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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

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 
операцияларға тез ауысуымен) ерекшеленеді. Роботтың жұмыс 
органдары мен олардың қозғалыстарының әмбебаптығы әмбебап 
деп ұғынылады, бірақ бүгін роботтарға адамның қолының әмбе-
баптығына дейін әлі де алыс. (Рас, бұл операцияларды орын-
дау барысында роботтың жұмыс органдарын жылдам ауыстыру 
мүмкіндігімен өтеледі). Роботтардың әмбебаптығы олардың белгілі 
бір зияткерлік қабілеттерін талап ететін мақсатты әрекеттерді орын-
дау 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 опе-
рацияларды автоматтандыруға мүмкіндік береді, ал жаңа өнімді игеру 
немесе өндірістегі өзге де өзгерістер кезінде жаңа операцияларды 
орындауға қайта құру жылдамдығы роботтардың көмегімен автомат-
тандырылатындарды, кем дегенде, қазіргі уақытта тек адам қызмет 
көрсететін өндірістері бар икемділікті сақтауға мүмкіндік береді. 
Роботтар XX ғасырдың екінші жартысында ғана пайда болды, бұл дәл 
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қазір осындай әмбебап және икемді құралдарда қажеттілік туындады, 
онсыз, икемді автоматтандырылған өндірістер құруды қоса алғанда, 
шығарылатын өнімнің үлкен номенклатурасымен және жиі ауысуымен 
заманауи өндірісті кешенді автоматтандыруды жүзеге асыру мүмкін 
емес.

«Робот» термині славян шыққан. Оны 1920 жылы белгілі 
жазушы К. Чапек «R.U.R.» («Россумов әмбебап роботтары») атты 
фантастикалық пьесасында енгізді. «Робот» атауы Чех сөзі robota, 
бұл ауыр еңбекті білдіреді. Сол мақсатта роботтардан басқа қолмен 
басқарылатын манипуляторлар (көшіруші манипуляторлар, телеопера-
торлар және т.б.) және жартылай автоматты және автоматтандырылған 
басқарудың 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 
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. сонымен қатар ол үшін талап етілетін 
еңбек жағдайларының жайлылығы (атмосфераның сапасы, зиянды 
сыртқы әсерлердің болмауы және т.б.).
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Бұл оқулық үш тілде – қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде ұсы-
нылған және екі томға бөлінген. Екінші томның бірінші тараулары 
робототехникалық құрылғылардың компьютерлік көрінісіне арналған, 
тану және кескінді өңдеу әдістері қарастырылған. Екінші тарауда 
роботтардың атқарушы механизмдерінің сипаттамасы, манипулятор-
лар мен өндірістік роботтардың жетектерінің дизайны келтірілген. 
Үшінші тарауда роботтарды бағдарламаланған басқару жүйелері, 
бағдарламаланған басқару жүйелерінің классификациясы, роботтарды 
адаптивті және интеллектуалды басқару әдістері қарастырылған. 
Төртінші тарауда робототехниканы өнеркәсіптік өндірісте әр түрлі 
мақсатта қолдану, сонымен қатар білім беру жүйесінде робототехни-
каны қолдану қарастырылады.
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1 ТАРАУ. КОМПЬЮТЕРЛІК КӨРУ

1.1 Жердегі станцияның бағдарламалық жасақтамасы
 
Ұшақсыз ұшу аппарат (ҰҰА) сияқты, жерүсті станциясында (дер-

бес компьютер, ноутбук) тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді және 
операциялық жүйені орнату қажет. Атап айтқанда, нақты іске асыру 
үшін Linux Ubuntu 14 және Windows 7 ОЖ пайдалануға болады. 
Сондай-ақ, утилиталардың, драйверлердің және бағдарламалық жасақ-
таманың нақты тізімін орнату қажет, атап айтқанда:

Ubuntu 14 үшін:
1) Pyhotn dev package.
2) OpenCV 2.4.
3) Gstremaer1.0.
4) Numpy dev package.
5) Scipy package.
6) Matplotlib package.
7) PIL package.
8) Facerec library.
9) PyQt 4 package.
10) Python үшін IDE (опциялық)
Windows 7 үшін:
1) GDK gstreamer.
2) OpenCV 2.4.
3) Mission planner.
4) Net Framework 4.5.
5) Python 2.7.
6) PuTTY.
7) Xming.
8) Python үшін IDE (опциялық).

 

Сурет 1.1. UAV бейне ағынының скриншоты
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ҰҰА-дан бейне ағыны суреттерді одан әрі тану үшін жер үсті стан-
циясына берілуі мүмкін (сурет 1.1) [17]. 

OpenCV кітапханасы
OpenCV кітапханасы – бұл жоғары деңгейлі тілде жазылған 

ашық бастапқы кітапхана (c/c++), онда алгоритмдер бар: суреттерді 
түсіндіру; стандартты камераны калибрлеу; оптикалық бұрмалануды 
жою; объектінің ұқсастығы мен қозғалысын талдау; объектінің 
пішінін анықтау және нысанды бақылау; 3D қайта құру және т.б. 

Бұл кітапхана ашық көзі мен білім беру және коммерциялық 
мақсаттар үшін ақысыз пайдалану мүмкіндігіне байланысты танымал.

Сонымен, OpenCV кітапханасы-бұл компьютерлік көру алгоритм-
дерімен кескіндерді өңдеуге арналған мәліметтер типтері, функциялар 
мен Сыныптар жиынтығы болып табылады.

