

A quadcopter is a symmetrical aircraft with four equally sized rotors, 
propelled by adjusting the speed of the propeller motors. Thanks to the 
use of multiple rotors, it provides great maneuverability and speed and the 
ability to hover in the air. Each of the rotors on a quadcopter produces thrust 
and torque. Given that the front and rear motors rotate counterclockwise and 
the other two rotate clockwise, the resulting torque is close to zero. Until 
recently, the development of multicopters has been in stagnation. Controlling 
four independent rotors proved incredibly difficult and impossible without 
the help of additional computing power. 
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In recent years, there has been a rapid development of UAVs equipped 
with autonomous control devices. Currently, UAV research and development 
are highly supported, since UAVs can be used in areas such as rescue and 
search, military, film production, agriculture and others. They became 
known as «robotic flying vehicles». UAVs offer significant advantages when 
used for aerial surveillance, reconnaissance and inspection in difficult and 
dangerous conditions. Compared to manned aircraft, UAVs are better suited 
for work that is dangerous to human life, or where objects of interest are 
difficult to access. Low risks and confidence in the successful fulfillment 
of its mission are two strong arguments for further expanding the use of 
UAVs. In addition, many other technological, economic and political factors 
contributed to the development and operation of the UAV. The decline in 
the cost of modern microprocessors gave impetus to the development 
of autonomous systems for UAVs, which made it possible to use them in 
commercial, research, military and even amateur purposes. Unmanned 
aerial vehicles have already been successfully used in military operations in 
various regions of the world. These factors led to increased funding and a 
large number of manufacturing orders.

 

Figure 3.2. US Department of Defense Funding for UAV Research

UAVs can operate in hazardous and contaminated environments, and 
can also operate in environments in which conventional manned aircraft 
are unable to operate. Some market research predicts that the global UAV 
market will expand. These studies also showed that UAV spending will 
triple over the next decade, amounting to around $55 billion. Over the 
next 5-7 years, the US UAV market will reach $16 billion. In the US, as 
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shown in figure 3.2. Research funding for UAV development has increased 
dramatically since 2001 [18]. 

Scientific research in this area has received a powerful impetus. In 
reality, most of the market is large military contractors involved in the 
design and manufacture of unmanned aerial vehicles. Currently, UAVs are 
widespread among urban services, developers and researchers (Fig. 3.3, 3.4) 
[17]. Big changes may take place in the coming years as many researchers 
are working to improve and develop applications for UAVs. And the possible 
field of application for an autonomous UAV could achieve a wider range of 
uses.

 

Figure 3.3. Miniquadrocopter

 

Figure 3.4. Police officer with surveillance drone
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Quadcopter model
The structure of a quadcopter is a rigid fixed link between four motors. 

The movement of the four blades causes them to direct the air flow 
downward, thereby causing thrust in the opposite direction. To describe a 
quadrocopter model, two systems of relations are usually used: G-system 
(ground) – an inertial reference system is determined by the earth and 
B-system (body) – a fixed system of a body (device) (Fig. 3.5, 3.6) [17]. 
The G-system (OG,  XG, YG, ZG) is defined by XG, YG, ZG towards north, 
west and up, respectively. B-system (OB,  XB, YB, ZB) is determined by 
XB, YB, ZB in the direction from the quadcopter forward, to the right and 
downward, respectively. The origin of this system is the center of mass of 
the quadcopter.

 

Figure 3.5. Systems and related relationships 
of the quadcopter (G-system and B-system)

Let G be the position system of the quadcopter in the coordinate system, 
namely, the vector of 6 degrees of freedom composed by the linear position 
and the angular position: ξ = (ГGΘG) = (X, Y, Z, ϕ, θ, ψ), where ГG = (X, Y, 
Z) [m] are ordinary Cartesian coordinates, and ΘG = (ϕ, θ, ψ) [rad] is the 
rotation of the roll, pitch, yaw axis around XG, YG and ZG, respectively. Since 
both systems are relative to each other in a fixed coordinate system, it is 
possible to determine the transformation ГG and the rotation of the Euler 
angles (Z-Y-X) by the formula (3.1) [17].
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Figure 3.6. Model of the vector of directions of rotation of the quadcopter

In an inertial coordinate system, the acceleration of a quadcopter is due 
to thrust, gravity and linear friction. It is possible to obtain the thrust vector 
in an inertial coordinate system using the R matrix to map the thrust vector 
from the quadcopter frame to the inertial coordinate system. Thus, linear 
motion can be obtained by the formula (3.2)
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where x  is the position of the quadcopter, g is the acceleration of gravity, 
FD is the drag force, TB is the thrust vector in the quadcopter frame. You 
can use the center of mass of the quadcopter as the center of reference of 
the inertial system to express the equation of rotation. The rotation equation 
can be obtained from the Euler equation for the dynamics of rigid bodies, 
expressed in vector form, by the formula (7.3)

I I� � � �� �� � �                                   (3.3)

where ω is the vector of angular velocity, I is the inertia matrix, τ is the 
vector of moments of external forces. (3.3) can be rewritten as (3.4)
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The quadcopter can be modeled as two thin homogeneous rods 
intersecting at the origin with a point mass (motors) at the end of each. With 
this in mind, we can see that symmetry leads to a diagonal inertia matrix 
(3.5) of the form
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Thus, we can get the final result in the form (3.6)
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3.2 Structure of an unmanned aerial vehicle

The system of any UAV assumes the presence of a minimum set of 
equipment and components, namely: a flight controller, radio equipment, 
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power plant, power supply and housing (Fig. 3.7, 3.8, 3.9) [17]. In particular, 
this is the minimum requirement for building a prototype UAV, but you can 
also add some components to improve flight performance and expand the 
functionality of the device. 

• The power plant of the quadcopter consists of four motors and blades 
and four speed regulators that control the speed of each motor.

• Radio equipment is a number of devices allowing remote control of 
UAVs. In particular, to control a quadrocopter, it is necessary to have 
a four-channel control panel at a certain frequency.

• Flight Controller: The main control board for the operation of 
the aircraft. A microcontroller is used as the «brain» of the control 
board, often these are either low-power Atmega328, or more modern 
Atmega2560 or ARM controllers. The control board enables the 
following functions:
• Stabilization of the device in the air.
• Hold altitude (using barometer) and position (using GPS).
• Automatic flight to predetermined points (optional).
• Transmission of the current flight parameters to the ground using 
 a modem or Bluetooth (optional).
• Ensuring flight safety (return to the take-off point in case of loss 
 of signal, auto-landing).
• Connecting additional peripherals: OSD, LED indication, etc.

The number of functions depends on the availability of the corresponding 
periphery on board the quadcopter. In cheap controllers, a number of 
functions may be missing

• The power source is a battery, large enough and powerful enough to 
keep the device in the air for a certain period of time. In particular, 
the choice of the chemical element and the type of battery is a major 
problem in the construction of drones. several factors must be taken 
into account, it all depends on the ultimate goal. And also on what 
tasks the drone is intended for.

• Body – the frame that houses the entire system. For each task, it is 
critical to choose the right size and shape for the drone.

Power plant 
The power plant of any drone consists of motors, electronic governor 

and propellers. When choosing motors, the general rule of thumb is that all 
motors combined should be able to provide twice the thrust of the drone 
itself. If the thrust provided by the motors is too low, the drone will not 
respond well to signals. Also, if the thrust is too high, the drone can become 
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too sharp and unstable, difficult to control, and quickly deplete its energy 
reserves. Typically, the specification that comes with the engine is provided 
by the dealer or manufacturer. Find information about power, thrust, rpm, 
etc. To select an engine, you first need to know how much weight you plan 
to lift on the drone, and then develop the thrust required to lift the drone.

 

Figure 3.7. Structure and diagram of the control system of the quadcopter 

 
 

Figure 3.8. Quadcopter Components
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Figure 3.9. Hexacopter components

Figures 3.10 and 3.11 show the DT750 hexTronik 750kv three-phase 
brushless motor.

 
Figure 3.10. Technical characteristics of the engine

 

Figure 3.11. DT 750 engine 
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The engine can give a maximum thrust of 1120 grams when connected 
to a battery with a voltage rating of 14.8 volts, i.e. 6 engines can give a 
total of 6720 grams or 6.7 kg of payload. If the hexacopter, when fully 
loaded, weighs 2980 grams, then this gives another 3740 grams of thrust for 
additional equipment and flight time. The hexacopter uses 6 propellers: 3 
clockwise and 3 counterclockwise [17]. 

 

Figure 3.12. Propellers

Electronic speed controller (ESC, Electronic Speed Controller) is a device 
for controlling the speed of an electric motor, used on radio-controlled 
models with an electric power plant. The electronic travel regulator allows 
the electric power supplied to the electric motor to be varied smoothly. 
Unlike simpler resistive ESCs, electronic ESCs offer significantly higher 
efficiency without wasting battery power to unnecessarily heat up.

 

Figure 3.13. Electronic travel regulator

Electronic governors (fig. 3.13) [17] are primarily classified depending on 
the type of electric motor for which they are intended to control:
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• For collector electric motors.
• For brushless sensorless motors.
• For brushless motors with Hall sensors.
And also, depending on the type of models:
• For model airplanes and motor gliders.
• For car models.
• For ship models.
• For helicopter models.
All regulators also differ depending on the maximum operating current, 

battery voltage, the ability to work with different types of batteries. Stroke 
controllers for brushless motors are fundamentally different from stroke 
controllers for collector motors: in addition to controlling the power supplied 
to the electric motor, they must determine the position of the rotor at each 
moment in time in order to accurately set the phases of the three supply 
voltages required for the operation of a brushless electric motor. These 
governors are usually more expensive than stroke governors for brushed 
motors for the same electrical power.

Battery
How to choose the right battery for your drone? Larger batteries increase 

flight time. However, the increase in flight time is not proportional to the 
increase in battery size. 

 
Figure 3.14. Graph of flight time versus battery capacity

Figure 3.14 shows that as the battery gets larger, increasing the flight 
time becomes ineffective [17]. Eventually it will reach a point where it just 
doesn't get more flight time with a bigger battery. This is mainly due to 
the weight of the battery. There are methods by which you can select the 
appropriate battery weight and rating (Figure 3.15). 
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Figure 3.15. Several types of batteries

Using this model, you can calculate the flight time for any battery. Of 
course, this is only an estimate, but it gives a general idea of which batteries 
are best suited.

First of all, you need to collect data. The main data is the flight time 
under various loads. You can also collect some other data to determine what 
the drone's maximum payload is, such as voltages at different throttle feed 
points (engine rpm), current, etc.

To give an example, a 2200 mAh 3S Lipo battery was used as a reference 
and flight times were tested with different load weights (0 g, 110 g, 220 g, 
340 g, 405 g, 515 g). The data that was collected from 6 test flights is shown 
in Figure 3.16 [17].

 

Figure 3.16. Current consumption
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Figure 3.17 shows a graph of the dependence of current consumption in 
seconds to load in grams.

 
Figure 3.17. Graph of dependence of current 

consumption in seconds to load in grams

It is clear that this function should not be linear, but the battery power 
falls within this range, so the error can be neglected to get a general idea.

Figure 3.18. Approximate flight times for different power by weight

The estimated flight time is approximately equal to the effective (86% 
of the total volume) battery volume divided by mAh/s. For example, for a 
6000 mAh battery, the effective capacity is 5160 mAh, and the electricity 
consumption rate is 5.75 mAh/s, so the flight time will be 898.16 seconds, 
almost 15 minutes (Fig.3.18) [17]. Figure 3.19 shows a graph of the flight 
time versus battery volume obtained during the experiments [17].
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Figure 3.19. Graph of flight time versus battery volume

3.3 Flight controller. On-board computer

The flight controller is the brain of any UAV. Without special equipment 
such as a stabilization board, the UAV will not balance in the air and 
may fall to the ground. The stabilization board continuously performs 
measurements from inertial measuring sensors such as an accelerometer, 
gyroscope, magnetometer, barometer, GPS receiver, and other optional 
peripheral telemetry sensors. Makes changes to UAV position deviation 
errors by sending a specific signal to the electronic governor. Which, in 
turn, supplies a certain voltage to the motors, changing its speed. Thus, 
compensating for the position of the UAV in one direction or another. As 
shown in Figure 3.20, the system is in a closed loop [17].

First, you need to let the system understand where it is – the current 
position of the UAV. To do this, you need to place the UAV on a flat 
surface and supply power from batteries. Then wait until all the sensors are 
initialized and the gyroscope and accelerometer are calibrated, as well as 
satellites are found. After that, the system understands the current position 
on the horizon and coordinates, as a reference. Further, after starting the 
engine, the take-off process takes place, in which the microprocessor 
processes the values of the position of the sensors and will continue to 
process them until there is power or another flight mode is selected. If 
there are deviations in the UAV position, the system compensates for 
the deviations. It supplies a certain voltage to the motors, controlling the 
rotational speed, thereby equalizing the position error of the UAV. 
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Figure 3.20. Diagram of a quadcopter flight controller

PID (Proportional-Integral-Derivative) controller 
The PID controller is the most common form of feedback. A PID 

controller is a device in a closed-loop control loop. It is used in automatic 
control systems to generate a control signal in order to obtain the required 
accuracy and quality of the transient process. The PID controller generates 
a control signal, which is the sum of three terms, the first of which is 
proportional to the difference between the input signal and the feedback 
signal (error signal), the second is the integral of the error signal, and the 
third is the derivative of the error signal.

The PID controller is an important part of decision making and has 
become a standard process control tool since the 1940s. In the control 
process today, more than 95% of control cycles are of the PID type. 
PID control is an essential component of a distributed control system. 
Controllers are also built into many custom control systems. PID control is 
often used to build complex automation systems used for power generation, 
transportation and manufacturing. 

Many complex management strategies, such as predictive management 
models, are organized hierarchically. PID control is used at its lowest 
level. The multiparameter controller sets key values at the physical bottom 
layer. PID controllers have gone through many changes in technology, 
from mechanics and pneumatics to microprocessors, transistors, integrated 
circuits. Microprocessors have had a significant impact on PID controllers. 
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Today, almost all PID controllers are based on microprocessors. This made 
it possible to provide additional functions such as automatic configuration, 
scheduling. 

The block diagram for the PID controller is shown in Figure 3.21 [18]. In 
(3.7) the mathematical description of the PID controller is given [18].

u t P I D K e t K e t dt K
de t
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� �

�
0

�

              
(3.7)

 

Figure 3.21. Block diagram for PID controller

The PID control algorithm includes three separate constants: 
proportional, integral and derived quantities, denoted by P, I, and D. In 
simple terms, these values can be interpreted in terms of time: P depends on 
the present error, I on the accumulation of past errors, and D is a prediction 
of future errors based on the current rate of change. The weighted sum of 
these three actions is used to tune the process using elements such as the 
position of the control valve, damper, or the power supplied to the heating 
element.

Proportional component. The proportional component produces an 
output value that is proportional to the current error value. The proportional 
response can be adjusted by multiplying the error by a constant Kp called 
the proportional gain. The proportional parameter is expressed by formula 
(3.8).

P K e t
out p

� � �                                        (3.8)

A high proportional gain results in a significant change in the output 
signal for a given change in error. If the proportional gain is too high, the 
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system may become unstable. A small gain will result in a small output, 
with a large input error. This ultimately makes the controller less sensitive 
and less responsive to feedback. If the proportional gain is too low, then 
the control action may be too small in response to system noise. Figure 
3.22 shows a graph of the parameter versus time for three values of the 
coefficient [18].

 

Figure 3.22. Plot of PV (process variable) versus time, 
for three values of Kp (Ki and Kd are constant)

Integral component. The contribution from the integral parameter is 
proportional to the magnitude of the error and the duration of the error. The 
integral in the PID controller is the sum of the instantaneous error over time 
and gives the cumulative offset that must be corrected first. The accumulated 
error is then multiplied by a factor K_i and added to the controller output. 
The integral parameter is expressed by formula (3.9).

I K e d
out i

t
� � ���

0
� �                                    (3.9)
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The integrating term accelerates the movement of the process in relation 
to the setpoint and removes the residual persistent error that occurred in 
the proportional controller. However, since the integral parameter reacts to 
accumulated errors from the past, this can lead to an underestimation of the 
set value of the current state (correction of current errors). Figure 3.23 shows 
a graph of the parameter versus time for three values of the coefficient.

 

Figure 3.23. Graph of PV (process variable) versus time, 
for three values Ki (Kp and Kd are constant)

Differential parameter. The derivative of the process error is calculated 
by determining the change in error over time. The value of the parameter's 
contribution to the overall control of the action is called the derivative of the 
gain K_d expressed by formula (3.10) [18].

D K
d

dt
e t

out d
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(3.10)

The differential parameter predicts the behavior of the system and thus 
improves the regulation of time and stability of the system. Implementation 
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of the PID controller includes an additional filter to limit the gain of 
high frequencies and noise. Differential action is rarely used in practice; 
according to some estimates, it affects system stability in real applications 
only in 20% of cases. Figure 3.24 shows a graph of the parameter versus 
time for three values of the coefficient [18].

 

Figure 3.24. graph of PV (process variable) versus time, 
for three values of Kd (Kp and Ki are constant)

Today there are several manufacturers of flight controllers on the 
market, each with its own pros and cons, table 3.1 shows examples of 
known systems. Consider the popular Navio2 system from Emlid. Navio 2 –
an autopilot that supports the connection of a Raspberrypi single-board 
computer and Linux operating systems (Fig. 3.25) [17]. 

The peculiarities of this system in comparison with other systems is 
that it can be connected to the Raspberrypi B +, 2, 3 platform (Fig. 3.26) 
[17]. Which, in turn, have single-board computers the size of a bank card. 
There is a 4-core ARM Cortex-A53 x64 with a frequency of 1.2 Ghz and 1 
Gb of RAM. Also, it is possible to connect different peripheral devices via 
different interfaces: USB, SPI, I2C, UART, GPIO, HDMI, WiFi, Bluetooth. 
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This platform runs on a UNIX-like Raspbian system. This gives developers 
great potential to develop various applications in robotics, computer vision, 
machine learning, and more.

Table 3.1. Comparison of stabilization systems

SYSTEM
Open 
source

Level 
stabili-
zation

Alti-
tude 
hold

Hold 
posi-
tion

Return 
home

Coor-
dinate 
navi-
gation

PRICE

1 2 3 4 5 6 7 8

ArduCopter 
(APM 2.5)

+ + + + + + Average

Crius All In 
One PRO

+ + + - - - High

CriusMulti-
WiiLite

+ + - - - - Low

Pixhawk-
Arducopter

+ + + - - - Low

DJI Naza - + - - - - High

Hobbyking 
KK2.0

- + - - - - Low

Multi-Wii 
PRO / 

MTK GPS
+ + + - - - Average

Navio2 + + + + + + Average

Zero UAV 
YS-X6

- + + + + + High

Aero-Quad 
32

+ + + - - - Average
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Figure 3.25. Navio Autopilot 2

 

Figure 3.26. Raspberry pi 3
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Onboard software
Let's consider what actions should be taken if a platform is chosen that 

runs on UNIX-like systems, on the RaspbianJessieNavio distribution kit. To 
get started, you need to do the following:

1) Download the official distribution from the website https://files.emlid.
com/images/emlid-raspbian-20160408.img.xz/.

2) Unpack the downloaded image with an archiver.
3) Using the Win32DiskImager utility, create a bootable map and write 

an OS image to it.
4) Insert the card into the raspberrypi slot.
5) To configure raspberrypi, you need an HDMI cable with a monitor 

with an interface that supports HDMI, a keyboard.
6) Connect navio2 board to Raspberrypi 3.
7) Give power 5 volts from the voltage regulator connected to the battery.
The console will be loaded (Fig. 3.27), through which it will be ecessary 

to carry out subsequent settings. 

 

Figure 3.27. RaspbianJessie Console

You must enter your username and password (by default login – pi, 
password – raspberry). Next, you need to expand the file system, activate 
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the SSH tunnel, and make the router settings (Fig. 3.28-3.30). To enter the 
configuration menu, you must enter the command in the console sudoraspi-
config. To configure the connection to the router, type the command in the 
sudonano console /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Figure 3.28. File System Extension

 

Figure 3.29. Activating SSH Tunnel
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Figure 3.30. Setting up a connection to a router

Further, after connecting to the Internet, you need to update and 
install the latest versions of the libraries from the distributions on the 
RaspberryFoundation repositories. To do this, type the command in the 
console sudoapt-getupdate && sudoapt-getdist-upgrade (Figure 3.31).