Кітапхананың негізгі модульдері:
opencv_core – бұл негізгі мәліметтер құрылымы мен алгоритмдері 

бар ядро:
• Көп өлшемді массивтердің негізгі операциялары.
• Матрицалық алгебра, математикалық функциялар, кездейсоқ 

сандар генераторлары.
• Құрылымдық жазба.
• Негізгі 2D графикасы.
Кескіндерді өңдеуге және компьютерлік көруге арналған CV 

модулі:
• Кескіндердегі негізгі операциялар (геометриялық түрлендіру, 

сүзу, түс кеңістігін түрлендіру және т.б.).
• Суретті талдау (ерекшелік сипаттамаларын таңдау, морфология, 

гистограмма).
• Трафикті талдау, нысандарды бақылау.
• Нысандарды анықтау.
• Камераны калибрлеу, кеңістіктік құрылым элементтерін қайта 

құру.
Кескіндерді өңдеуге және компьютерлік көруге арналған CV 

модулі:
• Кескіндердегі негізгі операциялар (геометриялық түрлендіру, 

сүзу, түс кеңістігін түрлендіру және т.б.).
• Суретті талдау (ерекшелік сипаттамаларын таңдау, морфология, 

гистограмма).
• Трафикті талдау, нысандарды бақылау.
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• Нысандарды анықтау.
• Камераны калибрлеу, кеңістіктік құрылым элементтерін қайта 

құру.
Highgui – пайдаланушы интерфейсін құру үшін сурет пен бейнеге 

арналған енгізу/шығару модулі:
• Камералардан және бейне файлдардан бейне түсіру, статикалық 

суреттерді оқу/жазу.
• Қарапайым пайдаланушы интерфейсі үшін мүмкіндіктер.
Cvaux – эксперименттік функциялар:
• Стерео калибрлеу.
• Калибрлеу.
• Стерео хат-хабарларды іздеу үшін.
• Келбетті анықтау және сипаттау үшін.
CvCam – бейне түсіру:
• Сандық бейнекамералардан бейне түсіруге мүмкіндік береді. 
OpenCV кітапханасының сипаттамасынан көріп отырғаныңыздай, 

ол тапсырманы орындау үшін кең мүмкіндіктер ұсынады.
Gstreamer фреймворк
GStreamer – ағындық мультимедиялық қосымшаларды құруға 

арналған фреймворк. GStreamer-дің даму ортасы әр түрлі ағынды 
мультимедиялық қосымшаларды жазуға мүмкіндік береді. GStreamer 
каркасы аудио, бейне немесе аудио және бейнені бірге өңдей алатын 
қолданбаларды жасауға мүмкіндік береді. GStreamer тек аудио және 
бейне ағындарымен шектелмейді, ол кез-келген деректер ағынын 
өңдей алады. GStreamer – бұл кідіріс пен өнімділікке жоғары талаптар 
қоятын жоғары деңгейлі аудио және бейне қосымшаларын жасау үшін 
жақсы негіз.

GStreamer-дің ең айқын қолдпныстың бірі – оны медиа ойнатқышты 
жасау үшін пайдалану. GStreamer қазірдің өзінде медиа-плеер 
құрастыруға барлық компоненттерді қамтиды, ол MP3, Ogg/Vorbis 
(сурет 1.2), MPEG-1/2, AVI, Quicktime және басқалары сияқты көптеген 
форматтарды қолдай алады. [18]. Алайда, GStreamer-бұл басқа медиа 
ойнатқыштан әлдеқайда көп. Оның негізгі артықшылықтары-кірістіру 
компоненттерін еркін ағындарда араластыруға және сәйкестендіруге 
болады, осылайша толық бейне қосымшасын немесе аудио өңдеу 
қосымшаларын жазуға болады. Фреймворк әртүрлі кодектер мен басқа 
да функцияларды қамтамасыз ететін плагиндерге негізделген. Плагин-
дер өзара байланысты және pipeline-да орналасуы мүмкін. Бұл pipeline 
деректер ағынын анықтайды.
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GStreamer-дің негізгі функциясы-плагиндер, деректер ағыны, 
өңдеу медиасының түрлерін синхрондау үшін негіз құру. Сондай-ақ, 
ол әртүрлі плагиндерді қолдана отырып қосымшалар жазу үшін API 
ұсынады. GStreamer-де плагин архитектурасы бар және стандартты 
жеткізілімде өте үлкен жиынтығы бар плагиндер мультимедиялық 
бағдарламалық жасақтаманы жасаушылардың қажеттіліктерін шеше 
алады.

GStreamer-де бірнеше негізгі компоненттер бар:
• Элементтер.
• Pads.
• bin және pipeline контейнерлері.

 

Сурет 1.2. pipeline магистралінің мысалы

Элементтер – GStreamer ядросы. Плагиндерді әзірлеу тұрғысынан 
элемент бұл GST Element класының туынды нысаны. Элементтер 
басқа элементтермен байланысқан кезде кейбір функционалдылықты 
қамтамасыз етеді. Мысалы, элемент көзі деректерді ағынға береді, ал 
сүзгі элементі ағындағы мәліметтерге әсер етеді. Көптеген элемент-
тер GStreamer-мен бірге келеді, бірақ қосымша элементтерді де жазуға 
болады.

Плагиндер – бұл тек стандартты пакеттер қолданылса да, 
GStreamer-де қолданылатын механизм. Бірнеше негізгі функциялар 
ядро кітапханасында, ал қалғандары плагиндерде жүзеге асыры-
лады. Плагин тізілімі екілік тіркеу файлында қосылатын модульдер 
туралы ақпаратты сақтау үшін қолданылады. Осылайша, GStreamer 
қолданатын бағдарлама қажетті модульдерді анықтау үшін барлық 
модульдерді жүктемеуі мүмкін. Плагиндер сұралған кезде ғана 
жүктеледі.
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Pads GStreamer элементтері арасындағы сілтемелер мен дерек-
тер ағынын үйлестіру үшін қолданылады. Pads-ті басқа элементтер-
ден сілтемелер жасауға болатын элементтегі «орын» немесе «порт»  
ретінде қарастыруға болады. Деректер осы элементтерге немесе 
осы элементтерден берілуі мүмкін. Pads деректерді өңдеудің нақты 
мүмкіндіктеріне ие, ол арқылы өтетін деректер түрін шектей алады. 
Екі pads деректер типтері үйлесімді болған кезде сілтемелер тек екі 
pads арасында рұқсат етіледі.