 

Figure 3.31. System update
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Next, you will need to install APM by entering the command sudoapt-
getupdate && sudoapt-getinstall apm-navio2. Next, install the gstreamer 
1.0 distribution kit with the sudoapt-getinstallgstreamer1.0 command. Also, 
gstreamer and missionplanner must be installed on the ground station.
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CONCLUSION 
 
In conclusion, we list the main areas of application of robotics, where, 

first of all, the achievements in solving the considered scientific and 
technical problems will have to be realized: 

1. Space robotics. 
It is the most important component today the next stage in the 

development of cosmonautics. This includes, first of all, exploration of deep 
space and nearby planets, including the moon. 

Space robotics opens up prospects for creating fundamentally new 
space objects and systems, including in near-earth space, focused on new 
opportunities, provided by robotics.

2. Underwater robotics. 
Along with space, this is the second direction «Expansion» of humanity, 

where the decisive role should be played robotics of a new generation. If the 
amphibian man is fantastic then amphibious robots are already a reality. It 
is enough to recall their work survey of the Titanic and sunken submarines, 
the use of underwater geological robots. And, after all, this is, in fact, still 
just the prehistory of underwater robotics. Currently, there are no lunar or 
other space bases yet, serviced by self-repairing robots, there are no similar 
underwater structures. However, if today the main direction development of 
modern machine production are deserted complex robotized enterprises, the 
more it should relate to space and deep ocean exploration and development 
appropriate technologies.

3. Mobile robotics ground and airborne.
Here include robotic systems for action in extreme conditions, including 

for the armed forces and other power structures, group use of robots, 
including in conflict situations, and creation of the next intelligent gene-
rations of such robots, fundamentally focused on autonomous functioning. 
Particularly great prospects are associated with microrobotics.

4. Bio and medical robotics. 
This includes both the problem of borrowing bionic solutions, and the 

reverse the process of introducing robotics into living organisms. Start last 
put prosthetics of limbs, then strengthening of physical human ability to 
function in extreme conditions (active spacesuits, bio-controlled walking 
machines, etc.). 

Finally, new generations of intelligent prostheses and exoskeletons, 
robotic nurses, robotic systems for rehabilitation of disabled people, massage 
therapists, etc. were appeared. However, first of all it is new fields of 
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application of robotics such as surgery, including remote, robotic assistants, 
microrobots for intravascular and intracavitary diagnostics and surgery.

5. Robotics in the education system. 
This direction of development of robotics is new and promising. In the 

education system of the republic, robotic universities, schools, lyceums and 
other educational institutions will be created, where the educational process 
in certain disciplines or subjects will be carried out by software teaching 
robots without the participation of teachers.

Industrial robotics is absent among the listed promising fields of 
application of robotics. This is explained by the fact that although in the 
foreseeable future the main world park of robots will still be made up of 
industrial robots, this already established section of robotics does not 
determine its development in the directions discussed above, namely, the 
above directions of robotics will develop rapidly in the future.
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GLOSSARY

A
AIBO is a robotic dog manufactured by SonyCorp.
Adaptation is the main reaction of a living organism, providing it with 

the possibility of survival.
Artificial intelligence (AI) is one of the areas of informatics, the 

purpose of which is the development of hardware and software tools that 
allow a non-programmer user to set and solve their tasks, traditionally 
considered intellectual, communicating with computers in a limited subset 
of natural language.

C
Communication system (CS) – designed to ensure the exchange 

of information between the IR and the operator or other robots and 
technological devices in order to formulate tasks, monitor the functioning 
of IR systems and technological equipment, diagnose malfunctions, routine 
checks, etc.

Control device – serves to form and issue control actions to the 
manipulator in accordance with the control program.

Centering devices – These devices are used in robotic assembly 
processes.

Cyclic control systems are the simplest control systems that ensure the 
movement of MA links from stop to stop along each degree of mobility.

D 
Declarative knowledge – facts in the form of sets of structured data.
Dynamic qualities – provide the necessary speed of acceleration and 

braking when stopping.
E
Ejector is a device in which kinetic energy is transferred from one 

medium moving at a higher speed to another. 
An expert is a highly qualified specialist who has agreed to share his 

experience in the subject area under consideration.
Expert systems (ES) (or knowledge engineering) is a direction of 

artificial intelligence, the task of which is to research and develop programs 
(devices) that use knowledge and inference procedures and solve problems 
that are difficult for human experts.

F
Facts – 1) well-known circumstances; 2) relations or properties that are 

known to have the meaning «true». 
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FPS – flexible production systems. The lifting capacity of the IR is the 
largest value of the mass of manipulated objects, including the mass of the 
working body, which can be moved by «hand» under given conditions.

Formal system is a set of purely abstract methods, in which the rules 
for operating with a set of symbols are presented in a purely syntactic 
interpretation without taking into account the semantic content.

Functional constant is a logical predicate that, when combined with a 
suitable number of terms, forms a functional form, the semantic domain 
of which is a set of individual constants. Zero-place functional constant – 
individual constant. Functional integrity – the ability to choose the desired 
result, time and means of obtaining the result, means of analyzing the 
sufficiency of the result obtained.

G
Generalization of knowledge is the process of obtaining knowledge 

that explains the existing facts and is able to explain, classify or predict new 
ones.

Girover is a six-wheeled robot that is stabilized and controlled by an 
internal mechanical gyroscope 

Gripping device is the working body of the robot.
H
Heuristics – knowledge from expert experience. 
I
An intelligent system is an information and computing system (ICS) 

with intelligent support in solving problems without the participation of an 
operator (decision-maker – decision maker).

Information-measuring system (IMS) – is intended for collecting and 
primary processing of information for the control system about the state of 
elements and mechanisms of the IR and the external environment.

Industrial robot is an automatic machine, stationary or mobile, 
consisting of an executive device in the form of a manipulator with several 
degrees of mobility, and a reprogrammable program control device for 
performing motor and control functions in the production process. 

Intelligence – 1) the ability of the brain to solve (intellectual) tasks 
by acquiring, memorizing and purposefully transforming knowledge 
in the process of learning from experience and adapting to a variety of 
circumstances; 2) the ability to independently, effectively (correctly, with 
the lowest possible cost of resources) find high-quality (correct, simple, 
requiring as little resources as possible) solutions (including new, previously 
unknown) various complex «problems», including new ones, previously 
unknown (ideally – any possible «tasks»).



176                                                                                            

Intelligently supported system is a system that can make decisions on 
its own.

K 
KazRobotics – Federation of Educational and Sports Robotics in 

Kazakhstan.
KUKA – welding robot.
Knowledge is the revealed regularities of the subject area (principles, 

connections, laws) that allow solving its problems.
Knowledge base (KB) is the core of the IS, the body of knowledge of the 

subject area, recorded on a machine medium in the language of knowledge 
representation (usually close to natural).

Knowledge base management system (KBMS) is a set of tools that 
ensure work with knowledge. 

L 
Logic – 1) the science of the forms and methods of correct thinking; 

2) the science of universal (generally valid) relationships between concepts, 
judgments, inferences and other abstract objects. 

Logical conclusion is the derivation of a certain formula based on many 
other logical formulas by applying inference rules. 

Logic programming is one of the approaches to computer science that 
uses first-order predicate logic in the form of Horn phrases as a high-level 
language. 

M
Manipulator – a device designed to perform all its motor functions of 

the PR, is a multi-link mechanism with an open kinematic chain, equipped 
with drives and a working body. 

Motoman – a robotic complex for arc welding.
N
Neurocomputer is a software and hardware system that implements 

some formal model of a natural neural network.
Neural-like network is a collection of neural-like elements connected in 

a certain way with each other and with the external environment.
Neural networks are systems with very strong pattern recognition 

capabilities.
P 
Perceptron is a pattern recognition device.
Drive unit – serves to convert the supplied energy into mechanical 

movement of the manipulator executive links in accordance with command 
signals.
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Programmed control system (PCS) – serves for the direct generation 
and issuance of control signals and structurally consists of a control panel, 
a memory device, a computing device, control units for manipulator drives 
and technological equipment.

R
A request (in Prolog) is a goal that is given to a program for execution.
Recursion step is a rule, the body of which necessarily contains, as a 

subgoal, a call to the predicate being defined.
Recursion basis is a clause that defines an initial situation or a situation 

at the moment of termination.
Reprogrammability is the property of an industrial robot to replace a 

control program automatically or with the help of a human operator.
Robot is an automatic machine that combines the properties of workers 

and information machines, thus being a fundamentally new type of machine.
S
Semantic network is a directed graph, the vertices of which are 

concepts, and the arcs are the relations between them.
Solver (inference machine, deductive machine, interpreter) is a program 

that simulates the course of an expert's reasoning based on the knowledge 
available in the knowledge base.

Supporting structures – designed to accommodate all devices and 
units of IR.

T
Timer – serves to form the time delays required for the program.
Trolley carts – move along a suspended monorail and are equipped with 

a special lifting mechanism or a «hand» with a gripper.
Technology of synthesis of an expert system is a technology of creating 

systems based on the knowledge of experts that solve non-formalized 
problems in semi-structured subject areas.

U
Unification – coincidence of a goal with the head of a rule or fact.
User interface is a set of programs that implement a dialogue between 

users and InS at all stages of InS functioning.
W 
Working area of the IR is the space in which the working body can be 

located during its operation.
Working body of the manipulator IR is intended for direct impact on the 

manipulated object when performing technological operations or auxiliary 
transitions.





РОБОТОТЕХНИКА
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ПР – промышленный робот
PUMA – программируемая универсальная машина для сборки
JPL – лаборатории реактивных двигателей 
AIBO – роботизированная собака
CMU – университет Карнеги Меллона
MIT – Массачусетский технологический институт
WMR – колесные мобильные роботы
ИИ – искусственный интеллект
CCD – датчики зрения
СНГ – союз независимых государств
ГАП – гибкие автоматизированные производства
ГПС – гибкие производственные системы
ЧПУ – числовое программное управление
СЭВ – совет экономической взаимопомощи
СПУ – система программного управления 
ИИС – информационно-измерительная система 
СС – система связи
SCARA – Selective Compliance Assemble Robot Arm – рука сбороч-
  ного робота с избирательной податливостью 
БПЛА – беспилотный летательный аппарат 
КПД – коэффициент полезного действия
ПИД – пропорционально-интегрально-дифференцирующий
ОС – операционная система
РСА – метод главных компонент
LDA – линейный дискриминантный анализ
КП – кинематическая пара
ЭГСП – электрогидравлический следящий привод
ГП – гидравлический привод 
ГД – гидравлический двигатель 
ММД – мехатронный модуль движения 
ТО – технологическое оборудование
МА – модулятор
РТС – робототехнические системы
ИС – интеллектуальная система
САУ – система автоматического (автоматизированного) управ-
  ления
РТК – робототехнический комплекс
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АПР – адаптивный промышленный робот
ВД – видеодатчик 
УП – устройство подсветки
УПО – устройство предварительной обработки 
АСУ – автоматизированная система управления
ПИ – печь индукционная
ПШ – пресс кривошипный
ГПМ – гибкий производственный модуль 
ГАУ – гибкие автоматизированные участки 
ГАЛ – гибкие автоматизированные линии 
ГАЦ – гибкий автоматизированный цех
АСУП – автоматизированные системы управления производ-
  ством
АРМ – автоматизированные рабочие места
ГПК – гибкий производственный комплекс
ЭОС – экспертные обучающие системы
ЭС  – экспертная система
РП – рабочая память
БД – база данных 
БЗ – база знаний
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ВВЕДЕНИЕ

Предмет робототехники – это создание и применение роботов и 
других средств робототехники различного назначения. Возникнув на 
основе кибернетики и механики, робототехника в свою очередь поро-
дила новые направления развития и самих этих наук. Для кибернетики 
это связано прежде всего с интеллектуальным управлением, которое 
требуется для роботов, а для механики с – многозвенными механиз-
мами типа манипуляторов. Робот можно определить как универсаль-
ный автомат для осуществления механических действий, подобных 
тем, которые производит человек, выполняющий физическую работу. 
При создании первых роботов и вплоть до сегодняшнего дня образцом 
для них служат физические возможности человека. Именно стремле-
ние заменить человека на тяжелых работах и породило сначала идею 
робота, затем первые попытки ее реализации (в средние века) и, нако-
нец, обусловило возникновение и развитие современной робототех-
ники и роботостроения. 

Робот – это машина автоматического действия, которая объеди-
няет свойства машин рабочих и информационных, являясь, таким 
образом, принципиально новым видом машин. В достаточно развитом 
виде роботы, аналогично человеку, осуществляют активное силовое и 
информационное взаимодействие с окружающей средой и благодаря 
этому могут обладать искусственным интеллектом и совершенство-
вать его. Правда, пока еще роботы очень далеки по своим интеллекту-
альным возможностям от человека. 

При решении проблемы создания роботов одним из естествен-
ных путей является копирование человека и живой природы вообще. 
Однако не менее важен и поиск принципиально новых путей, опре-
деляемых возможностями современной техники. Пример первого 
подхода – создание механических рук шарнирного типа и захватных 
устройств со сгибающимися пальцами. Примеры второго подхода –
использование электромагнитного поля для ориентации и взятия пред-
метов и, наконец, колесный ход вместо шагания. Аналогичные при-
меры можно найти и применительно к сенсорным системам (создание 
«сверхчувственных» органов наряду с копированием органов чувств 
животных).

От ранее известных видов машин роботы принципиально отлича-
ются своей универсальностью (многофункциональностью) и гибко-
стью (быстрым переходом на новые операции). Под универсальностью 



183

понимается универсальность рабочих органов робота и их движений, 
хотя сегодня до универсальности руки человека роботам еще далеко. 
(Правда, это компенсируется возможностью быстрой смены рабочих 
органов робота в процессе выполнения операций). 

Универсальность роботов предполагает возможность выполнения 
ими целенаправленных действий, которые требуют определенных 
интеллектуальных способностей. Это открывает широкие возможно-
сти использования роботов в качестве как основного технологического 
оборудования (на сборке, сварке, окраске и т.п.), так и вспомогатель-
ного – для замены рабочих, занятых на обслуживании такого обору-
дования. 

Термин «робот», как известно, славянского происхождения. Его 
ввел известный писатель К. Чапек в 1920 г. в своей фантастической 
пьесе «R.U.R.» («Россумовские универсальные роботы»), где так 
названы механические рабочие, предназначенные для замены людей 
на тяжелых физических работах. Название «робот» образовано от чеш-
ского слова robota, что означает тяжелый подневольный труд. Помимо 
роботов для тех же целей широкое применение получили манипу-
ляторы с ручным управлением (копирующие манипуляторы, теле-
операторы и т.п.) и с различными вариантами полуавтоматического и 
автоматизированного управления, а также однопрограммные (не пере-
программируемые) автоматические манипуляторы (автооператоры 
и механические руки). Все эти устройства являются предшественни-
ками роботов. Появились они главным образом для манипулирова-
ния объектами, непосредственный контакт с которыми для человека 
вреден или опасен (радиоактивные вещества, раскаленные болванки 
и т.п.). Однако, хотя появление роботов существенно сузило сферу их 
применения, эти простые средства механизации и автоматизации не 
потеряли своего значения. Все они сегодня вместе с роботами входят в 
общее понятие средств робототехники. 

Как уже было отмечено, объективной причиной возникновения и 
развития робототехники явилась историческая потребность современ-
ного производства в гибкой автоматизации с устранением человека 
из непосредственного участия в машинном производстве и недоста-
точность для этой цели традиционных средств автоматизации. Поэ-
тому задачей робототехники наряду с созданием собственно средств 
робототехники является разработка основанных на них систем и 
комплексов различного назначения. Системы и комплексы, автоматизи-
рованные с помощью роботов, принято называть роботизированными. 
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Роботизированные системы, в которых роботы выполняют основные 
технологические операции, называются робототехническими. Наряду 
с внедрением в действующие производства роботы открывают широ-
кие перспективы для создания принципиально новых технологических 
процессов, не связанных с весьма обременительными ограничениями, 
налагаемыми непосредственным участием в них человека. При этом 
имеется в виду, как действительно очень ограниченные физические 
возможности человека (по грузоподъемности, быстродействию, точ-
ности, повторяемости и т.п.), так и требуемая для него комфортность 
условий труда (качество атмосферы, отсутствие вредных внешних воз-
действий и другое).

Сегодня необходимость непосредственного участия человека в тех-
нологическом процессе зачастую является серьезным препятствием 
для интенсификации производства и создания новых технологий. 
Роботы получили наибольшее распространение в промышленности 
и, прежде всего, в машиностроении. Предназначенные для этой цели 
роботы называют промышленными роботами (ПР). Не менее широкие 
перспективы имеют роботы в горнодобывающей промышленности, 
металлургии и нефтяной промышленности (обслуживание буриль-
ных установок, монтажные и ремонтные работы), в строительстве 
(монтажные, отделочные, транспортные работы), в легкой, пищевой, 
рыбной промышленности. Наряду с использованием в промышлен-
ности роботы применяются и в других областях народного хозяйства 
и человеческой деятельности: на транспорте (включая создание шага-
ющих транспортных машин), в сельском хозяйстве, здравоохранении 
(протезирование, хирургия – стерильная, дистанционная, обслужи-
вание больных и инвалидов, транспортировка), в сфере образования, 
для исследования и освоения океана и космоса и выполнения работ в 
других экстремальных условиях (стихийные бедствия, аварии, воен-
ные действия), в научных исследованиях. Применение роботов, наряду 
с конкретным технико-экономическим эффектом, связанным с повы-
шением производительности труда, сменности работы оборудования 
и качества продукции, является важным средством решения социаль-
ных проблем, позволяя освобождать людей от тяжелого, опасного и 
монотонного труда.

Данный учебник написан авторами на трех языках – на казахском, 
русском и английском и разделен на два тома. В первой главе учебника 
рассматривается история становления робототехники как современ-
ной отрасли науки и техники, от первых попыток создания «меха-
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нических людей» до современных роботов всех типов и назначений. 
Рассмотрено развитие робототехники в странах СНГ и в Казахстане. 
Во второй главе описаны устройство и составные части промышлен-
ных роботов, классификация и конструктивное исполнение ПР. Третья 
глава посвящена рассмотрению беспилотных летательных аппаратов, 
их прикладному применению. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ

1.1 Исторический очерк

Наше увлечение роботами началось более 100 лет назад. Оглядыва-
ясь назад, легко запутаться в том, что есть и что не является роботом. 
История робототехники связана с множеством других технологиче-
ских достижений, которые сегодня кажутся настолько тривиальными, 
что мы даже не думаем о них как о роботах. На базе возросших науч-
ных и технических возможностей своего времени растет реализация 
потребностей общества и производства в различных автоматических 
устройствах. При этом намечается более явственный прогресс в при-
ближении их к тому виду, который характерен для современных робо-
тотехнических устройств. Роль своеобразного катализатора процесса 
берут на себя литература и искусство, многократно усиливая интерес 
общества к проблеме робототехники. 

Именно в этот период появляется много высокохудожественных 
научно-фантастических произведений литературы, ставится немало 
комиксов, мультфильмов и полнометражных кинолент, в которых 
андроиды, роботы, фантомы и иные творения человеческого вообра-
жения играют ведущие роли. Само понятие «робот» приходит из худо-
жественной литературы [1]. Пожалуй, наиболее значительное место 
тема робототехники занимает в творчестве замечательного писателя-
фантаста, американского ученого и популяризатора науки Айзека Ази-
мова. В одном из своих рассказов, объединенных общим циклом «Я 
робот», А. Азимов в 1942 г. попытался впервые сформулировать основ-
ные принципы поведения роботов и взаимодействия их с человеком, 
исходя из категорий добра и гуманности. Эти принципы, названные 
тремя законами робототехники, гласят:

1. Робот не может нанести вред человеку или через бездей-
ствие позволить человеку нанести вред, если только это не 
нарушит закон более высокого порядка.

2. Робот должен подчиняться приказам, данным ему людьми, за 
исключением случаев, когда такие приказы будут противоре-
чить закону более высокого порядка.

3. Робот должен защищать свое существование, если такая за-
щита не противоречит закону более высокого порядка.
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Стальные рабы
Первым человеком, который использовал слово «робот», был не 

ученый, а драматург, чехословацкий писатель Карел Чапек, который 
впервые использовал слово «робот» в своей сатирической пьесе У.Р.Р. 
(Универсальные роботы Рассама). Это слово взято из чешского слова 
«раб» для принудительного труда, которое использовалось для опи-
сания электронных слуг, вызывающих определенные эмоции у своих 
хозяев. Это было только начало неудачных роботов, которые получат 
свое развитие в течение следующих нескольких десятилетий. Многие 
люди опасались, что машины будут возмущаться их ролью в качестве 
рабов или использовать свою стальную силу для свержения челове-
чества.

Военные изобретения
Вторая мировая война была катализатором в развитии двух важных 

компонентов робота, то есть искусственного зондирования и автоном-
ного управления. Радар был необходим для отслеживания врага. 

Вооруженные силы США также создали системы автоматиче-
ского контроля для детектора мины, которая устанавливалась впереди 
танка, когда он пересекал линии противника. Если бы была обнару-
жена мина, система управления автоматически остановила бы танк до 
того, как он достигнет шахты. Немцы разработали управляемые робо-
тизированные бомбы, способные корректировать их траекторию.

Робот в каждом доме
40-е и 50-е годы для робототехники были полны передовых идей. 

Изобретение транзистора в 1948 году увеличило скорость роста элек-
тронного распространения, и эти возможности казались бесконеч-
ными. Десять лет спустя создание кремниевых микрочипов усилило 
этот рост. Робот Westing house Elecktro показал, как далеко могут 
пойти наука и воображение. 7-футовый робот сможет курить и играть 
на пианино. Объявления из той эпохи предполагают, что у каждой 
домохозяйки скоро появится робот.

Промышленно-силовые устройства
По мере роста спроса на автомобили производители искали новые 

способы повышения эффективности конвейера посредством телеуправ-
ления. Это новое поле фокусировалось на роботах, которые имитиро-
вали движения оператора на расстоянии. В 1961 году General Motors 
установили прикладную телеуправляемую систему на своей сбороч-
ной линии. Однорукий робот (рис. 1.1) выгрузил отлитые отливки, 
охладил компоненты и доставил их на обрезной пресс. В 1978 году 
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была введена PUMA (программируемая универсальная машина для 
сборки) и быстро стала стандартом для коммерческого телеуправле-
ния.

 

Рисунок 1.1. Однорукий робот

Руки в космосе
Как только земляне начали путешествовать в космос, они захотели 

там строить сооружения. Одним из основных строительных инстру-
ментов НАСА является Canadarm (рис. 1.2). Сначала развернутая в 
1981 году на борту Колумбии, Canadarm продолжала развертывать и 
ремонтировать спутники, телескопы и челноки. 

 

Рисунок 1.2. Робот Canadarm
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Лаборатории реактивных двигателей (JPL) в Калифорнии работали 
над несколькими другими устройствами для космического строитель-
ства с конца восьмидесятых годов. Многие манипуляторы фирмы 
«RangerNeutralBuoyancyVehicle» тестируются в огромном водном бас-
сейне, имитирующем космическое пространство.

Хирургические инструменты
В то время как роботы пока не заменили врачей, они выполняют 

множество хирургических операций. В 1985 году д-р Йик Сан Квох 
изобрел робот – интерфейс программного обеспечения, используемый 
в первой робототизированной хирургии в стереотаксической проце-
дуре. Хирургическая операция включает небольшой зонд, который 
перемещается в черепе. КТ-сканер используется для создания трехмер-
ного изображения мозга, так что робот может построить лучший путь 
зонда к опухоли. Роботы PUMA обычно используются, чтобы исследо-
вать разницу между здоровой и больной тканью.

Гуманоид Хонда
Команда, которая создала робота HondaHumanoid, изучила стро-

ение наших собственных тел, чтобы построить этого двухногого 
робота. Когда они это начали в 1986 году, идея заключалась в создании 
интеллектуального робота, который мог бы обходиться в человече-
ском мире, в комплекте с лестницами, ковровыми покрытиями и дру-
гими сложными рельефами. Получение единого мобильного робота в 
различных средах всегда было проблемой. Но, изучая ноги и ступни, 
команда Honda создала робота, способного подниматься по лестнице, 
пинать мяч, толкать тележку или затягивать винт (рис. 1.3)

 

Рисунок 1.3. Робот Honda Humanoid
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Ряд Роверов
К 1990-м годам НАСА искало что-то, чтобы восстановить энтузиазм 

публики для космической программы. Ответ был ровером. Первым из 
этих небольших полуавтономных роботизированных платформ, кото-
рые должны были быть запущены в космос, был «Путешественник», 
отправленный на Марс в 1996 году (рис. 1.4). Его миссия заключалась 
в проверке состава грунта, скорости ветра и количества водяного пара. 
Проблема заключалась в том, что он мог путешествовать только на 
короткие расстояния. В 2004 году НАСА вернулась к работе. Роботы-
близнецы (рис. 1.5) снова привлекли воображение публики, отправив 
удивительные снимки на расстоянии в километрах, а не метрах.

Рисунок 1.4. Робот «Путешественник»

Рисунок 1.5. Роботы-близнецы
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Развлекательные домашние животные
В конце 90-х было возвращение к ориентированным на потреби-

теля роботам. Распространение Интернета также позволило более 
широкой аудитории получить удовольствие от робототехники, управ-
ление малыми роверами через Интернет или покупки комплектов в 
Интернете. Одним из реальных роботизированных чудес конца 90-х 
годов стала роботизированная собака (AIBO), изготовленная компа-
нией SonyCorp. Используя свою сенсорную матрицу, AIBO может 
автономно перемещаться по комнате и играть в мяч. Даже при цене 
более 2000 долларов США потребовалось меньше четырех дней для 
продажи AIBO в Интернете. Другие «роботы-любимчики» последо-
вали за AIBO, но проблема сохранения умных любимчиков и низкая 
цена остается.

1.2 Мировые исследования в робототехнике

По данным агентства MSN Learning&Research в 1995 году в про-
мышленном мире было 700 000 роботов, а в Японии их было исполь-
зовано более 500 000, около 120 000 – роботов в Западной Европе и 
60 000 – в Соединенных Штатах. Многие из них выполняли задачи, 
которые являются опасными или неблагоприятными для людей. Неко-
торые виды опасных работ – это обработка материалов, таких как 
образцы крови или мочи, поиск в глубинных водах, а также некоторые 
рабочие места, которые повторяются, и они (роботы) могут работать 
24 часа в сутки, не уставая. Корпорация General Motors использует эти 
роботы для точечной сварки, окраски, загрузки машин, для передачи 
деталей и сборки [2].

Сборочные линейные роботы быстрее всего распространяются 
из-за более высокой точности и снижения затрат на рабочую силу. В 
основном робот включает в себя:

• Механическое устройство, такое как колесная платформа, рычаг 
или другое сооружение, способное взаимодействовать с окружа-
ющей средой.

• Датчики на устройстве или вокруг него, которые способны вос-
принимать окружающую среду и дают полезную обратную связь 
с устройством.

• Системы, которые обрабатывают сенсорный вход в контексте те-
кущей ситуации устройства и инструктируют устройство выпол-
нять действия в ответ на ситуацию.
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В области производства разработка роботов была сосредоточена на 
инженерных роботизированных устройствах, которые выполняют про-
изводственные процессы. В космической отрасли роботизация сосре-
доточена на высокоспециализированных, одноразовых планетарных 
роверах. В отличие от высокоавтоматизированной производственной 
установки, планетарный ровер, работающий на темной стороне Луны 
без радиосвязи, может столкнуться с неожиданными ситуациями. Как 
минимум, у планетарного ровера должен быть некоторый источник 
сенсорного ввода, какой-то способ интерпретации этого ввода и спо-
соб изменения его действий для реагирования на меняющуюся среду. 
Кроме того, необходимость ощущать и адаптироваться к частично 
неизвестной среде требует интеллекта (другими словами, искусствен-
ного интеллекта). В области военной техники и освоения космоса, в 
отрасли здравоохранения и в сфере торговли преимущества исполь-
зования роботов были реализованы до такой степени, что они стано-
вятся частью нашего коллективного опыта и повседневной жизни.

Несколько университетов и исследовательских организаций по 
всему миру проводят активные исследования в различных областях 
робототехники. Некоторые из ведущих исследовательских организа-
ций – Массачусетский технологический институт JPL (Лаборатория 
реактивного движения, НАСА), CMU (Университет Карнеги Меллона) 
и Стэнфордский университет. На рисунке 1.7 М2 – трехмерный двух-
осный ходовой робот, который в настоящее время разрабатывается в 
Лаборатории ног MIT. Эти и многие другие организации участвуют 
в различных областях робототехники. Эти области робототехники 
можно в целом классифицировать как [3]:

• Роботизированный манипулятор. 
• Колесные мобильные роботы. 
• Ножные роботы. 
• Подводные роботы. 
• Летающие роботы. 
• Взгляд робота. 
• Искусственный интеллект. 
• Промышленная автоматизация.
Лаборатория ног в Массачусетском технологическом институте посвя-

щена изучению объектов с ногами и созданию роботов с динамическими 
ногами. Работники лаборатории являются специалистами по изучению 
роли баланса и динамического контроля. Они имитируют и строят суще-
ства, которые ходят, бегают и прыгают, как их биологические аналоги. На 
рисунках 1.6 и 1.7 показаны некоторые из их исследовательских роботов. 
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а)                                                           б)

 Рисунок 1.6. Роботы с динамическими ногами 

 
Рисунок 1.7. M2, трехмерный двухосный ходовой робот
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M2 – трехмерный двухосный ходячий робот, который в настоящее 
время разрабатывается в лаборатории MIT Leg. У робота 12 активных 
степеней свободы: по 3 в каждом бедре, по 1 в каждом колене и по 2 в 
каждой лодыжке. Он будет использоваться для расследования:

• Различных алгоритмов ходьбы.
• Описания движения и методов управления, в частности, Virtual 

Model Control.
• Принудительных методов приведения в действие, в частности, 

при использовании серии Elastic.
• Автоматических методов обучения.
Лаборатория реактивного движения – ведущий центр НАСА для 

создания роботизированных космических кораблей и роверов. Роботы 
могут буквально идти туда, куда раньше никто не ходил, на другие 
планеты, где окружающая среда не подходит для людей, пока мы не 
изучили их гораздо более подробно. Роботы и космические корабли, 
которые мы строим, – это наши глаза и уши на этих далеких планетах. 
На рисунке 1.8 – это изображение робота, который разрабатывается в 
JPL. Университет Карнеги-Меллона – еще один центр, который зани-
мается активными исследованиями робототехники. Есть несколько 
роботов, которые исследуются в университете. На рисунке 1.9 Rover1 –
высокоавтономный программируемый робот, созданный в Институте 
робототехники CMU. Одной из целей при проектировании ровера 
было создание робота, который мог бы автономно перемещаться в 
динамической среде дома. Он использует визуальную навигационную 
систему в зависимости от статических ориентиров. Ровер также может 
подняться по лестнице.

 

Рисунок 1.8. Робот космических исследований JPL
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Рисунок 1.9. Rover1 – высокоавтономный 
программируемый робот в CMU

Еще один проект в Институте робототехники CMU – гиро-
вер. Гировер – робот с шестью колесами, который стабилизируется 
и управляется с помощью внутреннего механического гироскопа 
(рис. 1.10). Гировер может стоять и поворачиваться на месте, двигаться 
сознательно на низкой скорости, подниматься на умеренные оценки 
и стабильно двигаться на пересеченной местности на высоких скоро-
стях. Он имеет относительно большой диаметр прокатки, что облег-
чает движение по грубой поверхности; один трек и узкий профиль для 
предотвращения препятствий; и полностью закрыта для защиты от 
окружающей среды.

 
Рисунок 1.10. Гировер I, одноколесный робот, который 

стабилизируется и управляется с помощью 
внутреннего механического гироскопа
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1.3 Классификация роботов

Как уже упоминалось выше, роботы могут быть классифицированы 
следующим образом [3]:

• Роботизированный манипулятор (руки).
• Колесные мобильные роботы (WMR).
• Ходячие роботы.
• Подводные роботы. 
• Летающие роботы.
• Зрячие роботы.
• Промышленные роботы.
• Роботы с искусственным интеллектом.
Роботизированные руки
Роботизированные руки стали полезными и экономичными инстру-

ментами в производстве, медицине и других отраслях (рис. 1.11)

   

 
Рисунок 1.11. Роботизированные руки

Колесные мобильные роботы
Колесные мобильные роботы (рис. 1.12) выполняют множество 

задач в промышленности и в армии.

   

 
Рисунок 1.12. Колесные мобильные роботы
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Ходячие роботы
Передвижение на земле может быть реализовано тремя различ-

ными основными механизмами:
(1) Ползунок.
(2) Стопы.
(3) Колесо или дорожка.
Из этих трех механизмов первые два являются механизмами 

ходьбы, и в этих случаях робот перемещается на ногах. Так, много 
роботов были разработаны, которые следуют за ходячим механизмом. 
Механизмы ходьбы имеют свои преимущества, и они становятся более 
разумными при движении по мягким, неровным участкам (рис. 1.13).

Преимущества, которые могут быть получены с помощью ходячего 
робота:

• Улучшенная мобильность.
• Улучшенная стабильность на платформе.
• Повышенная энергоэффективность.
• Меньшее воздействие на землю.

  
Рисунок 1.13. Ходячие роботы

В ходячих роботах баланс тела имеет первостепенное значение и 
он становится еще более важным, если он является двуногим робо-
том. Таким образом, система управления, используемая в таких робо-
тах, должна использоваться с умом. Система управления движением 
должна контролировать движение тела так, чтобы движения ног авто-
матически генерировали желаемые движения тела.

Система управления также должна контролировать походку, то 
есть, последовательность поддерживающих конфигураций ног и раз-
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мещения ног (движение опорных ног), чтобы найти следующий плац-
дарм. Во время ходьбы движение тела, которое опирается на опорные 
ноги, следует рассматривать и надлежащим образом контролировать.

Походки, которые определяют последовательность поддерживаю-
щих опорных контуров во время движения, делятся на два класса:

(1) Периодические походки: они повторяют ту же последователь-
ность поддерживающих опорных конфигураций.

(2) Непериодические или свободные походки: у них нет периодич-
ности в их походной схеме.

Количество различных походок зависит от количества ног.
Подводные роботы 
Подводные роботы (рис. 1.14), оборудованные камерой, служат мно-

гим целям, включая слежение за рыбой и поиск затонувших кораблей.

 
Рисунок 1.14. Подводные роботы

Летающие роботы
Летающие роботы (рис. 1.15) эффективно использовались в воен-

ных маневрах и часто имитируют движения насекомых.

 

Рисунок 1.15. Летающие роботы
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Зрячие роботы
Сенсорные датчики
Зрение – наше самое мощное чувство. Оно предоставляет нам 

огромную информацию об окружающей среде и обеспечивает богатое 
интеллектуальное взаимодействие в динамических средах. Поэтому 
неудивительно, что большие усилия были направлены на обеспече-
ние машин датчиками, имитирующими возможности системы чело-
веческого зрения. Первым шагом в этом процессе является создание 
чувствительных устройств, которые захватывают тот же самый необ-
работанный информационный свет, что человеческое зрение.

И двумя современными технологиями для создания датчиков 
зрения являются CCD и CMOS. Эти датчики имеют определенные 
ограничения в отношении производительности по сравнению с чело-
веческим глазом.

Промышленные роботы
Для автоматизации производственных процессов широко применя-

ются промышленные роботы.
Автоматизация, которая по-гречески означает самоуправление, –

это использование систем управления, таких как компьютеры, для 
управления промышленными машинами и процессами без участия 
человеческих операторов. В области индустриализации это шаг за 
пределами механизации. В то время как механизация предоставляла 
человеческим операторам оборудование для оказания им физических 
нагрузок, автоматизация значительно снижает необходимость в чело-
веческих сенсорных и психических потребностях.

Интеллектуальные роботы
Исторически понятия робот и искусственный интеллект были 

неразрывно связаны друг с другом. По мере развития представлений 
о предмете исследований в обеих этих областях, робототехника и ИИ 
постепенно разделялись, оставляя, тем не менее, смутную уверенность 
в необходимости их конечной интеграции.

Не случайно одним из направлений ИИ до сих пор считается целе-
направленное поведение роботов (создание интеллектуальных робо-
тов, способных автономно совершать операции по достижению целей, 
поставленных человеком).

Обычной практикой стало определение требований к интеллекту-
альным роботам, исходя из стоящих перед устройством задач. Напри-
мер, такие факторы, как необходимость периодической подзарядки 
устройства и дополнительного сбора информации для доопределения 
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параметров модели мира в условиях неполноты информации требуют 
введения понятий потребностей (энергетических и информационных). 
Удовлетворение последних должно предполагает наличие целенаправ-
ленности, динамического планирования и другого.

Общепринято мнение, что интеллектуальный робот обладает т.н. 
моделью внешнего мира или внутренней средой, что позволяет роботу 
действовать в условиях неопределенности информации. В том случае, 
если эта модель реализована в виде базы знаний, то целесообразно, 
чтобы эта база знаний была динамической. При этом, коррекция пра-
вил вывода в условиях меняющейся внешней среды естественным 
образом реализует механизмы самообучения и адаптации.

Интеллектуальные роботы, как наиболее совершенные, применя-
ются во всех сферах общественной жизни. 

 
1.4 Становление и развитие робототехники 

в СНГ и странах Восточной Европы

Высокими темпами ведутся разработка, освоение и внедрение 
в промышленное производство и научные исследования роботов в 
странах бывшего Советского Союза и странах Восточной Европы, 
особенно в Болгарии, Венгрии, Германии, Чехо-Словакии и Польши. 
В СССР интенсивная работа над созданием наиболее массовых про-
мышленных роботов началась с конца 1960-х годов. Она ознаменовала 
начало первого этапа роботизации – создание и внедрение первых оте-
чественных промышленных роботов, разработку научно-технических 
и организационных основ робототехники.

В 1972 г. вышло постановление Государственного комитета по 
науке и технике СССР, определившее основы этой работы. Органи-
зована рабочая группа по проблемам робототехники во главе с докт. 
техн. наук, профессором Ленинградского политехнического института 
Е.И. Юревичем, разработавшая программу с участием 19 отраслей 
народного хозяйства. Однако исследования и опытно-конструкторские 
работы по этой проблеме начались значительно раньше. Уже в 1971 г. 
появились опытные образцы промышленных роботов первого поко-
ления: роботы УМ-1 (созданные под руководством П.Н. Белянина и 
Б.Ш. Розина), «Универсал-50» (под руководством Б.Н. Сурнина), УПК-1 
(под руководством В.И. Аксенова) [4].

Промышленный робот УМ-1, гидравлический, грузоподъемностью 
до 40 кг, с позиционной аналого-трансформаторной системой про-
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граммного управления, предназначенный для выполнения вспомо-
гательных операций в технологических процессах механообработки, 
холодной штамповки, гальванопокрытий, был первым отечественным 
роботом, который использовался на предприятии для выпуска серий-
ной продукции.

Второй этап роботизации, примерно с 1976 по 1980 гг., характе-
ризуется организацией серийного выпуска промышленных роботов, 
развертыванием работ по стандартизации и унификации, разработке 
и созданию модульных конструкций, началом работ по созданию 
сочувствленных роботов.

Важной вехой развития отечественной робототехники стала реали-
зация задач, сформулированных в постановлении правительства от 22 
июля 1974 г. «О мерах по организации производства автоматических 
манипуляторов с программным управлением для машиностроения». 

Этим постановлением предусматривалась организация в 1975-
1980 гг. серийного выпуска промышленных роботов и комплектую-
щих изделий к ним на предприятиях Минстанкопрома, Минприбора 
и ряда других министерств. Всего в период с 1970 по 1980 гг. в стране 
было разработано свыше 50 различных типов автоматических мани-
пуляторов с программным управлением, созданы научно-техническая 
и производственная базы ежегодного изготовления около 7 тыс. авто-
матических манипуляторов и 10 тыс. комплектов систем управления. 