1.2 Суретті өңдеу 

Тану алгоритмдері оларды өңдеуді бастамас бұрын кіріс кескінін 
түрлендіруді қажет етеді. Сегменттеу және тану процедурасымен 
жұмыс істеу үшін суреттер екілік көрініске ие болуы керек. Жұмыс 
тек қара және ақ пикселдермен жүзеге асырылады. Осылайша, 
бастапқы кескін екілік форматқа түрлендірілуі керек. Бұл міндет екі 
кезеңде шешіледі. 

Суретті бинаризациялау. Бірінші кезеңде түсті кескін қара-ақ 
түске айналады және сұр реңктерде ұсынылады. Бұл әр пиксель үшін 
есептеледі, оның жарықтығы нөлден 255-ке дейін. 0 жарықтылық 
деңгейі қара түске, ал 255 деңгейдің жарықтығы ақ түске сәйкес 
келеді. Осылайша, суреттерді сақтау үшін пиксельге бір байт бөлінеді. 
Пиксельдің жарықтығын келесі (1.1) және (1.2) формулалармен есепте-
уге болады [19]:

I R G B
�

� �
3                                   

(1.1)
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R G B R G B

�
� � � � �max , , min , ,

2                    
(1.2)

мұндағы R, G, B – сәйкесінше қызыл, жасыл және көк пикселдер. 
Біз басқа өлшемге айналдырғымыз келетін белгілі бір өлшемдегі 

суреттерді жиі кездестіреміз. Ұлғайту немесе кішірейту қажет болады. 
Мұны resize() функциясы арқылы жасауға болады. Бұл функция 
бастапқы кескінді қажетті кескін өлшеміне түрлендіреді. Осындай 
операциялар кері бағытта да жүзеге асырылуы мүмкін.

voidcvResize(
 constCvArr* src,
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 CvArr* dst,
 int interpolation = CV_INTER_LINEAR
); 

Соңғы CV_INTER_LINEAR аргументі-интерполяция әдісі (әдепкі-
сызықтық интерполяция).

Жалпы, біз бастапқы суретті тегіс түрлендіруді қалаймыз. Интер-
поляция бастапқы кескін кішірейген кезде пайда болады және 
тағайындалған суреттегі пиксель бастапқы суреттегі пикселдер ара-
сында болады. Бұл кескінді үлкейту кезінде де болады және бастапқы 
кескіннің пиксельдеріне тікелей сәйкес келмейтін пиксель мәндерін 
есептеу керек.

ROI-OpenCV негіздерінің бірі. Бұл қолданушыға 1.3 суретте көрсе-
тілгендей түпнұсқа кескіннің ішінде орналасуы керек тікбұрышты 
кескін аймағын көрсетуге мүмкіндік береді [24].

 
Сурет 1.3. сурет аймағы

 
Гистограммалар. Гистограмма бірдей жарықтығы бар кескін 

пикселдерінің пайда болу жиілігін сипаттайды. Гистограмма 
элементтерінде кескін пикселдерінің санына тең бүтін сандар бар. 
Көрнекі түрде, гистограмма әдетте функция графигінде пайда болады. 
Гистограмма кескіннің жарықтығын, контрастын, кескін аймағын 
және т.б. бағалауға және сәйкесінше өзгертуге мүмкіндік береді. 
Суреттерде әр түрлі жарықтылық диапазонына сәйкес келетін жеке 
бөлімдерді анықтауға көмектеседі.

Сурет гистограммасы бұл 1.4 суретте көрсетілгендей кескіннің 
белгілі бір жарықтығы қанша пиксельді көрсететін график [24]. 
Ыңғайлы болу үшін олар пиксельдердің жалпы санына нормаланған, 
сондықтан гистограммадағы барлық мәндердің қосындысы бірлікке 
тең болуы керек. Гистограммалар – кескіндерді талдаудың клас-
сикалық әдістерінің бірі. 
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Сурет 1.4. Гистограмманың типтік мысалы; нүктелер бұлтына 
(жоғарғы сол жақта), гистограмманы (төменгі оң жақта) 

беретін санау торы (жоғарғы оң жақта) қолданылады

Сурет гистограммасын алу үшін функция қолданылады

 cvCreateHist()

CvHistogram* cvCreateHist(
 intdims,
 int* sizes,
 int type,
 float** ranges = NULL,
 intuniform = 1
); 

Гистограммалар компьютерлік көрудің көптеген аспектілерінде 
қолданылады. Оларды бейне көріністер арасындағы ауысуларды 
анықтау, жиектерді белгілеу, кадрдан кадрға түс өзгерту және т.б. 
үшін пайдалануға болады. Шеттердің, түстердің, бұрыштардың және 
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т.б. гистограммалары объектіні анықтау үшін классификаторларға 
берілетін функцияларды құрайды. 

Суреттегі нысанды таңдау. Тану мәселесін ойдағыдай шешу үшін 
суреттегі қажетті объектіні таңдап, оны тануға қолайлы қалыпқа 
келтірілген формаға келтіру керек. Суреттегі объектіні табудың негізгі 
әдісі – кіріс кескінін сілтеме кескінімен салыстыру. 

Алгоритмнің сәтті жұмыс істеу критерийлері:
• Табылған нысандар санын талдау.
• Табылған нысандардың көлемін талдау.
• Табылған нысандардың орналасуын талдау.
• Табылған нысандардың түсін талдау.

1.3 Үлгіні тану

Үлгіні тану әлемнің объектілері мен процестерін бақылау нәти-
желері негізінде шешім қабылдау әдістемесі ретінде қазіргі ком-
пьютерлік жүйелер мен технологиялардан әлдеқайда ертерек пайда 
болды. 