К лучшим образцам, созданным в эти годы, можно отнести про-
мышленные роботы типа «Универсал», «ПР-5», «Бриг-10», «МП-9С», 
«ТУР-10» и ряд других.

В 1978 г. вышел в свет каталог «Промышленные роботы» в котором 
представлены технические характеристики 52 моделей промышлен-
ных роботов и двух манипуляторов с ручным управлением.

В 1981-1985 гг. отечественная робототехника вступила в третий 
качественно новый этап роботизации – период широкого внедрения 
промышленных роботов в народное хозяйство. 

Вышедшее 11 июня 1981 г. Постановление правительства «Об уве-
личении производства и внедрении в народное хозяйство автоматиче-
ских манипуляторов с программным управлением (промышленных 
роботов) в 1981-1985 годах» определило широкий фронт работ по соз-
данию и применению роботов и робототехнических систем в таких 
отраслях народного хозяйства, как машиностроение, горнодобываю-
щая промышленность, металлургия, сельское хозяйство, строитель-
ство, транспорт, легкая и пищевая промышленность.
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Начиная с 1980 г. и по настоящее время, усилия разработчиков и 
предприятий направляются на дальнейшее совершенствование про-
мышленных роботов, расширение областей их применения, разра-
ботку и создание робототехнических комплексов и систем. За эти годы 
научными коллективами и предприятиями разработано и изготовлено 
свыше 80 моделей промышленных роботов, организован их серийный 
выпуск, создан ряд робототехнических комплексов и гибких автома-
тизированных систем. 

 Постановление правительства «Об ускорении работ по автомати-
зации машиностроительного производства на основе передовых тех-
нологических процессов и гибких переналаживаемых комплексов» 
(май 1984 г.) дало новый импульс роботизации в стране, возложило 
на Минстанкопром осуществление единой технической политики в 
области создания, внедрения, технического обслуживания гибких 
автоматизированных производств на предприятиях машиностроения и 
металлообработки. В 1983 г. на предприятиях страны работало около 
7 тыс. роботов и манипуляторов, а за 1981-1985 гг. их выпущено свыше 
40 тыс. К началу 1986 г. только на предприятиях Минприбора было 
внедрено более 20 тыс. промышленных роботов и манипуляторов.

 Большую помощь в решении организационных и кадровых задач 
оказывали территориальные центры роботизации производства. 
Только в 1984 г. создано 75 образцово-показательных автоматизирован-
ных цехов и участков, оснащенных роботами и ставшими базовыми 
для обмена опытом между отраслями. Наметился и последовательно 
набирал силу процесс качественного совершенствования робототех-
ники, не единичного, а комплексного использования промышленных 
роботов в составе технологических линий, гибких автоматизирован-
ных производств (ГАП).

На ряде предприятий страны введены в эксплуатацию гибкие про-
изводственные модули, гибкие автоматизированные линии, участки 
и цехи с автоматизированными транспортно-складскими системами 
[5]. К концу 1985 года было внедрено около 80 таких систем, включая 
автоматический контроль, смену инструмента и удаление стружки. 
Опыт эксплуатации гибких производственных систем (ГПС) позво-
ляет утверждать, что они сокращают время производственного цикла 
до 30 раз, повышают коэффициент сменности оборудования до 2,5-2,7 
при экономии производственной площади на 30-40%. 

ГПС в разных масштабах созданы в основном в машиностроитель-
ных отраслях, включая приборостроение, радио- и электронную про-
мышленность [6].
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ГПС типа АПП-3-2 предназначена для обработки 70 различных 
корпусных деталей. Содержит 4 многооперационных пятикоординат-
ных и 3 многооперационных шестикоординатных станков с ЧПУ, а 
также станок глубокого сверления с ЧПУ. Действуют автоматизиро-
ванная транспортно-складская система, а также автоматизированная 
система инструментального обеспечения и контроля. Эксплуатируется 
с 1985 г.

Выдающyюся роль в развитии теории и организации работ по соз-
данию роботов сыграл Герой Социалистического Труда академик И.И. 
Артоболевский (1905-1977), долгие годы возглавлявший научный совет 
АН СССР по проблеме «Роботы и робототехнические системы». В 
Институте машиноведения АН СССР под его научным руководством 
была создана школа, разрабатывающая проблемы теории механизмов 
и машин, имеющие непосредственное отношение к робототехнике. 

В Московском государственном техническом университете им. 
Н.Э. Баумана под руководством известного ученого, члена-корреспон-
дента АН СССР, профессора Е.П. Попова в течение многих лет ведутся 
фундаментальные исследования в области теории автоматического 
управления, послужившие теоретической базой для создания роботов 
и манипуляторов, развития отечественной робототехники.

Большую роль в пропаганде идей робототехники и создании новых 
промышленных роботов сыграл член-корреспондент АН СССР, про-
фессор П.Н. Белянин. Он, в частности, является автором первых 
в стране монографий по этой проблеме (Промышленные роботы. 
М.: Машиностроение, 1975; Промышленные роботы Японии. М.: 
НИАТ, 1977; Промышленные роботы США. С.: НИАТ, 1978). Талант-
ливым организатором и руководителем работ по созданию первых 
отечественных промышленных роботов были Лауреат Государствен-
ной премии СССР Б.Н. Сурнин (1931-1979) и известный специалист 
Я.А. Шифрин, с именами которых связано создание и внедрение робо-
тов «Циклон-ЗБ», «Универсал-5», «Универсал-15» и «Универсал-50М» 
[2].

Координация деятельности различных министерств и ведомств в 
области фундаментальных и прикладных исследований по созданию, 
организации серийного производства и широкому применению про-
мышленных роботов в народном хозяйстве осуществляется Научным 
советом Академии наук по проблеме «Роботы и робототехнические 
системы», возглавляемым членом-корреспондентом АН СССР, про-
фессором И.М. Макаровым. При активном участии Научного совета 
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в 1983 г. при МВТУ им. Н.Э. Баумана создан научно-учебный центр 
«Робототехника» Академии наук и Минвуза, возглавляемый членом- 
корреспондентом АН СССР, профессором Е.П. Поповым. 

На протяжении ряда лет развитие робототехники в СССР и стра-
нах Восточной Европы велось на основе тесного содружества в рам-
ках сотрудничества стран-членов СЭВ. В июне 1982 г. в ходе 36-го 
заседания сессии СЭВ главами делегаций было подписано Генераль-
ное соглашение о многостороннем сотрудничестве по разработке и 
организации специализированного и кооперированного производства 
промышленных роботов, в связи с чем был создан Совет главных кон-
структоров (СГК), ставший основным координатором в этой области. 

В Институте технологии машиностроения и автоматизации Фра-
унгофера (Германия) был создан домашний робот, версия 3 (2008 г.) 
(рис. 1.16). 

Параметры робота:
• Высота – 1,45 метра, 60х60см, вес 150 кг.
• Четыре ведущих управляемых колеса.
• Управление – 3 PC.
• Торс – 5 степеней свободы.
• Рука – 7 степеней свободы.
• Кисть – 7 степеней свободы. 
• Сенсорный экран – поднос.

 
 

Рисунок 1.16. Домашний робот
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Функции: перемещение по комнатам, объезд препятствий, открыва-
ние дверей, распознавание и захват предметов.

Управление: с панели, речевое, распознавание жестов.
В 1982 г. был издан каталог «Промышленные роботы и манипуля-

торы с ручным управлением» (М.: НИИмашМинстанкопром СССР), 
в котором были приведены данные о промышленных роботах, выпу-
скаемых не только в СССР (67 моделей), но и в Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Польше, Румынии и Чехословакии. В начале 1983 г. заинтере-
сованными организациями стран-членов СЭВ был заключен Договор 
о многосторонней международной специализации и кооперирова-
нии производства промышленных роботов и манипуляторов различ-
ного назначения, а в декабре 1985 г. 41-й (внеочередной) сессией СЭВ 
была принята Комплексная программа научно-технического про-
гресса стран-членов СЭВ до 2000 г., в которой промышленные роботы 
и роботизация производства включены как одно из приоритетных 
направлений по комплексной автоматизации. Она сыграла свою поло-
жительную роль в развитии робототехники.

В качестве одного из примеров плодотворного научно-техни-
ческого сотрудничества можно привести выполнение совместных 
работ по теме «Создание промышленных роботов для сварочного 
производства» (головная организация – Институт электросварки им. 
Е.О. Патона) при участии СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, 
Румынии, Чехословакии и Югославии. Работа завершилась созданием 
нового промышленного робота для дуговой электросварки «Интерро-
бот-1».

В 1989 г. в СССР и странах Восточной Европы эксплуатировалось 
уже свыше 65 тыс. ПР, в том числе в СССР – около 59200 ед.

1.5 Развитие робототехники в Казахстане

Развитие робототехнике в Казахстане осуществляется по про-
грамме, разработанной и реализуемой национальным научно-техниче-
ским холдингом «Парасат» совместно с новым университетом Астаны 
(теперь переименованным в Назарбаев Университет) [3].

Наименование Программы: «Развитие робототехники и робото-
технологий в Республике Казахстан» на 2011-2013 годы.

Цель Программы:
• создание производства и организация сервисного обслуживания 

роботов и робототехнологий;
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• создание на базе АО «Новый университет Астаны» научно-об-
разовательной базы для развития индустрии робототехники и 
отработки инноваций в робототехнологии;

• подготовка высококвалифицированных кадров в отрасли разра-
боток «разумных роботов»;

• подготовка базы для организации производства (сборки) из ком-
плектующих, поставляемых предприятиями лидерами по произ-
водству роботов бытового назначения (Hanooi Robotics, Южная 
Корея);

• разработка отечественных роботов бытового и другого (двойно-
го) назначения;

• оснащение отечественных промышленных производств, пред-
приятий, объектов специального назначения, организаций и дру-
гих структур высокотехнологическими роботами, обеспечиваю-
щими новейший уровень и культуру производства.

Основные задачи Программы:
• целевая подготовка кадров по исследованиям;
• разработка, производство и эксплуатация робототехнических си-

стем бытового назначения;
• строительство завода по производству роботов бытового на-

значения («разумные роботы») на базе зарубежных, а, впослед-
ствии, отечественных инновационных технологий;

• создание научно-образовательной и промышленной инфраструк-
туры робототехники.

Сегодня развитие робототехники в нашей стране выходит на новый 
уровень. Казахстанская Федерация образовательной и спортивной 
робототехники заключила меморандум с российской ассоциацией. 
Такое сотрудничество поможет выйти на международный уровень. 
Меморандум заключили в Актобе, где проходил республиканский 
чемпионат «Kaz-Robo-Sport-2017». В качестве экспертов в нем приняли 
участие гости из стран СНГ. Инновационные технологии развиваются 
очень быстро. В школах вводятся дополнительные занятия по робото-
технике. Ученые создают умные дома моделируют свои проекты, при-
думывают уникальные идеи. 

В настоящее время развитием робототехники в Казахстане занима-
ется Федерация образовательной и спортивной робототехники «Каз-
Роботикс», созданная в 2015 году. Цель организации – содействие 
массовому внедрению робототехники в образование, проведение 
соревнований и конкурсов по робототехнике.
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У студентов технических вузов есть прототипы и начальные раз-
работки гуманоидных роботов, роботов для транспортировки грузов 
и других технологий. Но, в целом, о развитии робототехники в Казах-
стане мало известно за пределами учебных лабораторий и локальных 
соревнований. В 2012 году студенты из Казахстана впервые приняли 
участие в международных соревнованиях Robocon. Для этого они соз-
дали трех роботов для выполнения заданий организаторов. 

Зачастую роботы, созданные для соревнований, не имеют прямого 
практического применения. Но зато на создании таких технологий 
школьники и студенты набивают руку для более серьезных разрабо-
ток. На «EXPO-2017» разработчики Казахстана представили новые 
технологии в области робототехники. Среди них были даже школь-
ники, которые создали роботов для сортировки, переработки мусора 
и очищения воды. 

Хорошо известен казахстанский робот с практическим приме-
нением «Шолпан», представленный студентами Международного 
университета информационных технологий в 2013 году. Шолпан про-
демонстрировала умение улыбаться, следовать за гостями и реагиро-
вать на простые голосовые команды. В 2015 году у «Шолпан» появился 
робот-напарник «Арман» для работы в Центрах обслуживания населе-
ния. Робот приветствует посетителей, консультирует, в него встроен 
сканер для удостоверений личности и информационный экран. 

В 2016 году в Казахстане появился отечественный робот-разведчик, 
чьим созданием занимались специалисты Военного научно-исследова-
тельского центра (ВНИЦ) Национального университета обороны имени 
Первого Президента РК. Робот выглядит как мини-бронетранспортер, а 
его основная цель – разведка в городских условиях (рис. 1.17).

 

Рисунок 1.17. Pобот-разведчик
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Технология пока испытывается и еще официально не заступила на 
службу в Вооруженные силы РК. Робот сканирует местность, создает 
3D-модель окружающей среды, определяет огневые точки противника 
и заминированные участки. Его вес – 24 килограмма, максимальная 
скорость – до 60 км/ч. Весной 2017 года военные разработчики плани-
руют создать боевого робота на гусеничном ходу. 

На рисунках 1.18-1.20 показаны образцы исследовательских робо-
тов.

Рисунок 1.18 

Рисунок 1.19
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Рисунок 1.20

Возможности казахстанских роботов пока ограничены, но с каж-
дым годом эта отрасль развивается увереннее: в школах появляются 
классы робототехники, как минимум в пяти городах Казахстана дей-
ствуют кружки для юных изобретателей, а университеты внедряют 
соответствующие дисциплины. Возможно, новое поколение казахстан-
цев не просто будет жить в роботизированной среде, но и станет ее 
создавать.
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ГЛАВА 2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

В соответствии с Государственным стандартом (ГОСТ 25686-85 
«Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины 
и определения») промышленный робот (ПР) определяется как автома-
тическая машина, стационарная или подвижная, состоящая из испол-
нительного устройства в виде манипулятора, имеющего несколько 
степеней подвижности, и перепрограммируемого устройства про-
граммного управления для выполнения в производственном процессе 
двигательных и управляющих функций. Кроме официально принятого 
сложилось и часто используется в практике более краткое определение 
[9]:

ПР – перепрограммируемый автоматический манипулятор про-
мышленного применения.

Под перепрограммируемостью, в соответствии со стандартом, 
понимается свойство промышленного робота заменять управляющую 
программу автоматически или при помощи человека-оператора. К 
перепрограммированию относится изменение последовательности и 
(или) величин перемещений по степени подвижности и управляющих 
функций с помощью средств управления на пульте устройства управ-
ления.

Устройство и конструктивное исполнение современных ПР весьма 
многообразны и диктуются значительным числом объективных фак-
торов (назначение, вид обслуживаемого технологического оборудо-
вания, характер технологического процесса, условия эксплуатации и 
технические требования и др.). Тем не менее, к настоящему времени 
сложились достаточно определенные структура и состав промышлен-
ного робота, его технические характеристики и своеобразный внеш-
ний облик.

2.1 Общее устройство и составные части ПР

В соответствии с вышеприведенным определением промышленный 
робот в целом состоит из исполнительного устройства (манипулятора) 
и устройства программного управления [9].

Манипулятор ПР предназначен для выполнения всех его двига-
тельных функций и представляет собой многозвенный механизм с 
разомкнутой кинематической цепью, оснащенный приводами и рабо-
чим органом, а также в общем случае – устройством передвижения. 
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Конструктивно манипулятор состоит из опорных (несущих) конструк-
ций, манипуляционной системы, рабочих органов, привода и устрой-
ства передвижения.

Устройство управления ПР служит для формирования и выдачи 
управляющих воздействий манипулятору в соответствии с управляю-
щей программой и состоит из собственно системы управления, инфор-
мационно-измерительной системы с устройствами обратной связи и 
системы связи.

Опорные, или несущие, конструкции предназначены для разме-
щения всех устройств и агрегатов ПР, а также обеспечения необходи-
мой прочности и жесткости манипулятора. Опорные конструкции по 
своему исполнению весьма многообразны и могут выполняться в виде 
оснований, корпусов, стоек, колонн, металлоконструкций, рам теле-
жек, порталов и другого.

Манипуляционная система служит для переноса и ориентации 
рабочего органа или объекта манипулирования в заданной точке рабо-
чей зоны и структурно представляет собой обычно многозвенный про-
странственный механизм с разомкнутой кинематической цепью.

Рабочий орган манипулятора ПР, предназначенный для непосред-
ственного воздействия на объект манипулирования при выполнении 
технологических операций или вспомогательных переходов, представ-
ляет собой захватное устройство или рабочий инструмент.

Привод необходим для преобразования подводимой энергии в 
механическое движение исполнительных звеньев манипулятора в 
соответствии с командными сигналами, поступающими от системы 
управления, и в общем виде содержит энергоустановку, двигатели и 
передаточные механизмы.

Устройство передвижения предназначено для перемещения мани-
пулятора или ПР в целом в необходимое место рабочего пространства 
и конструктивно состоит из ходовой части и приводных устройств.

Система программного управления (СПУ) служит для непо-
средственного формирования и выдачи управляющих сигналов и 
конструктивно состоит из пульта управления, запоминающего устрой-
ства, вычислительного устройства, блоков управления приводами 
манипулятора и технологического оборудования.

Информационно-измерительная система (ИИС) предназна-
ченная для сбора и первичной обработки информации для системы 
управления о состоянии элементов и механизмов ПР и внешней среды, 
конструктивно входит в состав устройства управления ПР и включает 
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в себя устройства обратной связи и сравнения сигналов, а также дат-
чики обратной связи.

Система связи (СС) предназначена для обеспечения обмена 
информацией между ПР и оператором или другими роботами и техно-
логическими устройствами с целью формулировки заданий, контроля 
за функционированием систем ПР и технологического оборудования, 
диагностики неисправностей, регламентной проверки и другого.

2.2 Классификация промышленных роботов

Классифицирование промышленных роботов может осущест-
вляться по самым различным признакам: области применения, про-
изводственно- технологическим особенностям, специализации, виду 
базовой системы координат, грузоподъемности, величинам линейных 
перемещений, объему рабочей зоны, классу точности, возможности 
передвижения (мобильности), типу привода, способу установки на 
рабочем месте, типу системы управления, способу программирования 
и др [10, 14].

По области применения промышленные роботы классифицируются 
соответственно конкретному виду их использования в качестве основ-
ного технологического оборудования, и в настоящее время по этому 
признаку можно выделить следующие основные разновидности ПР: 
сварочные, окрасочные, сборочные и контрольно-измерительные.

ПР подразделяются по производственно-технологическим призна-
кам на технические, подъемно-транспортные (вспомогательные) и уни-
версальные промышленные роботы, а также по специализации – на 
специальные, специализированные и универсальные (многоцелевые).

Рассмотрим подробнее еще две из наиболее характерных и содер-
жательных классификаций промышленных роботов: 1) по виду базо-
вой системы координат; 2) по уровню вводимой информации и способу 
программирования (обучения) [12].

По виду базовой системы координат, или конфигурации манипуля-
тора можно выделить пять основных разновидностей промышленных 
роботов. Но прежде чем рассмотреть конкретные разновидности, сле-
дует привести несколько пояснений.

Компоновка и конструктивное исполнение робота прежде всего 
зависят от того, какие движения и в какой последовательности дол-
жен выполнять манипулятор при функционировании. Для переноса 
объекта манипулирования без его ориентации (в любое место рабочей 
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зоны) необходимо и достаточно наделить манипулятор тремя степе-
нями подвижности, каждая из которых может быть как поступатель-
ной, так и вращательной. 

Эти степени подвижности, называемые переносными, или регио-
нальными, определяют систему координат, в которых осуществляются 
основные движения исполнительного устройства робота по переносу 
объекта. 

В зависимости от характера каждой из переносимых степеней под-
вижности (поступательной или вращательной), их последовательно-
сти и взаимной ориентации в пространстве формируется та или иная 
базовая система координат манипулятора со своими особенностями и 
формой пространственной фигуры, описываемой рабочим органом ПР. 

Таким образом, вид базовой системы координат манипулятора 
ПР определяет его конструктивное исполнение, уровень сложности 
системы управления и трудности программирования исполнительных 
движений [11, 12].

Промышленный робот, действующий в прямоугольной, или декар-
товой, системе координат, имеет три поступательных базовых степени 
подвижности с взаимно перпендикулярными направлениями переме-
щений. Этот тип робота состоит (рис. 2.1):

Рисунок 2.1

 
Из рамы 1 в виде балочной мостовой или портальной конструкции, 

перемещающейся поступательно, поперечной тележки или каретки 2,
относительно которой в вертикальном направлении перемещается 
«рука» манипулятора 3 в виде стойки или колонны. 

Форма образующейся пространственной фигуры, описываемой 
рабочим органом, так называемой рабочей зоны 4, представляет собой 
прямоугольный параллелепипед.
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Механические свойства прямоугольной системы манипулятора 
(удобство обслуживания рабочей зоны, достаточно высокая жесткость) 
позволяют применять такие роботы в стесненных условиях, подвеши-
вая их над обслуживаемым оборудованием, а также там, где требуется 
высокая точность, например, на сборочных операциях. 

Однако, несмотря на сравнительную простоту построения мани-
пулятора и программирования, ПР такой конструкции используются 
сравнительно редко. 

Недостатками являются чрезмерное увеличение габаритных раз-
меров устройства при сравнительно небольшом объеме рабочей зоны 
и удлинение продолжительности заданной циклограммы процесса. 
Чаще всего такие роботы выполняются в виде каретки, подвешенной 
на направляющих под или над обслуживаемым оборудованием, либо в 
виде портальной конструкции. 

Примерами такой конфигурации промышленных роботов являются 
отечественные «Ритм-05.01», «УМ1.25Ф4.24.01», транспортный робот 
с двумя степенями подвижности «ТРТ-1-250» («Спрут-1»); сборочный 
«двурукий» робот итальянской фирмы «Olivetti» «Sigma/MTG»; япон-
ские «Electro hand» и «Synchro hand», болгарский «РБ-250» и другие.

На рис. 2.2 показан транспортный робот «Спрут-1».

Рисунок 2.2. транспортный робот «Спрут-1»
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Промышленный робот, действующий в цилиндрической системе 
координат, имеет одну вращательную и две поступательные базовые 
степени подвижности с взаимно перпендикулярными направлениями 
перемещений. Манипулятор такого робота состоит (рис. 2.3): 

Рисунок 2.3

Из поворотной колонны, или стойки, 1, перемещающейся по ней в 
вертикальном направлении каретки 2, относительно которой поступа-
тельно движется «рука» манипулятора 3. Форма образующейся рабо-
чей зоны 4 представляет собой неполный цилиндр. 

Благодаря удобству конструктивного построения и программи-
рования, такая конфигурация манипулятора получила широкое рас-
пространение. Она обеспечивает обслуживание большого объема 
рабочего пространства, а наличие двух переносных поступательных 
перемещений наряду с вращательным облегчает планировку и ком-
поновку рабочих мест и оборудования, создание робототехнических 
комплексов. К недостатку следует отнести затруднительность обслу-
живания объектов, расположенных на малой высоте.

Примерами таких промышленных роботов являются российские 
«Циклон-3», «Циклон-5», «Универсал-5», двурукий ПР-5, ПР-10И, 
«Бриг-10», малогабаритные ПР «Ритм-01.01» и двурукий «Ритм-01.02», 
МП-9; японские «Fanuc-1», «Fanuc-2», «Robot», «Uniman 10», «Uniman 
2000», «Autohand»; болгарский РБ-110; итальянский RBT-5; промыш-
ленный робот ФРГ MHU-500, а также один из первых промышленных 
роботов, созданный в США, «Versatran» и другие [13].

На рисунке 2.4 показан робот «Универсал-5».
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Рисунок 2.4. Робот «Универсал-5»

Промышленный робот, действующий в сферической, или поляр-
ной, системе координат, имеет две вращательные взаимно перпенди-
кулярные и поступательную степени подвижности (рис. 2.5).

 

Рисунок 2.5

Этот тип робота состоит из вращающейся колонны, или основания 
1, поворотной (качающейся) каретки 2 и перемещающейся в ней посту-
пательно «руки» 3. Форма образующейся рабочей зоны 4 представ-
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ляет собой неполный шар, ограниченный сферическими и плоскими 
поверхностями.

Такая конфигурация манипулятора несколько громоздка и требует 
для своего управления более сложную систему. 

Однако благодаря высокой универсальности, возможности обслу-
живания большего объема рабочего пространства, чем манипуляторы, 
работающие в прямоугольной и цилиндрической системах координат, 
такие промышленные роботы получили широкое распространение. 

Первый промышленный робот «Unimate», созданный в США фир-
мой «Unimation», построен именно в сферической системе координат. 

Примерами таких промышленных роботов являются российские – 
«Универсал-15», «Универсал-50», «Универсал-60», ПР-35; созданные в 
США роботы «Stenford arm», а также гамма роботов типа «Unimate» и 
«Prab»; японские «Matbac-IRA-50», «Robitus RS», а также гамма робо-
тов типа «Kawasaki Unimate»; итальянский «Little giant»; германские 
«Linear-Gerat LI5» и «Rohren-Gerat R30» и другие.

Промышленный робот, действующий в угловой, или ангулярной, 
сферической системе координат, имеет три вращательных базовых 
степени подвижности (рис. 2.6). 

Рисунок 2.6

 
Такая конфигурация манипулятора, называемая еще сложной сфе-

рической или антропоморфной, состоит из звеньев, способных пово-
рачиваться подобно руке человека: к вращающемуся «туловищу» в 
виде корпуса или колонны 1, шарнирно прикрепляется «плечо» 2, к 
которому, в свою очередь, – «локоть» 3. Форма образующейся рабочей 
зоны 4 представляет собой сложную шаровую, ограниченную сфери-
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ческими и цилиндрическими плоскостями. Антропоморфная система 
довольно сложна и громоздка для реализации и программирования, 
требует для своего управления более сложные устройства, а в связи 
с пониженной жесткостью нужны специальные меры для повышения 
точности манипулирования. В то же время она отличается высокой 
универсальностью, а обладая наибольшим объемом обслуживаемой 
рабочей зоны, хорошо компонуется в цехе, позволяет минимизировать 
размеры производственных площадей, необходимых для размещения 
роботов. При оснащении дополнительными шарнирами она приобре-
тает повышенные гибкость и маневренность, что особенно важно для 
окрасочных и сварочных работ. 

Типичными примерами антропоморфной конфигурации явля-
ются российские промышленные роботы РПМ-25, ТУР-10, окрасоч-
ный робот «Колер»; шведские роботы IRb-б и IRb-60 фирмы «ASEA»; 
норвежский – «Trallfa»; сварочные и сборочные роботы модели IR 
германской фирмы «Kuka»; сварочный робот модели «Vertikal-80» 
французской фирмы «Renault»; роботы фирм США «Cincinnati 
Milacron» и «Unimation» (серии «Пума») и другие.

Промышленный робот, действующий в ангулярной цилиндриче-
ской, или сложной цилиндрической, системе координат, имеет две 
вращательные в горизонтальной плоскости степени подвижности и 
перпендикулярную в ним – поступательную, т.е. направленную верти-
кально (рис. 2.7). 

Рисунок 2.7
 

Манипулятор такого робота состоит из вращающейся колонны или 
корпуса 1, присоединенного к нему и поворачивающегося в той же 
горизонтальной плоскости звена 2, на конце которого по направляю-
щей перемещается вертикально «рука» 3. Форма образующейся рабо-
чей зоны 4 представляет собой прямой цилиндр.
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Это принципиально новая конфигурация манипулятора промыш-
ленного робота, созданная в Японии учеными университета Яманаси, 
появилась впервые в 1981 г. и получила название «SCARA» (Selective 
Compliance Assemble Robot Arm – рука сборочного робота с избира-
тельной податливостью). 

В отличие от робота, действующего в угловой системе координат, 
вращающиеся сочленения «SCARA» расположены в горизонтальной, а 
не в вертикальной плоскости с использованием вертикальной подвиж-
ности для поступательного движения захватного устройства. Такая 
конфигурация, сочетая свойства угловой и цилиндрической систем 
координат, оказалась весьма эффективной. 

За счет высокой жесткости в вертикальном направлении роботы 
типа «SCARA» могут нести значительно более высокие полезные 
нагрузки, чем другие сборочные роботы (до 30 кг), и в то же время 
весьма удобны для выполнения сборочных операций.

 Схема получила широкое распространение для сборочных робо-
тов, и ряд фирм, в том числе и такая всемирно известная, как IBM 
(США), на основе лицензионных соглашений производят сборочные 
роботы этого типа; одна из наиболее совершенных японских моделей 
получила название «SKILARM», что означает «ловкая рука».

Наряду с рассмотренными пятью основными разновидностями 
промышленных роботов в последние годы в США создана нетради-
ционная конфигурация так называемого параллельно действующего 
манипулятора, получившая марку «GADELY» по названию компании 
(GEC Advanced Device For Assembly – усовершенствованное устрой-
ство для сборки компании «ГЕК»). Робот «GADFLY» имеет диск с 
инструментами, подвешенный на трех парах стержней, изменяя длины 
которых можно перемещать рабочий орган по шести степеням под-
вижности. 

Благодаря сочленениям, собранным не последовательно, как в тра-
диционных манипуляторах, а параллельно, система может быть очень 
легкой, быстрой и точной. Однако ее малая рабочая зона ограничивает 
применение такой конфигурации манипулятора областью легких сбо-
рочных операций.

По уровню вводимой информации и способу обучения промышлен-
ные роботы можно разделить на четыре основные категории. При этом 
каждой категории ПР присущ определенный уровень вводимой извне 
информации, необходимой и достаточной для полноценного функцио-
нирования в заданных технологических условиях, а также органиче-
ски связанный с этим способом его обучения (или программирования). 



220                                                                                            

По тому, какую информацию достаточно получить роботу для 
выполнения заданной работы и как при этом "обучить" его новым опе-
рациям, можно судить о его технологических возможностях и степени 
автономности.

Неперепрограммируемые (необучаемые) промышленные роботы с 
жестким циклом операций снабжены заранее подготовленной доста-
точно простой программой, повторяющей одну и ту же заданную 
последовательность операций независимо от изменяющихся условий и 
не поддающейся изменению простыми средствами. 

Состав и последовательность действий робота задаются априорно 
для каждой технологической операции в соответствии с предвари-
тельной информацией об организации производственного процесса. 
Внесение корректив в первоначальную последовательность действий, 
обусловленных происшедшими изменениями в организации техноло-
гического процесса, требует длительного времени и чрезмерных мате-
риальных и трудовых затрат, а потому нецелесообразно. 

Перепрограммируемые (переобучаемые) промышленные роботы с 
изменяемым циклом операций содержат полный набор информации, 
не изменяющийся в процессе самой работы, но поддающийся кор-
ректировке путем «переобучения» при изменении (переналадке) тех-
нологического процесса, для чего предусматриваются специальные 
средства и методы (замена либо изменение программы), позволяющие 
легко и быстро изменять состав и последовательность действий робота 
при изменении внешних условий, а также при переходе от одной тех-
нологической операции на иную. 

Набор программ, записанных в устройство управления, позволяет 
легко настраивать робот на изготовление требуемого изделия. И все 
же это промышленные роботы первого поколения, не имеющие сен-
сорного обеспечения и не способные корректировать свои действия в 
самом процессе функционирования в зависимости от изменяющихся 
условий.

Жесткопрограммируемые (обучаемые) промышленные роботы с 
изменяемым циклом операций наряду с полным набором программной 
информации имеют сенсорное обеспечение и обратные связи, позво-
ляющие в той или иной мере корректировать программные действия 
соответственно изменению параметров технологического процесса. 

Алгоритмическое и программное обеспечение таких ПР позволяет 
системе управления на основе сигналов обратных связей формировать 
законы управления манипулятором с учетом фактической обстановки, 
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т.е. обучаться в процессе взаимодействия с объектами производства 
(адаптироваться) к изменяющимся условиям.

«Начальное» обучение таких роботов осуществляется обычно по 
первому рабочему циклу, для чего перед началом работы человек- опе-
ратор в режиме обучения вручную проводит захватное устройство 
робота по рабочей траектории. При этом в запоминающее устройство 
системы управления роботом автоматически записываются коорди-
наты узловых точек рабочей траектории, а также некоторая информа-
ция о состоянии робототехнической системы в процессе выполнения 
технологической операции. 

Затем система управления роботом переводится в рабочий режим, 
а записанная в память информация, преобразованная в командные 
сигналы, подается на приводы исполнительной системы, и манипуля-
тор выполняет заданные состав и последовательность действий. Такие 
промышленные роботы обычно относятся ко второму поколению.

Гибкопрограммируемые (самообучаемые) промышленные роботы 
с элементами искусственного интеллекта, кроме развитой сенсорной 
системы в виде искусственных органов зрения, слуха, осязания и дру-
гих должны обладать мощной информационно-управляющей систе-
мой и совершенным алгоритмическим и программным обеспечением, 
способными распознавать образы и ситуации, моделировать окру-
жающую среду, планировать поведение и, самообучаясь в процессе 
функционирования, формировать состав и последовательность своих 
действий на основе поставленной цели и информации об окружающей 
среде в условиях неорганизованного рабочего пространства. 

Это роботы третьего поколения, которые найдут применение в 
самых сложных технологических процессах сборки, монтажа, кон-
трольно-измерительных и специальных технологиях.

2.3 Технические характеристики 
промышленных роботов

Технические характеристики (или показатели) современных про-
мышленных роботов можно разделить на основные и дополнительные 
[9].

Основные технические характеристики
К основным техническим характеристикам ПР следует отнести 

номинальную грузоподъемность, число степеней подвижности, вели-
чины и скорости перемещения по степеням подвижности, рабочую 
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зону, рабочее пространство и зону обслуживания ПР, погрешность 
позиционирования или обработки траектории.

Грузоподъемность ПР – наибольшее значение массы объектов 
манипулирования, включая и массу рабочего органа, которые могут 
перемещаться «рукой» при заданных условиях. Для многорукого ПР 
грузоподъемность определяют как сумму грузоподъемности всех его 
«рук». Для некоторых типов промышленных роботов важным пока-
зателем является усилие (или крутящий момент), развиваемое испол-
нительным механизмом. К числу таких показателей можно отнести 
усилие зажима объекта манипулирования захватным устройством, 
рабочее усилие «руки» ПР вдоль ее продольной оси, крутящий момент 
при ротации захватного устройства.

По величине грузоподъемности промышленные роботы разделяют 
на сверхлегкие (до 1 кг), легкие (свыше 1 до 10 кг), средние (свыше 
10 до 200 кг), тяжелые (свыше 200 до 1000 кг), сверхтяжелые (свыше 
1000 кг). 

Число степеней подвижности ПР определяют как сумму возмож-
ных координатных движений его рабочего органа или объекта мани-
пулирования относительно опорной системы. Для некоторых типов 
ПР дополнительно учитывают число степеней подвижности захват-
ного устройства, равное числу степеней свободы всех его звеньев 
относительно узла крепления к «руке» робота. 

Среди степеней подвижности отдельного манипулятора следует 
различать переносные и ориентирующие. Переносные, или региональ-
ные, степени подвижности используются для перемещения рабочего 
органа ПР. Ориентирующие, или локальные, – для его ориентации в 
рабочей зоне. 

Для перемещения объекта манипулирования в заданное место 
рабочей зоны без его ориентации достаточно трех переносных сте-
пеней подвижности, для полной ориентации – трех ориентирующих. 
Для переноса и полной пространственной ориентации необходимо 
шесть степеней подвижности. Дальнейшее увеличение числа степеней 
подвижности повышает маневренность манипуляционной системы 
робота, улучшает его динамику, однако усложняет конструкцию и 
программирование, снижает точность позиционирования и увеличи-
вает стоимость.

Поэтому предпочтительно ограничиваться четырьмя-пятью степе-
нями подвижности, применяя шесть и более лишь в наиболее слож-
ных технологических процессах



223

По степени подвижности ПР подразделяют на три группы: малую 
(до 3-х степеней подвижности); среднюю (4-6 степеней подвижности) 
и высокую подвижность (свыше 6 степеней). Число степеней под-
вижности ПР в значительной мере определяет его универсальность. 
Современные ПР имеют обычно от 2 до 7 степеней подвижности: 
самые простые – 1-2; наиболее сложные – 7, иногда и более. В струк-
туре современного мирового парка ПР преобладают конструкции с 5 и 
6 степенями подвижности (67 %).

Учитывая все большее применение подвижных роботов, наряду со 
степенями подвижности манипуляционной системы робота следует 
рассматривать также степени подвижности устройств его передвиже-
ния, так называемые координатные, или глобальные.

Величины и скорости перемещения рабочего органа по каждой сте-
пени подвижности характеризуют геометрию рабочего пространства 
ПР, а также особенности движения и ориентации переносимого объ-
екта и определяются механикой манипулятора ПР и возможностями 
привода. 

Величины перемещений по линейным координатам задаются в 
метрах, по угловым – в градусах или радианах; соответственно ско-
рости выражаются в метрах в секунду для линейных и градусах или 
радианах в секунду – для угловых координат. По величине линейного 
перемещения, или хода рабочего органа, различают ПР с малым (до 
300 мм), средним (свыше 300 до 1000 мм) и большим ходом (свыше 
1000 мм).

Скорости перемещений звеньев манипулятора характеризуют важ-
ное качество ПР – быстродействие, от которого зависит время обслу-
живания технологического оборудования. Обычно скорости линейных 
перемещений рабочих органов манипуляторов не превышают 1,0-
1,5 м/с, хотя имеются отдельные роботы со скоростями до 10 м/с. Ско-
рости угловых перемещений рабочих органов преимущественно нахо-
дятся в пределах от 15 до 360 град/с (от 0,25 до 6,3 рад/с). 

Для предварительного выбора ПР быстродействие можно оцени-
вать скоростью основных линейных перемещений рабочих органов, 
при этом различаются ПР с малым (линейная скорость до 0,5 м/с), 
средним (линейная скорость свыше 0,5 до 1 м/с) и высоким быстродей-
ствием (линейная скорость свыше 1 м/с).

Рабочая зона ПР – это пространство, в котором может находиться 
рабочий орган при его функционировании. Она характеризуется сво-
ими формой (или видом) и объемом.
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Форма, или вид рабочей зоны, – пространственная фигура, опи-
сываемая рабочим органом ПР при прохождении им предельно 
достижимых положений. Вид рабочей зоны обусловлен назначением 
промышленного робота и определяется числом степеней подвижности 
манипулятора, типом и взаимной ориентацией кинематических пар в 
пространстве и относительными размерами звеньев манипуляционной 
системы.

Объем рабочей зоны (или рабочий объем) – это объем простран-
ства, в пределах которого может перемещаться рабочий орган ПР при 
его функционировании, измеряется в м3 и позволяет судить о мас-
штабе ручного труда, доступного промышленному роботу. 

По величине обслуживаемого рабочего объема все роботы можно 
разделить на пять классов.

Погрешность позиционирования или отработки траектории – это 
отклонение фактического положения (или траектории) рабочего органа 
ПР от заданного программой при многократном позиционировании 
(повторении движения), которое оценивается в линейных или угловых 
единицах. Погрешность позиционирования или отработки траектории 
может рассматриваться как в целом для рабочего органа (суммарная), 
так и для отдельных исполнительных механизмов ПР.

В характеристиках ПР точность позиционирования указывается в 
абсолютных единицах, однако для сравнительной оценки различных 
роботов и определения их типов с точки зрения степени их точности 
такой показатель неприемлем, поскольку не увязан с геометрическими 
параметрами рабочей зоны. Поэтому в основу определения типа ПР по 
показателю точности положена относительная погрешность позицио-
нирования, или отработки траектории.

Относительная погрешность позиционирования – величина, 
характеризующая точность роботов с цикловым и позиционным 
управлением и равная отношению абсолютной погрешности пози-
ционирования к максимальному расcтоянию от оси, ближайшей к 
основанию робота кинематической пары до границы рабочей зоны, 
выраженная в процентах.