Танудың алғашқы әдістері электронды аналогтық жүйелер үшін 
жасалды және сигналдарды өңдеу теориясы аясында қарастырылды. 
Есептеу технологиясы мен ақпараттық технологиялардың дамуы 
барысында бұл пән, кескін ұғымы сияқты, айтарлықтай өзгерістерге 
ұшырады және қарқынды дамуды жалғастыруда. Қазіргі таңда үлгіні 
тануға қатысты тапсырмалар класын қатаң анықтау қиын. 

Сондай-ақ, кескін ұғымына нақты анықтама беру қиын. Жалпы 
мағынада, сурет біздің жеке сезімдеріміздің, идеяларымыздың және 
тұжырымдарымыздың жиынтығын қамтиды. Үлгіні тану – адам 
миының күнделікті ажырамас бөлігі.

Сондықтан компьютерлік пәндер спектрінде тану міндеттері 
жасанды интеллект проблемаларына жатады. Жалпы жағдайда, 
абстрактілі немесе нақты әлемнің кез-келген ақпараттық моделі 
кескін ретінде қарастырылуы мүмкін. Тану мәселесіндегі мұндай 
модельдің ерекшелігі – белгілі бір типтегі объектілердің бір немесе 
бірнеше тобын бөлуді қамтамасыз ететін зерттеу объектілері 
сипаттамаларының жиынтығын ғана қолдану. 

Тану процедурасының мақсаты сұраққа жауап беру: берілген сипат-
тамамен сипатталған объект бізді қызықтыратын санаттарға жата ма, 
егер жатса, қайсысы. Осыған сүйене отырып, кескін дегеніміз – оны 
қоршаған ортадан бөліп, қажетті шешімдер қабылдау үшін басқа 
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объектілермен немесе процестермен топтастыруға мүмкіндік беретін 
объектінің немесе процестің сипаттамасы деп айта аламыз.

 Біз бөлектегіміз келетін немесе тану процесінде барлық көптеген 
суреттерді бөлгіміз келетін объектілердің санаттары әдетте сыныптар 
деп аталады. Танудағы класс ұғымы объектілік ақпараттық модель-
дерге қарағанда ертерек пайда болды. Мұнда класс тақырыбын 
анықтау зерттеу тақырыбының мәнімен ғана емес, объектілер туралы 
қолда бар ақпараттың ерекшеліктерімен және оны ұсыну тәсілдерімен 
де анықталады. 

Ақпаратты өңдеу жүйесі үшін: кескін – бұл параметрлер мен бай-
ланыстарды қамтитын объект немесе құбылыс туралы мәліметтер 
жиынтығы. 

Тану мүмкіндігі бірдей нысандардың ұқсастығына негізделген. 
Барлық заттар мен жағдайлар нақты мағынада ерекше болғанымен, 
олардың кейбіреулері арасында бір немесе басқа белгілер бойынша 
ұқсастықтарды табуға болады. 

Осыдан жіктеу ұғымы пайда болады: объектілердің барлық 
жиынтығын бөлінбейтін ішкі кластарға – кластарға бөлу. Олардың 
элементтері басқа сыныптардың элементтерінен ерекшеленетін 
кейбір ұқсас қасиеттерге ие. Осылайша, тану міндеті-қарастырылып 
отырған объектілерді немесе құбылыстарды олардың сипаттамасына 
сәйкес қажетті кластарға жатқызу. Егер кез-келген ақпарат ағынында 
объектілерді табу туралы айтатын болсақ, тану тұжырымдамасын 
кеңейтуге болады. Мысалы, науқаста оның белгілері бойынша ауруды 
тану немесе статистикалық ақпарат арқылы әлеуметтік құбылысты 
тану туралы айтуға болады. 

Ақпаратты компьютерлік өңдеудің дамуы мен таралуы ХХ 
ғасырдың ортасында компьютерлерге өңделген ақпаратты тануға 
мүмкіндік беретін технологияларға деген қажеттіліктің пайда болу-
ына әкелді. Компьютерлік тану әдістерін құру компьютерлер орындай-
тын тапсырмалар шеңберін кеңейтуге және ақпаратты компьютерлік 
өңдеуді интеллектуалдық кеңейуіне мүмкіндік береді. Мәтінді 
тану, компьютерлік көру, сөйлеуді тану және т.б. жүйелер тануды 
қолданудың мысалдары бола алады. 

Бұл міндеттердің кейбірін адам сана-сезім деңгейінде жоғары 
жылдамдықпен шешетініне қарамастан, әлі күнге дейін оларды бірдей 
жалпы түрде шешетін компьютерлік бағдарламалар жасалмаған. 
Қолданыстағы жүйелер тек шектеулі қолдану аясы бар арнайы 
жағдайларда ғана жұмыс істеуге арналған.
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Қазіргі уақытта бейнелерді жіктеу және тану міндеті компьютерлік 
көру, машиналық оқыту, робототехника саласындағы өзекті мін-
деттердің бірі болып табылады. Кескінді тану мәселесі ақпараттық 
жүктемелер жағдайында, адам оған келіп түскен хабарламаларды 
сызықтық және дәйекті түсінуді қорыта алмаған кезде үлкен маңызға 
ие болды. 

Нәтижесінде оның миы бір мезгілде қабылдау мен ойлау режиміне 
ауысады, мұндай тану оған тән. Осылайша, үлгіні тану мәселесі 
пәнаралық зерттеулер саласында болғандығы кездейсоқ емес. Соның 
ішінде жасанды интеллект құру бойынша жұмыстарға байланысты. 
Кескінді танудың техникалық жүйелерін құру барған сайын өзіне 
назар аудартады.

Кескінді тану мәселесінің классикалық тұжырымы: көптеген 
нысандар берілген. Оларға қатысты жіктеуді жүргізу қажет. Жиын 
кластар деп аталатын ішкі жиындармен ұсынылған. Берілген: кластар 
туралы ақпарат, бүкіл жиынның сипаттамасы және белгілі бір класқа 
жататын объект туралы ақпараттың сипаттамасы белгісіз. Бұл нысан 
қай класқа жататынын анықтау үшін кластар мен объектінің сипатта-
масы туралы қолда бар ақпаратты білу қажет. 