Относительная погрешность отработки траектории – вели-
чина, характеризующая точность роботов с контурным управлением 
и равная отношению абсолютной погрешности перемещения испол-
нительного механизма по траектории в пределах рабочей зоны к 
максимальному расстоянию от оси, ближайшей к основанию робота 
кинематической пары до границы рабочей зоны, выраженная в про-
центах. 
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По относительной точности позиционирования, или отработки тра-
ектории, различают четыре класса точности ПР.

Абсолютная погрешность позиционирования (отработки траекто-
рии) современных промышленных роботов составляет от ±4 до ±0,02 
мм, при этом, для 70% роботов она находится в пределах ±1 мм.

2.4 Конструктивное исполнение ПР

По конструктивно-технологическим и компоновочным признакам 
построения механических систем большинство моделей ПР могут 
быть объединены в семь групп [14].

Группа 1 – промышленные роботы с выдвижной «рукой» и кон-
сольным механизмом подъема, работающие в цилиндрической или 
прямоугольной системах координат. В парке современных промыш-
ленных роботов эта группа составляет основную часть выпущен-
ных машин как по числу моделей (41%), так и по общему количеству. 
Основное применение эти ПР нашли для обслуживания штамповоч-
ного и кузнечно-прессового оборудования, а также металлорежущих 
станков.

Консольный механизм не обеспечивает больших вертикальных 
перемещений, поэтому большинство ПР этой группы приспособлены 
для выполнения достаточно простых транспортно-загрузочных опе-
раций. Как правило, они характеризуются высоким быстродействием, 
оборудуются простейшими цикловыми или позиционными СПУ, при 
малой грузоподъемности имеют пневматический привод, а переме-
щения их звеньев ограничиваются упорами. Часто они снабжаются 
несколькими (двумя-тремя) «руками», что увеличивает число одновре-
менно обслуживаемых позиций. 

К этой группе относятся российские ПР «Циклон-3.01», «Ритм-
05.01», ПР-5, «Универсал-5»; шведский – MHU «Senior», японский – 
«Robot» и другие.

 Рассмотрим принцип работы одного из ПР этой группы – россий-
ского двурукого робота ПР-5, предназначенного для обслуживания 
прессов и токарных полуавтоматов. Это робот с пневматическим при-
водом, работающий в цилиндрической системе координат, оснащен 
двумя «руками», установленными на общей несущей плите и соверша-
ющими одновременное движение вращения относительно вертикаль-
ной оси. 

Поворотный механизм размещен в нижней части опорной рамы 
робота и приводится в действие двумя пневмоцилиндрами, соединен-
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ными цепной передачей с блоком звездочек, установленных в нижней 
части поворотной колонны. Подъем колонны также осуществляется 
пневмо-цилиндром. «Руки» робота, монтируемые на верхнем фланце 
колонны, представляют собой пневмоцилиндры с выдвижными што-
ками, на концах которых закреплены захватные устройства. Контроль 
исполнительных звеньев обеспечивается жесткими упорами. Робот 
ПР-5 оснащен цикловой системой программного управления; набор 
программ осуществляется на штекерной панели стойки управления.

Группа 2 промышленные роботы с выдвижной «рукой» на подъ-
емной каретке, работающие в цилиндрической или прямоугольной 
системах координат. Эта группа занимает второе место по числу моде-
лей (19,6%) в парке современных промышленных роботов, а ее основ-
ное применение – для автоматизации операций загрузки-разгрузки 
литейного, прессового и станочного оборудования, а также процессов 
сварки и окраски.

В роботах этой группы «рука» закрепляется на каретке, движу-
щейся по вертикальным направляющим. Обычно они работают в 
цилиндрической системе координат, оснащены гидравлическим при-
водом с контролем положений звеньев по потенциометрическим дат-
чикам, имеют средние грузоподъемности. 

Как правило, ПР этой группы имеют цикловую или позицион-
ную систему управления с обучением по первому циклу; программа 
задается штекерной панелью, последовательно подключающей требу-
емые задающие потенциометры, тем самым обеспечивая остановку 
движущихся звеньев в необходимых положениях. Достоинством 
такой системы управления является простота, а также возможность 
достижения высоких скоростей и плавного торможения при подходе 
к заданной точке, а недостатком – сравнительно невысокая точность 
позиционирования.

Характерным представителем ПР этой группы является серия 
роботов фирмы «AMF» (США) «Versatran», предназначенных для 
выполнения преимущественно транспортно-загрузочных операций, а 
также японские «Fanuc-1» и «Fanuc-2», «Uniman 1000», «Unman 4000»; 
российские – РКТБ и модификации агрегатной серии ЛМ40Ц и другие.

Один из роботов этой группы – японский ПР «Fanuc» (рис. 2.8), 
предназначенный для автоматизации операций загрузки-разгрузки 
ковочных прессов, металлорежущих станков, а также для манипуля-
ций со стеклом и дуговой сварки, по своим основным конструктив-
ным решениям является аналогом серии роботов «Versatran» фирмы 
«AMF» (США). 
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Рисунок 2.8. Японский ПР «Fanuc»

 
Группа 3 – промышленные роботы с выдвижной качающейся 

«рукой», работающие в сферической системе координат. ПР этой 
группы менее распространены (10,5%) среди современных моделей, по 
своему назначению универсальны, могут успешно использоваться как 
для обслуживания самого различного оборудования, транспортирова-
ния и штабелирования грузов, так и выполнения основных техноло-
гических операций – контактной и дуговой электросварки, окраски, а 
также сборки.

В роботах этой группы вертикальное перемещение рабочего органа 
обеспечивается качанием «руки», что требует применения програм-
мируемых приводов рабочего органа и увеличения числа рабочих 
координат. Как правило, такие ПР характеризуются средней подвиж-
ностью (4-6 степеней подвижности), сравнительно невысокой точно-
стью позиционирования, имеют позиционную или контурную систему 
управления с программированием по способу обучения, оснащены 
гидравлическим, или комбинированным (электрогидравлическим, 
пневмогидравлическим), приводом.

Характерными представителями ПР этой группы могут служить 
агрегатные серии роботов «Unimate» фирмы «Unimation» (США) и 
«Kawasaki Unimate» японской фирмы «Kawasaki Heavy Industries» для 
обслуживания печей и литейных машин, станков и прессов, точечной 
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и дуговой электросварки, а также российские роботы «Универсал-15», 
«Универсал-50», «Универсал-60», ПР-35; японские «Matbac IRA-50», 
«Robitus RC» и другие.

Фирма «Unimation» (США) выпускает более 10 базовых моделей 
промышленных роботов «Unimate», специализированных для выпол-
нения различных основных и вспомогательных операций. 

Робот имеет мощное основание, на котором установлены механизм 
поворота манипулятора относительно вертикальной оси и гидро-
станция. В верхней части поворотной колонны, закрытой кожухом, 
шарнирно установлена выдвижная «рука», которая под действием 
гидроцилиндра может совершать поступательные движения в верти-
кальной плоскости.

В полости «руки» располагаются механизмы ориентации и приве-
дения в действие захватного устройства. Все приводы манипулятора 
оснащены кодовыми датчиками положения.

В зависимости от назначения и сложности решаемых задач ПР 
«Umanite 4000» могут оснащаться позиционными СПУ с объемом 
памяти в 128, 256, 512, 1024 шагов, контурными и универсальными 
(позиционно-контурными) системами управления.

Группа 4 – промышленные роботы с многозвенной «рукой», рабо-
тающие преимущественно в ангулярной (сферической или цилиндри-
ческой) системе координат. ПР этой группы составляют около 13% 
среди моделей современных промышленных роботов, представляют 
собой универсальные машины, оснащенные системами управления 
высокого уровня и предназначенные для автоматизации производ-
ственных процессов литья, ковки и штамповки, сложных погрузочно-
разгрузочных работ, точечной и дуговой электросварки и окраски, а 
также для сборки и измерений.

В эту группу, помимо угловой, или антропоморфной конструкции, 
входят созданные в последние годы ПР с многозвенной «рукой», рабо-
тающие в сложной цилиндрической, или ангулярной цилиндрической 
системе координат типа «SCARA», используемые, благодаря своим 
достоинствам, для сборочных операций.

Основные преимущества многозвенной «руки» антропоморфной 
конструкции – ее компактность и возможность обслуживания боль-
шой зоны при малых размерах – достигаются за счет усложнения 
механического устройства и системы управления роботом.

Как правило, ПР с многозвенной «рукой» работают в ангулярной 
(сферической или цилиндрической) системе координат, однако име-
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ется ряд упрощенных моделей, в которых применены многозвенные 
«руки» со с прямительными механизмами, в которых за счет цепной 
передачи или рычажно-зубчатого механизма, связывающего звенья, 
достигается принудительный поворот одного звена «руки» при пово-
роте другого, при этом конец первого звена перемещается прямоли-
нейно. При обратном движении «рука» складывается, что заметно 
уменьшает занимаемую площадь. Примером ПР со складывающейся 
«рукой» является японский робот модели «Matbac IRB-10», действую-
щий в цилиндрической системе координат.

Обычно ПР четвертой группы характеризуются достаточно высо-
кой подвижностью (5-6 степеней подвижности), имеют позиционную 
или контурную систему управления, во многих случаях построенную 
на базе мини-ЭВМ с программированием по способу обучения, осна-
щены гидравлическим или электрическим приводами.

К этой группе относятся российские промышленные роботы РПМ-
25, ТУР-10, «Колер»; шведские роботы фирмы «ASEA» IRb-б и IRb-
60; серия сварочных и сборочных роботов германской фирмы «Kuka»; 
сварочный робот модели «Vertikal-80» французской фирмы «Renault»; 
норвежский – «Trallfa»; болгарский – РБ-210; унифицированная серия 
сборочных роботов типа «SKILAM» японской фирмы «Sankyo» и дру-
гие.

Рассмотрим принцип работы одного из унифицированной серии 
роботов западногерманской фирмы «Kuka» – ПР антропоморфной 
конструкции «IR 160/60», предназначенного для обслуживания раз-
личного оборудования, точечной и дуговой электросварки, окраски, 
нанесения мастик и антикоррозийных покрытий, а также для сборки 
и монтажа (рис. 2.9).

Робот электромеханический, с пневмоцилиндрами уравновеши-
вания масс. Механизмы исполнительной системы приводятся в дви-
жение тиристорными малоинерционными двигателями постоянного 
тока с тахогенераторами и определением углового положения ротора с 
помощью резольвера. 

Встроенные тормоза с постоянными магнитами фиксируют поло-
жение звеньев, а ускорение и торможение двигателей осуществляются 
по сигналам системы управления на основании поступившей инфор-
мации. Переносные вращательные движения звеньев ПР ограничива-
ются электрическими концевыми выключателями, а повороты звеньев, 
осуществляющих ориентирующие движения рабочего органа, допол-
нительно ограничиваются механическими упорами. 
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Рисунок 2.9. Робот «Kuka»

Во избежание больших зазоров и достижения наибольшей жестко-
сти «руки», а также снижения моментов инерции, высокооборотная 
часть привода доводится до самой "кисти", и только в этом месте числа 
оборотов снижаются до требуемых с помощью волновых редукторов. 
В зависимости от назначения и сложности решаемых задач роботы 
серии IR могут оснащаться как позиционными, так и контурными или 
комбинированными (универсальными) СПУ.

Группа 5 – промышленные роботы подвесные тельферного типа с 
одной (или более) «рукой" (выдвижной или многозвенной), установ-
ленной на каретке, перемещающейся по монорельсу.

Модели промышленных роботов этой группы получили замет-
ное распространение (13,5%), и в перспективе, учитывая дальнейшее 
развитие автоматизированных подъемно-транспортных систем, их 
использование будет расширяться.

Подвесные роботы тельферного типа работают в прямоугольной 
плоской или пространственной системах координат и строятся на базе 
тельферных тележек, перемещающихся по подвесному монорельсу 
и снабженных специальным подъемным механизмом или «рукой" с 
захватным устройством.

Их преимущество состоит в экономии производственных площадей 
и возможности рациональной организации транспортирования объек-
тов в свободном цеховом пространстве – сверху. Такие промышленные 
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роботы позволяют исключить необходимость применения вспомога-
тельных подъемно-опускающих устройств, автоматически захватывая 
тару (корзины, поддоны и др.) с деталями или отдельные изделия с 
рабочих позиций, находящихся под трассой тележки, транспортируя и 
устанавливая их на другие позиции по командам, получаемым от спе-
циальной системы 

В целом, подвесные ПР тельферного типа используются преиму-
щественно для выполнения сравнительно несложных подъемно-транс-
портных и загрузочных операций, их характерной особенностью 
является перемещение по монорельсу на достаточно большие рассто-
яния (несколько десятков и даже сотен метров), они имеют, как пра-
вило, небольшое число степеней подвижности (2-4), относительно 
невысокое быстродействие (0,2-0,5 м/с), оснащаются цикловыми или 
позиционными системами управления и регулируемым по скорости 
электрическим приводом.

К этой группе относятся российские подвесные транспортные 
роботы РТШ-8-50, МН-ЗУМ, ТРТ-250-1, ТРТ-500-2; чехословацкие 
роботы агрегатной серии роботизированных конвейерных систем типа 
AZT, а также используемые для группового обслуживания различного 
оборудования отечественные ПР СМ 80Ц.25.01 (с выдвижной «рукой»), 
СМ 40 Ф2.80.01 и УМ 160 Фг81.01 (с многозвенной «рукой») и др.

Группа 6 – промышленные роботы мостового или портального 
типа. Роботы этой группы получили пока наименьшее распростране-
ние по сравнению с рассмотренными выше (2,4%).

Мостовая или портальная схемы таких ПР позволяют создавать 
более жесткие и динамически устойчивые по сравнению с другими 
схемами конструкции. Однако такие схемы более громоздки и вызы-
вают увеличение массы опорной конструкции и перемещающихся 
масс.

Роботы мостового или портального типа работают в прямоуголь-
ной плоской или пространственной системе координат, часто исполь-
зуются в составе автоматических линий. 

Их преимущества состоят в экономии производственных площадей, 
удобстве обслуживания оборудования и выполнения технологических 
манипуляций. Они применяются для автоматизации транспортных и 
складских работ, установки и снятия деталей, инструмента и оснастки 
при обслуживании технологического оборудования, а также для 
выполнения основных технологических операций, например, сварки и 
сборки. 
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Промышленные роботы мостового или портального типа исполь-
зуются для выполнения, наряду с простыми загрузочными, также 
сложных технологических операций; их характерной особенностью 
является наличие траверсы, моста или портала, по которым пере-
мещается каретка с «рукой», при этом мост или портал могут пере-
двигаться по своим направляющим. В отличие от подвесных роботов 
тельферного типа (группа 5) эти ПР имеют сравнительно небольшие 
величины перемещений (до нескольких метров), большое число степе-
ней подвижности (2-6), оснащаются цикловыми, позиционными или 
контурными системами управления, пневматическим, гидравличе-
ским или электрическим приводами.

К этой группе относятся российские промышленные роботы агре-
гатной серии М20Ц, робот для обслуживания станков РС-25П, сбо-
рочный УМ40Ф4.25.11; болгарские роботы модели «Пирин», РБ-250; 
сборочный двурукий робот «Sigma/MTG» итальянской фирмы 
«Olivetti»; японские – «Motohand» и «Electro hand» и др. К промыш-
ленным роботам мостового или портального типа можно отнести 
такие грузоподъемные краны-манипуляторы, как клещевые, грейфер-
ные, краны-штабелеры и другие.

Группа 7 – промышленные мобильные (установленные на шасси), 
или наземные транспортные роботы. Промышленные роботы этой 
группы находят широкое применение в народном хозяйстве. В усло-
виях промышленного производства они используются для автомати-
ческого транспортирования материала, заготовок изделий, а также 
выполнения загрузочно-разгрузочных операций [15].

Наземные транспортные роботы легко приспосабливаются к кон-
кретным условиям производства и практически не требуют допол-
нительных материальных затрат с увеличением расстояний и 
усложнением маршрута транспортировки. Производственные площади 
остаются свободными от стационарных препятствий, создаваемых 
традиционными транспортными средствами, – опор, колонн, наполь-
ных конвейеров и т.п. Такие ПР различаются между собой прежде 
всего по типу движителя, который может быть колесным, гусеничным 
или комбинированным. 

В промышленном производстве почти исключительно использу-
ются транспортные наземные роботы с колесным движителем, кото-
рый может быть рельсовым и безрельсовым.

Наиболее широкое применение, особенно в гибких производствен-
ных системах, получили безрельсовые транспортные роботы, или 
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робокары, обладающие повышенными гибкостью и мобильностью 
транспортных линий. Они приводятся в движение от электродвигате-
лей, питаемых аккумуляторными батареями, поэтому не загрязняют 
окружающую среду, имеют низкие уровень шума и расход электро-
энергии. 

Такая самоходная безрельсовая тележка обычно состоит из следую-
щих узлов: шасси с ходовым устройством, технологической оснастки 
или манипулятора; устройства управления, включающего бортовую 
ЭВМ, систему слежения за движением по маршруту, средства путевого 
контроля; устройства связи с ЭВМ; системы сигнализации и средств 
безопасности работы; пульта управления и аккумуляторных батарей.

Автоматическое передвижение робокаров по транспортным путям 
осуществляется с помощью специальных устройств наведения и ста-
билизации курса – оптических (фотоэлектрических), индукционных, 
ультразвуковых и др. Преимущественное применение получили опти-
ческий и индукционный способы.

К этой группе роботов относятся российские робокары «МП-12»,
Электроника НЦ-ТМ-15, Электроника НЦ-ТМ-25, «Телер-0/500»; нор-
вежская автоматическая транспортная тележка «Robotug»; серия 
транспортных тележек итальянской фирмы «Comau»; французские 
робокары системы «ELEXMATIC» и другие.

Конструктивное исполнение ПР рассмотрим на примере сравни-
тельно несложного робота с горизонтальной выдвижной «рукой», 
установленной на подъемной каретке.

Российский промышленный робот «М20П.40.1» (рис. 2.10) гру-
зоподъемностью 20 кг, с пятью степенями подвижности и электро-
приводом основных движений предназначен для автоматизации 
загрузки-выгрузки и смены инструмента на металлорежущих станках.

ПР работает в цилиндрической системе координат, оснащен пози-
ционным устройством программного управления с объемом памяти 
системы до 300 команд. Основание 1 робота, закрепляемое на полу 
производственного помещения, представляет собой коробчатую мас-
сивную отливку, в полости которой смонтированы опоры и привод 2 
модуля вращения по координате r. По двум цилиндрическим направ-
ляющим 3 в вертикальном направлении (z) перемещается каретка 4 с 
помощью шариковинтовой передачи 5 и электропривода 6, установ-
ленного на верхней опорной площадке. В задней части каретки уста-
новлен электропривод 7 горизонтального перемещения (φ) «руки» 8.
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Ориентирующие движения: ротация «руки» (α) и сгиб (β) кисти 9, 
а также движения зажима-разжима захватного устройства 10 осущест-
вляется с помощью пневматических приводов. 

Числовое устройство программного управления размещено в 
отдельной стойке 11 с пультом управления 12. Робот работает в трех 
режимах – обучение, повторение и редактирование. 

 
Рисунок 2.10. Промышленный робот «М20П.40.1»

В режиме «обучение» обеспечиваются установка звеньев в нулевую 
позицию и обучение робота управляющей программе. Нулевая пози-
ция служит исходной для всех перемещений при обучении и повто-
рении. При обучении захватное устройство перемещается в заданную 
позицию и по команде оператора с пульта управления параметры этой 
позиции (точки) заносятся в память СПУ. Одновременно туда же вво-
дятся данные о скорости перемещения и функциях, которые следует 
выполнить (управление захватом, степенями подвижности манипуля-
тора и станком).

В режиме «повторение» робот по команде «пуск» или при посту-
плении запроса от станка отрабатывает управляющую программу, 
которая находится в памяти устройства управления. В этом режиме 
робот обеспечивает выполнение основных функциональных задач по 
загрузке-выгрузке деталей, замене инструмента, управлению огражде-
нием, патроном, пинолью, тактовым столом.
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В режиме «редактирование» робот стирает, заменяет или вводит 
данные, корректируя или заменяя тем самым управляющую про-
грамму. 