Суретті тану мәселесін қарастырыңыз. Көбінесе монохромды 
кескіндер кескінді тану тапсырмаларында қарастырылады, бұл 
кескінді жазықтықтағы функция ретінде қарастыруға мүмкіндік 
береді. Егер T жазықтығындағы нүктелер жиынтығын қарастырсақ, 
онда f(x,y) функциясы кескіннің әр нүктесінде оның сипаттама-
сын – жарықтығын, мөлдірлігін, оптикалық тығыздығын білдіреді, 
онда мұндай функция кескіннің ресми жазбасы болып табылады. T 
жазықтығындағы барлық мүмкін f(x,y) функциясының жиынтығы –
барлық X кескіндерінің жиынтығы бар. Суреттер арасындағы ұқсас-
тық ұғымын енгізу арқылы тану тапсырмасын қоюға болады [21]. 

Мұндай тұжырымның нақты түрі белгілі бір тәсілге сәйкес тану 
кезінде кейінгі кезеңдерге байланысты болады. Кескінді оптикалық 
тану үшін әртүрлі бұрыштарда, масштабтарда, орын ауыстыру және 
т.б. нысан түрін сұрыптау әдісін қолдануға болады. Әріптер үшін 
қаріпті, қаріп қасиеттерін және т.б. сұрыптау керек.

Тағы бір тәсіл – объектінің құрылымын табу және оның 
қасиеттерін зерттеу (байланыс, бұрыштардың болуы және т.б.). Тағы 
бір тәсіл – жасанды нейрондық желілерді пайдалану. Бұл әдіс тану 
мәселесінің көптеген мысалдарын (дұрыс жауаптармен) немесе 
берілген тапсырманың ерекшелігін ескеретін нейрондық желінің 
арнайы құрылымын қажет етеді. 
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Үлгіні тану теориясының практикалық қосымшаларының бірі – 
тұлғаны сәйкестендіру және тану. Оның міндеті-бейнедегі тұлғаны 
автоматты түрде локализациялау және қажет болған жағдайда 
адамды идентификация бойынша сәйкестендіру. Бетті анықтау және 
тану міндеті – объектілерді тану және сәйкестендіру теориясының 
қалыптасуы мен дамуына түрткі болған алғашқы практикалық 
міндеттердің бірі. Көрнекі бейнелерді тудыратын объектілердің санат-
тары бар, мысалы:

• басқаруға болатын нысандар (шыныаяқ, кілттер, сағаттар және 
т.б.);

• ішінара басқаруға болатын нысандар (автомобильдер, материал-
дар және т.б.);

• манипуляцияланбайтын объектілер (ағаштар, ғимараттар және т.б.);
• бет;
• бет мимикасы;
• тірі заттар (жануарлар, адам фигурасы);
• баспа белгілері (әріптер, символдар, белгілер);
• қолмен салынған суреттер;
• жарық көздерінің сипаттамасы және орналасуы (ай, күн).
Бетті тану және тану процесінің негізіндегі процедураларға 

қызығушылық әрқашан маңызды болды. Әсіресе практикалық 
қажеттіліктердің артуына байланысты: күзет жүйелері, верифика-
ция, криминалистикалық сараптама, телеконференциялар және т.б. 
Адамның басқа адамдардың бет-әлпетін жақсы анықтайтындығына 
қарамастан, компьютерді осы процедураны қалай жүзеге асыруға 
болатындығы белгісіз. Оның ішінде адамдардың сандық суреттерін 
қалай декодтау және сақтау керек. Адамдардың ұқсастығын, оның 
ішінде оларды кешенді өңдеуді бағалау айқын емес. Бетті тану 
мәселесін зерттеудің бірнеше бағыттары бар:

• нейропсихологиялық модельдер;
• нейрофизиологиялық модельдер;
• ақпараттық-процессуалдық модельдер;
• компьютерлік тану модельдері.
Негізгі сипаттамалары:
• бірнеше тұлғаны іздеу және тану мүмкіндігі;
• шаштың өзгеруіне, мұрт пен сақалдың болуына/болмауына, 

көзілдірікке (күннен қорғайтын көзілдіріктен басқа), жасқа бай-
ланысты өзгерістерге (балалардан басқа), бұрылыстарға (30 гра-
дусқа дейін) төзімділік;
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• мультипроцессорлық, көп ядролы жүйелерге және компьютерлік 
кластерлерге орнату кезінде өнімділіктің практикалы сызықтық 
масштабталуы;

• өңделетін контентті әрі қарай автоматты жіктеу үшін кілт 
сөздердің суреттеріне (мысалы, «саясаткер», «бизнесмен» және 
т.б.) байланыстыру және қысқаша сипаттау мүмкіндігі;

• тану дәлдігін арттыруды қамтамасыз ететін бейне ағынын көп 
кадрлық талдау мүмкіндігі;

• тану нәтижелерін қарапайым мәтін немесе XML құжаты түрінде 
шығару, оның ішінде табылған тұлғалардың орны мен мөлшері, 
тану нәтижелері және уақыт белгілері туралы ақпарат бар;

• жұмыс жылдамдығының пайдаланылатын беттер галереясының 
мөлшеріне әлсіз тәуелділігі. Мысалы, галерея 100-ден 1000 
адамға дейін ұлғайған кезде жұмыс жылдамдығы 10%-дан азы 
азаяды;

• нақты уақыт режимінде бейнемен жұмыс.
Бетті анықтау, жіктеу және идентификациялау адамға қиын тап-

сырма болып табылмайды. Тәжірибелер көрсеткендей, тіпті бірнеше 
күн бойы туылған нәрестелер де жүздерді ажырата алады. Ком-
пьютер үшін бұл қаншалықты қиын болады деген сұрақ туындауы 
мүмкін. Шындығында, біз адамның суреттерді қалай танитыны 
туралы аз білеміз. Адамды жеке тұлға ретінде тану үшін қандай 
белгілер қолданылады? Бет әлпетін сәтті танудың кепілі-көз, мұрын, 
ауыз немесе сыртқы белгілер – бас пішіні, бой, шаш түсі сияқты ішкі 
белгілер ме? Біздің миымыз кескінді қалай талдайды және оны қалай 
кодтайды? 