2.5 Особенности применения роботов

Исключение человека из непосредственного участия в ходе тех-
нологического процесса достигается различными техническими 
средствами. Анализируя конкретную технологическую операцию, ста-
раются автоматизировать ее наиболее простыми и надежными сред-
ствами, соблюдая все требования к повышению производительности и 
к качеству изготовляемой продукции. 

При этом, автоматизированный процесс может происходить не 
совсем так, а может быть и совсем иначе, чем эту операцию делал 
человек своими руками. Это касается любых видов автоматизации. То 
же самое происходит и при применении промышленных роботов.

При роботизации для достижения надлежащего эффекта требуется 
пересмотреть организацию технологического процесса, а иногда и 
коренным образом переоснастить производственный участок на базе 
технологического оборудования с ЧПУ, чтобы не соединять новую 
технику с устаревшей, малопроизводительной. Робот важен не сам по 
себе, а только в комплексе с основным технологическим оборудова-
нием, т.е. в РТК и ГПС. При такой системной реализации робот может 
дать большой эффект, причём окупаются все затраты на реконструк-
цию производства.
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ГЛАВА 3. БЕСПИЛОТНЫЕ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

3.1 Прикладное применение 
беспилотных летательных аппаратов

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), это беспилотный само-
лет, который управляется дистанционно или автономно на основе 
заранее запрограммированных полетных планов. БПЛА часто исполь-
зуются в военных целях для выполнения миссии, которые являются 
слишком опасными для пилотируемых самолетов.

Они также используются в прикладных задачах, таких как аэро-
фотосъемка и перевозки различных грузов. БПЛА типа – helicopter 
имеет преимуществ над БПЛА с фиксированным крылом (planner), 
они могут взлетать и приземляться вертикально, что позволяет парить 
в фиксированной точке.

На рис. 3.1 приведена модель квадрокоптера (quadcopter) [17], это, 
в своем роде – золотая середина в зависимости от веса, возможности 
улучшения, установки дополнительных модулей, мощности для подъ-
ема полезной нагрузки, стоимости, сложности установки, ремонта, 
времени полета.

 

Рисунок 3.1. Модель квадрокоптера в полете 

Квадрокоптер – это симметричный летательный аппарат с 
четырьмя роторами одинакового размера, двигающийся посредством 
регулирования скорости вращения двигателей с пропеллерами. Бла-
годаря использованию нескольких роторов обеспечивается боль-
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шая маневренность и скорость и возможность зависать в воздухе. 
Каждый из роторов на квадрокоптере производит тягу и крутящий 
момент. Учитывая, что передние и задние двигатели вращаются про-
тив часовой стрелки, а два других вращаться по часовой стрелке, в 
результате – крутящий момент приближен к нулю. До недавнего вре-
мени, развитие мултикоптеров находилось в стагнации. 

Управлять четырьмя независимыми роторами оказалась неверо-
ятно трудно и невозможно без помощи дополнительных вычисли-
тельных мощностей. В последние годы наблюдается бурное развитие 
БПЛА, оснащенных автономными устройствами управления.

 В настоящее время исследования и разработки БПЛА получают 
высокую поддержку, поскольку БПЛА могут применяться в таких 
областях, как спасательно-поисковые, военные, кинопроизводства, 
сельское хозяйство и других. Они стали известны как «роботизиро-
ванный летательные аппарата». БПЛА дают значительные преимуще-
ства при их использовании для воздушного наблюдения, разведки и 
инспекции в сложных и опасных условиях. 

По сравнению с пилотируемыми самолетами, БПЛА лучше подхо-
дят для выполнения работ, опасных для жизни человека, или там, где 
исследуемые объекты труднодоступны. Низкие риски и уверенность 
в успешном выполнений возложенной на нее миссии – два сильных 
аргумента для дальнейшего расширения использования БПЛА. 

Кроме того, многие другие технологические, экономические и 
политические факторы способствовали развитию и эксплуатации 
БПЛА. Снижение стоимости современных микропроцессоров дало 
толчок в развитие автономных систем для БПЛА, что сделало возмож-
ным использование их в коммерческих, исследовательских, военных и 
даже любительских целей. 

Беспилотные летательные аппараты уже были успешно использо-
ваны в военных операциях в различных регионах мира. Эти факторы 
привели к увеличению финансирования и большого количества произ-
водственных заказов.

БПЛА могут работать в опасных и загрязненных средах, а также 
могут эксплуатироваться в средах, в которых обычные пилотируе-
мыми летательные аппараты не способны работать. Некоторые иссле-
дования рынка предсказывают, что мировой рынок БПЛА будет 
расширяться. 

Эти исследования также показали, что расходы на БПЛА будут в 
три раза больше в течение следующего десятилетия, составив около 
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$55 млрд. В течение следующих 5-7 лет, рынок БПЛА в США достиг-
нет $16 млрд. В США, как показано на рисунке 3.2, финансирование 
исследований в области разработки БПЛА резко возрос после 2001 
года [18]. 

 

Рисунок 3.2. Финансирование исследований в области разработки 
БПЛА департаментом обороны США

Научные исследования в этой области получили мощный толчок. 
В действительности большая часть рынка – это крупные военные 
подрядчики, участвующие в разработке и производстве беспилотных 
летательных аппаратов. В настоящее время БПЛА широко распро-
странены среди городских служб, разработчиков и исследователей 
(рис. 3.3, 3.4) [17].

Рисунок 3.3. Миниквадрокоптер
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Рисунок 3.4. Полицейский с дроном наблюдения

В ближайшие годы могут произойти большие изменения, т.к. мно-
гие исследователи работают над усовершенствованием и разработкой 
приложений для БПЛА. И возможная область применения для авто-
номного БПЛА может достигнуть более широкого спектра использо-
вания.

Модель квадрокоптера
Структура квадрокоптера представляет собой жесткую фикси-

рованную связь между четырьмя двигателями. Движение четырех 
лопастей приводит к тому, что они направляет поток воздуха вниз, 
тем самым вызывая силу тяги в обратном направлении. Для описа-
ния модели квадрокоптера обычно используется 2 системы отноше-
ний: G-система (ground) – инерциальная система отсчета определяется 
землей и B-система (body) – фиксированная система тела (устройства) 
(рис. 3.5, 3.6) [17]. G-cистема (OG,  XG, YG, ZG) определяется по XG, YG, ZG 
по направлению на север, запад и вверх соответственно.

B-система (OB,  XB, YB, ZB) определяется по XB, YB, ZB по направле-
нию от квадрокоптера вперед, вправо и вниз соответственно. Начало 
этой системы – центр массы квадрокоптера.

Пусть G – это система положения квадрокоптера в системе коор-
динат, а именно вектор 6 степеней свободы, составленный линейным 
положением и угловым положением: ξ = (ГGΘG) = (X, Y, Z, ϕ, θ, ψ), 
где ГG = (X, Y, Z) [m] обычные декартовы координаты, и ΘG = (ϕ, θ, ψ) 
[rad] – вращение оси крена, тангажа, рыскания вокруг XG, YG и ZG, 
соответственно. 
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Рисунок 3.5. Системы и соответствующие отношения 

квадрокоптера (G-система и B-система)

Так как обе системы относительно друг друга находятся в непод-
вижной системе координат, можно определить трансформацию ГG и 
вращение углов Эйлера (Z-Y-X) по формуле (3.1) [17].
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Рисунок 3.6. Модель вектора направлений поворота квадрокоптера
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В инерциальной системе координат, ускорение квадрокоптера про-
исходит из-за тяги, тяжести и линейного трения. Можно получить 
вектор тяги в инерциальной системе координат с помощью матрицы R 
для отображения вектора тяги от рамы квадрокоптера к инерциальной 
системе отсчета. Таким образом, линейное движение можно получить 
по формуле (3.2)

mx

mg

RT F
B D
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где x  это положение квадрокоптер, g является ускорение силы тяже-
сти, FD это сила сопротивления, TB является вектором тяги в раме ква-
дрокоптера. 

Можно использовать центр массы квадрокоптера в качестве центра 
отсчета инерционный системы для выражения уравнения вращения. 
Уравнение вращения можно получить из уравнения Эйлера для дина-
мики твердых тел, выраженной в векторной форме, по формуле (3.3)

I I� � � �� �� � �                                     (3.3)

где ω является вектором угловой скорости, I это матрица инерции, 
τ представляет собой вектор моментов внешних сил. (7.3) можно пере-
писать в виде (3.4)
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Можно смоделировать квадрокоптер, как две тонких однородных 
стержня пересекающихся в начале координат с точечной массой (дви-
гателей) в конце каждого из них. Имея это в виду, можно заметить, 
что симметрия приводит к диагональной матрицы инерции (3.5) вида

  
I

I

I

I

�

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

xx

yy

zz

0 0

0 0

0 0                                  

(3.5)

Таким образом, можно получить окончательный результат в виде 
(3.6)
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3.2 Структура беспилотного 
летательного аппарата

Система любого БПЛА предполагает наличие минимального 
набора оборудования и комплектующих, а именно: полетный кон-
троллер, радио оборудование, силовую установку, источник питания 
и корпус (рис. 3.7, 3.8, 3.9) [17]. В частности, это и есть минимальные 
требования для построения прототипа БПЛА, но также можно добав-
лять некоторые компоненты для улучшения полетных характеристик 
и расширения функционала устройства. 

• Силовая установка квадрокоптера состоит из четырех двигате-
лей и лопастей и четырех регуляторов скоростей, управляющих 
оборотами каждого двигателя. 

• Радио аппаратура – это ряд устройств, позволяющих дистанци-
онно управлять БПЛА. В частности, для управления квадрокоп-
тера необходимо иметь четырехканальный пульт управления на 
определенной частоте.

• Полетный контроллер: основная плата управления, обеспечи-
вающая функционирование квадрокоптера. В качестве «мозга» 
платы управления используется микроконтроллер, зачастую 
это либо маломощные Atmega328, либо более современные 
Atmega2560 или ARM-контроллеры. Плата управления позволя-
ет выполнять следующие функции:

 • Стабилизация аппарата в воздухе.
 • Удержание высоты (при помощи барометра) и позиции (при 
  помощи GPS).
 • Автоматический полет по заданным заранее точкам (опцио-
  нально).
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 • Передача на землю текущих параметров полета с помощью 
  модема или Bluetooth (опционально).
 • Обеспечение безопасности полета (возврат в точку взлета 
  при потере сигнала, автопосадка).
 • Подключение дополнительной периферии: OSD, светодиод-
  ной индикации и другое.
Количество функций зависит от наличия на борту квадрокоптера 

соответствующей периферии. В дешевых контроллерах ряд функций 
может отсутствовать

• Источник питания – это аккумулятор, достаточный емкий и 
мощный, для удержания аппарата в воздухе на определенное 
время. В частности выбор химического элемента и типа акку-
мулятора является основной проблемой при построений дронов, 
т.к. необходимо учитывать несколько факторов, все зависит от 
конечной цели. А также от того, для решения каких задач пред-
назначен дрон.

• Корпус – каркас, на котором размещается вся система. Для каж-
дой задачи критически важно правильно подобрать размеры и 
формы для дрона.

  
Рисунок 3.7. Структура и схема системы 

управления квадрокоптера 
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Рисунок 3.8. Компоненты квадрокоптера

 
Рисунок 3.9. Компоненты гексакоптера

Силовая установка 
Силовая установка любого дрона состоит из двигателей, электрон-

ного регулятора хода и пропеллеров. При выборе двигателей, общее 
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правило заключается в том, что суммарно все двигатели должны быть 
в состоянии обеспечить вдвое больше тяги, чем вес самого дрона. 
Если тяга, обеспечиваемая моторами, слишком мала, дрон не будет 
хорошо реагировать на сигналы.

Также, если тяга слишком большая, дрон может стать слишком рез-
ким и не стабильным, трудным для управления, а также быстро израс-
ходует запас энергии. Обычно спецификация, которая поставляется с 
двигателем, предоставляется продавцом или изготовителем. Необхо-
димо найти информацию о мощности, тяге, оборотов в минуту и т.д. 
Чтобы выбрать двигатель сначала нужно знать, сколько веса плани-
руется поднять на дроне, а затем выработать тягу, необходимую для 
подъема дрона.

На рисунках 3.10 и 3.11 приведен трехфазный бесколлекторный 
двигатель DT750 hexTronik 750kv [17].

 
Рисунок 3.10. Техническая характеристика двигателя

 

Рисунок 3.11. Двигатель DT 750 
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Двигатель может дать максимальную тягу 1120 грамм при подклю-
чении на него батарею с номиналом напряжения равной 14.8 вольт, 
т.е. 6 двигателей могут дать суммарно 6720 грамм или 6.7 кг полез-
ной нагрузки. Если гексакоптер при полной комплектации весит 2980 
грамм, то это дает еще 3740 грамм на тягу для дополнительного обо-
рудования и времени полета. Гексакоптер использует 6 пропеллеров: 
3 по часовой стрелке и 3 против часовой стрелки [17]. 

 

  
Рисунок 3.12. Пропеллеры

Электронный регулятор хода (англ. ESC, Electronic Speed 
Controller) – устройство для управления оборотами электродвигателя, 
применяемое на радиоуправляемых моделях с электрической силовой 
установкой. Электронный регулятор хода позволяет плавно варьиро-
вать электрическую мощность, подаваемую на электродвигатель. В 
отличие от более простых резистивных регуляторов хода, электрон-
ный регулятор хода обладает значительно более высоким КПД, не рас-
ходуя энергию аккумуляторной батареи на бесполезный нагрев.

  
Рисунок 3.13. Электронный регулятор хода
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Электронные регуляторы хода (рис. 3.13) [17] в первую очередь 
классифицируются в зависимости от типа электродвигателя, для 
управления которыми они предназначены:

• Для коллекторных электродвигателей.
• Для бесколлекторных бездатчиковых электродвигателей.
• Для бесколлекторных электродвигателей с датчиками Холла.
А также, в зависимости от типа моделей:
• Для моделей самолетов и мотопланеров.
• Для автомоделей.
• Для судомоделей.
• Для моделей вертолётов.
Все регуляторы также различаются в зависимости от максималь-

ного рабочего тока, напряжения батареи, возможностью работы с 
аккумуляторами различного типа. Регуляторы хода для бесколлектор-
ных электродвигателей принципиально отличаются от регуляторов 
хода для коллекторных моторов: помимо управления мощностью, под-
водимой к электромотору, они должны определять положение ротора в 
каждый момент времени, чтобы точно задавать фазы трех питающих 
напряжений, необходимых для работы бесколлекторного электромо-
тора. Эти регуляторы обычно дороже регуляторов хода для коллектор-
ных двигателей на ту же электрическую мощность

Аккумулятор
Как правильно выбрать аккумулятор для дрона? Батареи боль-

шего размера увеличивает время полета. Однако увеличение времени 
полета не пропорционально увеличению размера батареи. 

 

Рисунок 3.14. График времени полета от емкости батареи

На рисунке 3.14 видно, что по мере того, как батарея становится 
больше, увеличение времени полета становится неэффективным [17]. В 
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конце концов она достигнет точки, где он просто не получает больше 
времени полета с большим аккумулятором. В основном это связано 
из-за веса батареи. Есть методы, с помощью которых можно подобрать 
соответствующий вес батареи и ее номинал (рис. 3.15) [17]. 

 

Рисунок 3.15. Несколько видов батарей

Используя эту модель, можно рассчитать время полета для любой 
батареи. Конечно, это только оценочные приблизительные вычисления, 
но это дает общее представление о том, какие батареи лучше подходят.

Прежде всего нужно собрать данные. Основные данные – это 
время полета при различных нагрузках. Также можно собрать неко-
торые другие данные, чтобы определить какая максимальная полезная 
нагрузка у дрона, такие данные как, напряжения на разных точках 
подачи дросселя газа (оборотов двигателей), ток и другое. 

 
Рисунок 3.16. Потребляемый ток

Приведем пример: была использована батарея 2200 mAh 3S Lipo в 
качестве эталона, и протестировано время полета при различной массе 
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нагрузки (0 г, 110 г, 220 г, 340 г, 405 г, 515 г). Данные, которые были 
собраны из 6 испытательных полетов, приведены на рисунке 3.16 [17].

На рисунке 3.17 приведен график зависимости потребления тока в 
секундах к нагрузке в граммах [17].

 
Рисунок 3.17. График зависимости потребления 

тока в секундах к нагрузке в граммах

Понятно, что данная функции не должна быть линейной, но сила 
батареи падает в пределах этого диапазона, так что можно небречь 
погрешностью для получения общего представления.

 

Рисунок 3.18. Приблизительное время полета для различной мощности по весу

Расчетное время полета примерно равно эффективному (86% от 
всего объема) объему батареи, деленный на мА · ч/с. Например, для 
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6000 mAh батареи, эффективная емкость 5160 mah, а скорость потре-
бления электроэнергии 5.75 mAh/с, так что время полета будет 898.16 
секунд, почти 15 минут (рис.3.18) [17]. На рисунке 3.19 приведен гра-
фик зависимости времени полета на объем батареи, полученный во 
время экспериментов [17].

 
Рисунок 3.19. График зависимости 
времени полета на объем батареи

3.3 Контроллер полета. Бортовой компьютер

Контроллер полета – мозг любого БПЛА. Без специального обо-
рудования, такого как плата стабилизации, БПЛА не будет балан-
сировать в воздухе и может упасть на землю. Плата стабилизации 
непрерывно проводит измерения с инерционно измерительных датчи-
ков, таких как акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр, GPS 
приемник и других дополнительных периферийных телеметрических 
датчиков. 

Вносит изменения на ошибки отклонения положения БПЛА, 
отправляя определенный сигнал на электронный регулятор хода, 
который, в свою очередь, подает определенное напряжение на двига-
тели, изменяя его частоту вращение. Тем самым компенсируя положе-
ние БПЛА в том или ином направление. Как показано на рисунке 3.20, 
система находится в закрытом цикле [17].
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Рисунок 3.20. Схема полетного контроллера квадрокоптера

В начале надо дать системе понять, где она находится – текущее 
положение БПЛА. Для этого необходимо поставить БПЛА на ровную 
поверхность и дать питание от батарей. Затем подождать пока пройдет 
инициализация всех датчиков и пройдет процесс калибровки гиро-
скопа и акселерометра, а также нахождение спутников. После чего 
система понимает текущее положение по горизонту и по координатам, 
как эталонное.

Далее, после запуска двигателя, происходит процесс взлета, при 
котором, микропроцессор обрабатывает значения положения датчи-
ков и будет продолжать обрабатывать до тех пор, пока есть питание 
или не выбран другой режим полета. Если есть отклонения по поло-
жению БПЛА, то система компенсирует отклонения. Она подает опре-
деленное напряжение на двигатели, управляя частотой вращения, тем 
самым выравнивает погрешность положения БПЛА. 

ПИД (Пропорционально-Интегрально-Дифференцирующий) 
контроллер 

ПИД контроллер является наиболее распространенной формой 
обратной связи. ПИД регулятор – устройство в управляющем кон-
туре с обратной связью. Используется в системах автоматического 
управления для формирования управляющего сигнала с целью полу-
чения необходимой точности и качества переходного процесса. ПИД-
регулятор формирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх 
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слагаемых, первое из которых пропорционально разности входного 
сигнала и сигнала обратной связи (сигнал рассогласования), второе – 
интеграл сигнала рассогласования, третье – производная сигнала рас-
согласования.

ПИД регулятор является важным элементом принятия решения, и 
он стал стандартным инструментом управления процессом с 1940-х 
годах. В процессе управления на сегодняшний день, более 95% циклов 
управления имеют тип ПИД. ПИД-регулирование является важным 
компонентом распределенной системы управления. 

Контроллеры также встроены во многих специальных системах 
управления. ПИД-регулирование часто применяется для построения 
сложных систем автоматизации, используемых для производства энер-
гии, транспортировки и производства. 