Зерттеулер біздің миымызда сызықтар, бұрыштар, жиектер немесе 
қозғалыс сияқты позицияның белгілі бір жергілікті белгілеріне жауап 
беретін арнайы жүйке жасушалары бар екенін көрсетті. Нерв жасу-
шалары сызықтар, жиектер, бұрыштар немесе қозғалыстар сияқты 
сахнаның белгілі бір жергілікті ерекшеліктеріне жауап ретінде 
мамандандырылған. 

Біз әлемді шашыраңқы бөліктер ретінде көрмейміз, біздің визуалды 
кортексіміз әртүрлі ақпарат көздерін пайдалы үлгілерге біріктіруі 
керек. Сонда біз тұлғаны автоматты түрде тану деп осы маңызды 
сипаттамаларды кескіннен шығарып, оларды пайдалы көрініске орна-
ластырамыз, олардың үстінен қандай да бір классификация жасаймыз 
деп айта аламыз.
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Бетті анықтау міндеті – суретті тану мәселесінің жақсы мысалы. 
Көбінесе бұл жоғары деңгейдегі мәселені шешудің алғашқы қадамы 
(мысалы, адамның бет-әлпетін тану, мимика). Суреттегі адамның 
бет-әлпетінің саны болуы мүмкін туралы ақпарат пайдалы болуы 
мүмкін. Мысалы, қауіпсіздік жүйелері сияқты қосымшалар үшін, 
қылмыскерлердің мәліметтер базасынан адамдарды табу және т.б. 
Бетті тану компьютерлік көру проблемасы ретінде ұзақ тарихы бар. 
Бұл есеп маңызды практикалық перспективаға және үлкен зерттеу 
қызығушылығына ие.

Бетті анықтау
Бетті тану мәселесі сурет өңдеу және үлгіні тану саласындағы 

көптеген зерттеушілердің назарын аударады.
Адамның бетіне келесі ерекшеліктер тән:
1. Бет пішіні (дөңгелек, шаршы, үшбұрышты және т.б.).
2. Беттің бөліктері арасындағы қатынас (маңдай, иек, мұрын).
3. Маңдай, жақ және иек пішіні.
4. Құлақтың пішіні мен өлшемі, ол қалай бекітілгені, құлақ 

бөліктерінің пішіні.
5. Беттің симметриясы немесе асимметриясы.
6. Көздің, ауыздың, мұрынның пішіні, мөлшері және орналасуы.
7. Әжімдер сызықтар және т.б.
Портретке байланысты (фронтальды, профильде немесе екеуінде 

де) бұл бет ерекшеліктері бір-бірімен бірге қолданылады.
Бетті тану міндеті екі негізгі тапсырмадан тұрады: суреттегі бетті 

анықтау және бетті тану міндеті. Беттің әртүрлі кескіндері арасындағы 
жақындық өлшемдерін есептеу қажет [22].

Бетті тану кезінде қателіктердің қосарлы сипаты қолданылады. 
Бірінші типтегі қате алгоритм белгісіз адамды белгілі деп жіктеу үшін 
қате болуы мүмкін. Екінші типтегі қателік-алгоритм белгілі адамның 
қателігінен белгісіз адамды анықтау мүмкіндігі. Іс жүзінде, бірінші 
типтегі қате үшін, әдетте, рұқсат етілген шекті мән белгіленеді, ал 
екінші типтегі қате азайтылады.

Суретте адамның бетін табу міндеті адамның көзі үшін қара-
пайым болып табылады. Бірақ адамның бет-әлпетін анықтайтын 
автоматтандырылған жүйені құру кезінде сіз келесі қиындықтарға тап 
болуыңыз мүмкін [23]:

1. Бет-әлпеті әр түрлі адамдарда әр түрлі болады.
2. Тіпті камераға қатысты бет бағдарындағы шамалы өзгеріс бет 

әлпетінің айтарлықтай өзгеруіне әкеледі.
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3. Жеке ерекшеліктердің болуы (сақал, мұрт, көзілдірік, әжімдер) 
автоматты түрде анықтауды қиындатады.

4. Беттің бір бөлігі суретте көрінбейтін болуы мүмкін (басқа 
объектімен жабылған).

5. Түсіру шарттары (жарық, түс балансы, сурет сапасы) бет 
бейнесіне әсер етеді.

Бетті анықтаудың қолданыстағы алгоритмдерін екі үлкен санатқа 
бөлуге болады [23]. Бірінші санат адамның бет-әлпетін анықтау 
тәжірибесіне негізделген әдістерді қамтиды. Автоматты анықтау 
жүйесін құру арқылы осы тәжірибені алгоритмдеуге және жасауға 
әрекет жасалады. Екінші санат тану құралдарына негізделген. Ол 
бетті анықтау мәселесін тану мәселесінің ерекше жағдайы ретінде 
қарастырады. Әрі қарай, бірінші санаттағы әдісті қарастырамыз.

Принциптерді қолдануға тырысатын әдістердің арасында тану 
мәселесін шешу үшін ми басшылыққа алады, олардың екі бағыты 
бар: тану әдістері білімге негізделген және белгілерге негізделген 
«жоғарыдан төмен» («төменнен жоғары») тану әдістері.

«Жоғарыдан төменге» тану кезінде адам бет-әлпеті ретінде таны-
луы үшін кескіннің бөлігі болу ережелерінің жиынтығы жасалады. 
Мысалы, келесі қасиеттері бар бет кескінінің жиынтығы тұрғызылады: 
адамның бет-әлпеті, әдетте, симметриялы бет әлпетіне ие (көз, мұрын, 
ауыз) теріден жарықтылықта ерекшеленеді (жарықтылықтың күрт 
өзгеруіне сәйкес келеді). Осы белгілерге сүйене отырып, олардың 
суретте болуын тексеретін алгоритм құруға болады. Үлгілердің 
көмегімен тану бірдей құралдар тобына жатады. Үлгілер адамның бет-
бейнесінің стандартты бейнесін анықтайды. Бет-әлпетті таны шабло-
нымен әрбір берілген шаблонға сәйкес келетін кескіннің әр аймағын 
тексереді.

«Төменнен жоғары» әдісімен тану суретке түсіру жағдайларына 
байланысты өзгермейтін кескін қасиеттерін қолданады. «Төменнен 
жоғары» әдісін тану алгоритмін келесідей қысқаша сипаттауға болады:

1. Бет бейнесіне тән элементтерді анықтау;
2. Анықталған ерекшеліктерді талдау және адамдардың саны мен 

орналасқан жері туралы шешім қабылдау.
Адамның бет-бейнесін сипаттайтын элементтер келесі ерекшелік-

терді қамтиды [24]:
1. Жарықтықтың күрт өзгеруі, әдетте, суреттегі заттардың 

шеттеріне сәйкес келеді, ал адамның беті белгілі бір пропорци-
ялармен эллипс пішініне ие. Мұны бетті тану үшін қолдануға 
болады. 
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2. Кескіннің бет ерекшеліктеріне сәйкес аймақтары көбінесе 
қоршаған теріге қарағанда қараңғы болады. Анықтау алгоритм-
дерінде осы аймақтарды анықтау үшін жергілікті жарықтылық 
минимумы қолданылады.

3. Бет пішінінің қасиеттерін симметрия, кейбір бет белгілерінің 
параболалық функцияға жақындығы сияқты пайдалану. 
Анықтаудың тағы бір нұсқасы – бет әлпетін анықтау үшін ша-
блондарды пайдалану.

Адам бетінің қасиеті бар суреттегі аймақты бөлгеннен кейін, бетке 
жақын аудандарды анықтау талданады. Тану процесі қолданылатын 
функциялардың сипатына ғана емес, сонымен қатар таңдалған 
стратегияға да байланысты. Мысалы, егер терінің түсін ескере оты-
рып, бет – әлпетті тану қолданылса, қосымша шарттар қосылуы 
мүмкін, адамның бет-әлпеті ретінде терінің түсіне жақын аймақтарды 
ғана қарастыру керек, ал аймақтың пішіні эллиптикалық болуы керек.

Бет суреттерін модельдеу. Бұл санаттағы әдістер тану тапсыр-
масының ерекше жағдайы ретінде бетті анықтау тапсырмасын ескере 
отырып, тану құралдарына сүйенеді. Кескінге немесе оның бір 
бөлігіне сипаттама векторы тағайындалады, ол суреттерді бет бар 
немесе бет жоқ сияқты екі классқа жіктеу үшін қолданылады.

Әдетте адамдар бет бейнесінің математикалық моделін құруға 
негізделген әдістерді қолдана отырып суреттерді іздейді. Бүкіл кескін 
толығымен тікбұрышты өлшемдермен жабылған және фрагменттердің 
әрқайсысы адамның бет-әлпетіне тексеріледі. Іріктеу схемасында 
абсолютті резервтеу және жоғары есептеу күрделілігі сияқты кем-
шіліктер болғандықтан, қарастырылатын фрагменттердің санын 
азайту әдістері қолданылады.

Анықтамалық векторлар әдісін қолдана отырып, мақсатты жіктеу 
қатесінің жоғарғы шегін азайтатын классификатор құруға болады. 
Бетті анықтау проблемасына тірек векторлық әдісті қолдану – бұл 
жалпы белгілері жоқ суреттер класынан бет кескінінің класын бөлу 
үшін белгілер кеңістігінде гипержазықтық іздеу [25].

Жасанды нейрондық желі. Жасанды нейрондық желілер көптеген 
тану мәселелерін шешуде сәтті қолданылды. Бетті анықтау мәселесін 
шешу үшін нейрондық желілерді қолданудың артықшылығы-
жақсы жіктеуішті алу мүмкіндігі болып табылады. Кемшілігі – 
қанағаттанарлық нәтижеге қол жеткізу үшін нейрондық желіні мұқият 
баптау және оқыту қажеттілігі болып табылады.
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1.4 Виола-Джонс әдісі

Бұл әдісті 2001 жылы Поул Виола мен Майкл Джонс әзірледі және 
енгізді. Бұл тұлғаны тануда үлкен жетістікке айналды. Әдісте жыл-
жымалы терезе технологиясы қолданылады. Бастапқы кескіннен кіші 
рамка кескіннің бойымен біршама қадаммен қозғалады және әлсіз 
классификаторлар каскадының көмегімен қарастырылған терезеде бет 
бар-жоғын анықтайды. 

Жылжымалы терезе әдісі компьютерді көру және нысанды танудың 
әртүрлі тапсырмаларында тиімді қолданылады. Бұл әдіс әлі де сурет-
тер мен бейнелердегі нысандарды табудың тиімді әдісі болып табы-
лады. Айта кету керек, бұл детектордың жалған анықтау мүмкіндігі 
өте төмен [26]. 

Бұл әдіс жақсы жұмыс істейді және нысанды сәл 30°-қа дейін 
бақылаған кезде де бет әлпетін анықтайды. Көлбеу бұрышы 30°-
тан асқан кезде бетті анықтау ықтималдығы күрт төмендейді. 
Әдістің ерекшелігі адамның бет-әлпетін анықтауды стандартты 
түрде жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді, бұл олардың өсіп келе 
жатқан қажеттіліктерін ескере отырып, қазіргі өндірістік жүйелерде 
қолдануды қиындатады немесе мүмкін емес етеді.