Многие сложные стратегии управления, такие как прогнозирующие 
модели управления, организованы иерархически. ПИД-регулирование 
используется на самом низком уровне. Многопараметрический кон-
троллер задает ключевые значения на физическом нижнем уровне. 
ПИД-регуляторы пережили много изменений в технологии, начиная с 
механики и пневматики, заканчивая микропроцессорами, транзисто-
рами, интегральными схемами. Микропроцессоры оказали значитель-
ное влияние на ПИД-регуляторы. 

На сегодняшний день, практически все контроллеры ПИД основаны 
на микропроцессорах. Это дало возможность обеспечить дополнитель-
ные функции, такие как автоматическая настройка, планирование. 

Блок диаграмма для ПИД контроллера показана на рисунке 3.21 
[18]. В (3.7) приведено математическое описание ПИД контроллера [18].

u t P I D K e t K e t dt K
de t
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� �

�
0

�

              
(3.7)

Алгоритм ПИД-регулятора включает в себя три отдельных посто-
янных параметра: пропорциональный, интегральный и производные 
величины, обозначаемые P, I и D. Проще говоря, эти значения могут 
быть интерпретированы с точки зрения времени: P зависит от настоя-
щей ошибки, I от накопления прошлых ошибок, и D является предска-
зание будущих ошибок, основываясь на текущей скорости изменения. 
Взвешенная сумма этих трех действий используется для настройки 
процесса с помощью элементов, таких, как положение регулирую-
щего клапана, демпфер, или мощности, подаваемой на нагревательный 
элемент.
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Рисунок 3.21. Блок диаграммы для ПИД контроллера

Пропорциональная составляющая. Пропорциональная состав-
ляющая вырабатывает выходное значение, которое пропорционально 
текущему значению ошибки. Пропорциональный ответ может быть 
отрегулирован путем умножения погрешности на константу Kp, назы-
ваемой коэффициентом пропорциональности усиления. Пропорцио-
нальный параметр выражается формулой (3.8).

P K e t
out p

� � �                                        (3.8)

Рисунок 3.22. График зависимости PV (process variable) 
от времени, для трех значений Kp (Ki и Kd констатна)
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Высокий коэффициент пропорционального усиления приводит 
к существенному изменению на выходном сигнале при заданном 
изменении ошибки. Если коэффициент пропорционального усиле-
ния слишком высок, то система может стать нестабильной. Малень-
кий коэффициент усиления приведет к маленькому результату на 
выходе, при большой ошибке ввода. Это в итоге делает контроллер 
мало чувствительным и слабо отвечающим на обратную связь. Если 
коэффициент пропорционального усиления слишком мал, то управля-
ющее воздействие может быть слишком малым, отвечая на системные 
помехи. На рисунке 3.22 приведен график зависимости параметра от 
времени для трех значений коэффициента [18].

Интегральная составляющая. Вклад от интегрального пара-
метра пропорционален величине ошибки и длительности ошибки. 
Интеграл в ПИД-регуляторе является суммой мгновенной ошибки с 
течением времени и дает накопленное смещение, которое должно быть 
исправлено предварительно. Накопленная ошибка затем умножается 
на коэффициент Ki и добавляется к выходному сигналу контроллера. 
Интегральный параметр выражается формулой (3.9) [18].

I K e d
out i

t
� � ���

0
� �                                    (3.9)

Рисунок 3.23. График зависимости PV (process variable) 
от времени, для трех значений Ki (Kp и Kd констатны)
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Интегрирующая составляющая ускоряет движение процесса по 
отношению к заданному значению и устраняет остаточную устойчи-
вую ошибку, которое происходила в пропорциональном контроллере. 
Однако так как интегральный параметр реагирует на накопленные 
ошибки из прошлого, это может привести к занижению заданного зна-
чения текущего состояния (исправления текущих ошибок). На рисунке 
3.23 приведен график зависимости параметра от времени для трех зна-
чений коэффициента [18].

Дифференциальный параметр. Производная ошибки процесса 
вычисляется путем определения изменения ошибки с течением вре-
мени. Величина вклада параметра к общему управлению воздействия 
называется производной коэффициента усиления Kd, выражается фор-
мулой (3.10).

D K
d

dt
e t

out d
� � ��

                                  
(3.10)

Рисунок 3.24. график зависимости PV (process variable) 
от времени, для трех значений Kd (Kp и Ki констатны)

Дифференциальный параметр предсказывает поведение системы и 
тем самым улучшает регулирования времени и стабильности системы. 



256                                                                                            

Реализация ПИД-регулятора, включает дополнительный фильтр, 
чтобы ограничить усиление высоких частот и шума.

Дифференциальное действие редко используется на практике, по 
некоторым оценкам он только в 20% случаев влияет на стабильность 
системы в реальных приложениях. На рисунке 3.24 приведен график 
зависимости параметра от времени для трех значений коэффициента 
[18].

На сегодняшний момент на рынке существует несколько произ-
водителей полетных контроллеров, у каждого есть свои минусы и 
плюсы. В таблице 3.1, приведены примеры известных систем. Рас-
смотрим популярную систему Navio 2 от компании Emlid.Navio 2 – 
автопилот, поддерживающий подключение одноплатного компьютера 
Raspberrypi и операционные системы Linux (рис. 3.25) [17].

Особенности данной системы по сравнению с другими систе-
мами в том, что она может подключаться к платформе Raspberrypi 
B+, 2, 3 (рис. 3.26) [17]. Которые, в свою очередь, есть одноплатные 
компьютеры размера с банковскую карту. Имеется 4-х ядерный ARM 
Cortex-A53 x64 с частотой 1.2 Ghz и оперативной памятью 1 Gb. 

Также, имеется возможность подключения разных периферий-
ных устройств по разным интерфейсам: USB, SPI, I2C, UART, GPIO, 
HDMI, WiFi, Bluetooth. Данная платформа работает на UNIX подобной 
системе Raspbian. Это дает разработчикам большой потенциал для 
разработки различных приложений по робототехнике, компьютер-
ному зрению, машинному обучению и другому.

Таблица 3.1. Сравнение систем стабилизации

СИС-
ТЕМА

Откры-
тый 

исход-
ный код

Стаби-
лиза-

ция по 
уровню

Удер-
жание 

высоты

Удер-
жание 
поло-
жения

Воз-
врат 

домой

Навига-
ция по 
коорди-
натам

ЦЕНА

1 2 3 4 5 6 7 8

Ardu-
Copter 

(APM 2.5)
+ + + + + + Средняя

Crius All 
In One 
PRO

+ + + - - - Высокая
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Продолжение таблицы 3.1
1 2 3 4 5 6 7 8

CriusMulti-
WiiLite

+ + - - - - Низкая

Pixhawk-
Arducopter

+ + + - - - Низкая

DJI Naza - + - - - - Высокая
Hobbyking 

KK2.0
- + - - - - Низкая

Multi-Wii 
PRO / 

MTK GPS
+ + + - - - Средняя

Navio2 + + + + + + Средняя
Zero UAV 

YS-X6
- + + + + + Высокая

Aero-Quad 
32

+ + + - - - Средняя

 
Рисунок 3.25. Автопилот Navio 2
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Рисунок 3.26. Raspberry pi 3

Бортовое программное обеспечение
Рассмотрим, какие надо произвести действия, если выбрана плат-

форма работающая на UNIX подобных системах, на дистрибутиве 
RaspbianJessieNavio. Для начала работы необходимо произвести следу-
ющие действия:

1) Скачать официальный дистрибутив с сайта https://files.emlid.com/
images/emlid-raspbian-20160408.img.xz/. 

2) Распаковать скачанный образ архиватором.
3) С помощью утилиты Win32DiskImager создать загрузочную кар-

ту и записать образ ОС на нее.
4) Вставить карту в слот raspberrypi.
5) Для настройки raspberrypi необходим HDMI кабель с монитором 

с интерфейсом поддерживающий HDMI, клавиатура.
6) Подключить плату navio2 к Raspberrypi 3. 
7) Дать питание 5 вольт от регулятора напряжения подключенного 

к аккумулятору.
Загрузится консоль (рис. 3.27), через которую необходимо будет 

проводить последующие настройки. 
Необходимо ввести логин и пароль (по умолчание login – pi, 

password – raspberry). Далее необходимо расширить файловую систему, 
активировать SSH туннель, и сделать настройки роутера (рис. 3.28-
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3.30). Чтобы зайти в конфигурационное меню необходимо ввести 
команду в консоли sudoraspi-config. 

Для настройки подключения к роутеру набрать команду в консоли 
sudonano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf.

Рисунок 3.27. Консоль RaspbianJessie

 

Рисунок 3.28. Расширение файловой системы
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Рисунок 3.29. Активация SSH туннеля

 

Рисунок 3.30. Настройка подключения к роутеру
 

 Далее, после соединения с интернетом, необходимо обновить и 
установить последние версии библиотек с дистрибутивов лежащих на 
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репозиториях RaspberryFoundation. Для этого набрать команду в кон-
соли sudoapt-getupdate&&sudoapt-getdist-upgrade (рис.3.31).

 
Рисунок 3.31. Обновление системы

Далее необходимо будет установить APM, введя команду sudoapt-
getupdate&&sudoapt-getinstall apm-navio2. Далее установить дистри-
бутив gstreamer 1.0 командой sudoapt-getinstallgstreamer1.0. Также, 
необходимо установить gstreamerи missionplanner на наземной стан-
ции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение перечислим основные области применения робото-
техники, где, в первую очередь, должны будут реализовываться дости-
жения в решении рассмотренных научно-технических проблем:

1. Космическая робототехника. Сегодня это важнейший компо-
нент очередного этапа развития космонавтики. К нему относится, пре-
жде всего, освоение дальнего космоса и ближайших планет, включая 
Луну. Космическая робототехника открывает перспективы создания 
принципиально новых космических объектов и систем, в том числе и 
в околоземном пространстве, ориентированных на новые возможно-
сти, которые предоставляет робототехника.

2. Подводная робототехника. Наряду с космосом, это второе 
направление «экспансии» человечества, где решающую роль должна 
играть робототехника нового поколения. Если человек-амфибия – это 
фантастика, то роботы – амфибии – это уже реальность. Достаточно 
напомнить их работу по обследованию «Титаника» и затонувших под-
водных лодок, использование подводных роботов-геологов. А, ведь 
это, по существу, еще только предыстория подводной робототехники. 
В настоящее время еще нет ни лунных, ни других космических баз, 
обслуживаемых саморемонтирующимися роботами, нет и подобных 
подводных сооружений. Однако, если сегодня основное направление 
развития современного машинного производства – это безлюдные 
комплексно-роботизированные предприятия, то тем более это должно 
относиться к освоению космоса и глубин океана и развитию соответ-
ствующих технологий.

3. Мобильная робототехника наземного и воздушного базиро-
вания. Сюда относятся робототехнические системы для действий в 
экстремальных условиях, в том числе, для вооруженных сил и дру-
гих силовых структур, групповое применение роботов, в том числе в 
конфликтных ситуациях, и создание следующих интеллектуальных 
поколений таких роботов, принципиально ориентированных на авто-
номное функционирование. Особенно большие перспективы связаны 
при этом с микроробототехникой. 

4. Био- и медицинская робототехника. Сюда входит как пробле-
матика заимствования бионических решений, так и обратный процесс 
внедрения робототехники в живые организмы. Начало последнему 
положило протезирование конечностей, затем усиление физических 
возможностей человека для функционирования в экстремальных 
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условиях (активные скафандры, биоуправляемые шагающие машины 
и т.п.). Наконец, появились новые поколения интеллектуальных про-
тезов и экзоскелетонов, роботы-сиделки, робототехнические системы 
для реабилитации инвалидов, массажисты и т.п. Однако, прежде 
всего – это такие новые области применения робототехники как 
хирургия, в том числе, дистанционная, роботы-ассистенты, микроро-
боты для внутрисосудистой и внутриполостной диагностики и хирур-
гии.

5. Робототехника в системе образования. Данное направление 
развития робототехники является новым и перспективным. В системе 
образования республики будут создаваться робототизированные уни-
верситеты, школы, лицеи и другие образовательные учреждения, где 
учебный процесс по отдельным дисциплинам или предметам будет 
осуществляться программными обучающими роботами без участия 
преподавателей.

Среди перечисленных перспективных областей применения робо-
тотехники отсутствует промышленная робототехника. Объясняется 
это тем, что хотя в обозримом будущем основной мировой парк робо-
тов, по-прежнему, будут составлять промышленные роботы, но этот 
уже сложившийся раздел робототехники не определяет ее развитие в 
рассмотренных выше направлениях, а именно: перечисленные выше 
направления робототехники будут бурно развиваться в будущем.
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ГЛОССАРИЙ

А
AIBO – роботизированная собака, изготовленная компанией 

SonyCorp.
Адаптация – является основной реакцией живого организма, обес-

печивающей ему возможность выживания.
Б
База знаний (БЗ) – ядро ИС, совокупность знаний предметной 

области, записанная на машинный носитель на языке представления 
знаний (обычно приближенном к естественному).

Базис рекурсии – это предложение, определяющее некую началь-
ную ситуацию или ситуацию в момент прекращения.

Г
Гировер – робот с шестью колесами, который стабилизируется и 

управляется с помощью внутреннего механического гироскопа
ГПС – гибкие производственные системы.
Грузоподъемность ПР – наибольшее значение массы объектов 

манипулирования, включая и массу рабочего органа, которые могут 
перемещаться «рукой» при заданных условиях.

Д
Декларативные знания – факты в виде наборов структурирован-

ных данных.
Динамические качества – обеспечивают необходимые быстроту 

набора скорости движения и торможения при остановке
З
Захватное устройство – это рабочий орган робота.
Запрос (в Прологе) – это цели, которые даются программе на 

выполнение.
Знания – это выявленные закономерности предметной области 

(принципы, связи, законы), позволяющие решать её задачи.
И
Интеллект – 1) способность мозга решать (интеллектуальные) 

задачи путем приобретения, запоминания и целенаправленного преоб-
разования знаний в процессе обучения на опыте и адаптации к разно-
образным обстоятельствам;

2) способность самостоятельно, эффективно (вероятно, с возможно 
меньшими затратами ресурсов) находить качественные (верные, про-
стые, требующие как можно меньших затрат ресурсов) решения (в том 
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числе новые, ранее неизвестные) разнообразных сложных «задач», в 
том числе, новых, ранее неизвестных (в идеале – любых возможных 
«задач»).

Интеллектуальная система – это информационно-вычислитель-
ная система (ИВС) с интеллектуальной поддержкой при решении 
задач без участия оператора (лица, принимающего решение – ЛПР).

Информационно-измерительная система (ИИС) – предназначена 
для сбора и первичной обработки информации для системы управле-
ния о состоянии элементов и механизмов ПР и внешней среды.

Искусственный интеллект (ИИ) – это одно из направлений 
информатики, цель которого разработка аппаратно-программных 
средств, позволяющих пользователю-непрограммисту ставить и 
решать свои задачи, традиционно считающиеся интеллектуальными, 
общаясь с ЭВМ на ограниченном подмножестве естественного языка.

К
КазРоботикс – Федерация образовательной и спортивной робото-

техники. 
КУКА – сварочный робот. 
Л
Логика – 1) наука о формах и методах правильного мышления; 

2) наука об универсальных (общезначимых) взаимосвязях между 
понятиями, суждениями, умозаключениями и другими абстрактными 
объектами.

Логический вывод – это получение некоторой формулы исходя 
из множества других логических формул путем применения правил 
вывода.

Логическое программирование – это один из подходов к инфор-
матике, при котором в качестве языка высокого уровня используется 
логика предикатов первого порядка в форме фраз Хорна.

М
Манипулятор – устройство, предназначенное для выполнения всех 

его двигательных функций ПР, представляет собой многозвенный 
механизм с разомкнутой кинематической цепью, оснащенный приво-
дами и рабочим органом.

Мотоман – робототехнический комплекс для дуговой сварки
Н
Нейрокомпьютер – это программно-техническая система, которая 

реализует некоторую формальную модель естественной нейронной 
сети.
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Нейроподобная сеть – совокупность нейроподобных элемен-
тов, определенным образом соединенных друг с другом и с внешней 
средой.

Нейронные сети – системы с очень сильными возможностями рас-
познавания образов.

О
Обобщение знаний – процесс получения знаний, объясняющих 

имеющиеся факты и способных объяснять, классифицировать или 
предсказывать новые.

Опорные конструкции – предназначены для размещения всех 
устройств и агрегатов ПР.

П
Персептрон – устройство для распознавания образов.
Перепрограммируемость – свойство промышленного робота 

заменять управляющую программу автоматически или при помощи 
человека-оператора.

Привод – служит для преобразования подводимой энергии в меха-
ническое движение исполнительных звеньев манипулятора в соответ-
ствии с командными сигналами.

Промышленный робот – автоматическая машина, стационарная 
или подвижная, состоящая из исполнительного устройства в виде 
манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и пере-
программируемого устройства программного управления для выпол-
нения в производственном процессе двигательных и управляющих 
функций. 

Р
Рабочая зона ПР – это пространство, в котором может находиться 

рабочий орган при его функционировании.
Рабочий орган манипулятора ПР – предназначен для непосред-

ственного воздействия на объект манипулирования при выполнении 
технологических операций или вспомогательных переходов.

Решатель (машина логического вывода, дедуктивная машина, 
интерпретатор) – программа, моделирующая ход рассуждений экс-
перта на основании знаний, имеющихся в БЗ.

Робот – это машина автоматического действия, которая объединяет 
свойства машин рабочих и информационных, являясь, таким образом, 
принципиально новым видом машин.

С
Семантическая сеть – это ориентированный граф, вершины кото-

рого – понятия, а дуги – отношения между ними.
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Система программного управления (СПУ) – служит для непо-
средственного формирования и выдачи управляющих сигналов и 
конструктивно состоит из пульта управления, запоминающего устрой-
ства, вычислительного устройства, блоков управления приводами 
манипулятора и технологического оборудования.

Система с интеллектуальной поддержкой – система, способная 
самостоятельно принимать решения.

Система управления базой знаний (СУБЗ) – совокупность 
средств, обеспечивающих работу со знаниями. 

Система связи (СС) – предназначена для обеспечения обмена 
информацией между ПР и оператором или другими роботами и техно-
логическими устройствами с целью формулировки заданий, контроля 
за функционированием систем ПР и технологического оборудования, 
диагностики неисправностей, регламентной проверки и т.п.

Т
Таймер – служит для формирования необходимых по программе 

выдержек по времени.
Тельферные тележки – перемещаются по подвесному монорельсу 

и снабжены специальным подъемным механизмом или «рукой» с 
захватным устройством.

Технология синтеза экспертной системы – технология создания 
на основе знаний экспертов систем, решающих неформализованные 
задачи в слабоструктурированных предметных областях.

У
Унификация – совпадение цели с головой правила или фактом
Устройство управления – служит для формирования и выдачи 

управляющих воздействий манипулятору в соответствии с управляю-
щей программой.

Ф
Факты – 1) хорошо известные обстоятельства; 2) отношения или 

свойства, о которых известно, что они имеют значение «истина».
Формальная система – совокупность чисто абстрактных методов, 

в которых представлены правила оперирования множеством символов 
в чисто синтаксической трактовке без учета смыслового содержания.

Функциональная целостность – возможность выбора желаемого 
результата, времени и средств получения результата, средств анализа 
достаточности полученного результата.

Ц
Центрирующие устройства – эти устройства используются при 

роботизации сборочных процессов.
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Цикловые системы управления – это простейшие системы управ-
ления, обеспечивающие движение звеньев МА от упора до упора по 
каждой степени подвижности.

Ш
Шаг рекурсии – это правило, в теле которого обязательно содер-

жится, в качестве подцели, вызов определяемого предиката
Э
Эвристики – знания из опыта экспертов.
Эжектор – это устройство, в котором происходит передача кинети-

ческой энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к 
другой.

Эксперт – высококвалифицированный специалист, согласившийся 
поделиться опытом в рассматриваемой предметной области. Интер-
фейс пользователя – комплекс программ, реализующих диалог пользо-
вателям с ИнС на всех стадиях функционирования ИнС.

Экспертные системы (ЭС) (или инженерия знаний) – направ-
ление искусственного интеллекта, в задачу которого входят иссле-
дование и разработка программ (устройств), использующих знания 
и процедуры вывода да решения задач, являющихся трудными для 
людей-экспертов.
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