Виола-Джонс әдісінің негізгі ерекшеліктері.
1) Суретті қажетті нысандарды тез есептеуге мүмкіндік беретін 

интегралды түрде ұсыну.
2) Қажетті нысанды табу үшін Хаар функцияларын пайдалану (осы 

контексте, беттер мен белгілер).
3) Бет белгілері жоқ суреттерді тез жою үшін каскадты пайдалану.
Суреттердің интегралдық көрінісі. Кескіннің тікбұрышты айма-

ғының жарықтығын есептеу үшін интегралды көрініс қолданылады. 
Бұл көрініс басқа жолдармен жиі қолданылады, мысалы, түрлендіру 
толқыны. Интегралды көрініс кескін үшін еркін тіктөртбұрыштың 
жалпы жарықтығын тез есептеуге мүмкіндік береді, ал есептеу 
уақыты тіктөртбұрыштың ауданына байланысты емес.

Кескіннің интегралдық көрінісі – бұл бастапқы кескінге сәйкес 
келетін матрица. Оның әр элементінде осы элементтің сол және 
одан жоғары орналасқан барлық пикселдердің қарқындылығының 
қосындысы сақталады. Матрицаның элементтері келесі формула бой-
ынша есептеледі (1.3) [27]:
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мұнда I(i,j) бастапқы кескіннің пиксель жарықтығы. L(x,y) матри-
цасының әр элементі тіктөртбұрыштағы пиксельдердің қосындысы 
(0,0)-ден (x,y), яғни әр пиксельдің мәні (x,y) берілген пиксельдің сол 
және одан жоғары (x,y) барлық пиксель мәндерінің қосындысына тең. 
Матрицаны есептеу суреттегі пиксельдер санына пропорционалды 
сызықтық уақытты алады, сондықтан кескіннің интегралдық көрінісі 
бір өту үшін есептеледі.

Матрицаны есептеу 1.4 формуласы бойынша мүмкін:

L x y I x y L x y L x y L x y, , , , ,� � � � � � � �� � � �� � � �� �1 1 1 1        (1.4)

Осындай интегралды матрица арқылы сіз еркін тіктөртбұрыштың 
пиксельдерінің қосындысын, еркін ауданды тез есептей аласыз. ABCD 
тіктөртбұрышында (сурет 1.5) бізді қызықтыратын d нысаны бар 
болсын [27]:

Сурет 1.5. ABCD тіктөртбұрышы

Суреттен тіктөртбұрыштың ішіндегі қосындыны келесі формула 
бойынша іргелес тіктөртбұрыштардың қосындылары мен айырма-
шылықтары арқылы білдіруге болатындығы анық түсінікті (1.5):

S L A L C L B L DABCD � � � � � � � � � � � �                    (1.5)

Шамамен есептеу төменде 1.6 суретте көрсетілген [27]:
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Сурет 1.6. пиксель жарықтығын есептеу

1.5 Хаар белгілері

Хаар белгілері, кескіннің екі тікбұрышты аймағының жарықтығын 
салыстыру нәтижесі. Белгі – бұл f : X => Df кескіні, мұнда Df 
атрибуттың рұқсат етілген мәндерінің жиынтығы. Егер f1...fn 
белгілері қойылса, онда x = (f1(x),...,fn(x)) белгілерінің векторы x X∈  
объектісінің сипаттамалық белгісі деп аталады. Белгілі сипаттама-
ларды объектілердің өзімен сәйкестендіруге болады. Бұл жағдайда 
жиын X = Df1 *...* Dfn атрибут кеңістігі деп аталады [26].

Белгілер Df жиынына байланысты келесі түрлерге бөлінеді:
• екілік белгі, Df = {0,1};
• номиналды белгісі: Df – соңғы жиын;
• реттік белгісі: Df – соңғы реттелген жиын;
• сандық белгі: Df – нақты сандар жиыны.
Әр түрлі белгілері бар қолданбалы тапсырмалар бар, оларды шешу 

үшін барлық әдістер қолайлы емес. Виола-Джонстың стандартты әдісі 
1.7-суретте көрсетілген тікбұрышты белгілерді қолданады, оларды 
Хаар примитивтері деп атайды [28]:
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Сур. 1.7 – Хаар белгілері

Бұл белгінің есептелген мәні (1.6) болады [28]:

F X Y� �                                      (1.6)

мұнда X – белгінің жарық бөлігімен жабылатын нүктелер жарық-
тығының мәндерінің қосындысы, ал Y – белгінің қараңғы бөлігімен 
жабылған нүктелер жарықтығының мәндерінің қосындысы. Оларды 
есептеу үшін жоғарыда қарастырылған кескіннің интегралдық көрінісі 
ұғымы қолданылады.

Хаар белгілері сәйкесінше X және Y осіндегі жарықтылық 
айырмашылығының нүктелік мәнін береді.

Терезені сканерлеу. Белгілері бар терезені сканерлеу алгоритмі 
келесідей:

• зерттелетін суреттің, сканерлеу терезесі таңдалады, қолда-
нылатын белгілер таңдалады;

• әрі қарай, сканерлеу терезесі терезенің 1 ұяшығындағы қадаммен 
кескін бойымен дәйекті түрде қозғала бастайды (айталық, 
терезенің өлшемі 24*24 ұяшық);

• кескінді сканерлеу кезінде әр терезеде белгілердің масштабын 
және олардың сканерлеу терезесіндегі орнын өзгерту арқылы 
белгілердің орналасуының шамамен 200 000 нұсқасы есептеледі;

• сканерлеу әр түрлі масштабтар үшін дәйекті түрде жасалады;
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• суреттің өзі масштабталмайды, бірақ сканерлеу терезесі (ұяшық 
өлшемі өзгереді);

• табылған барлық белгілер «үкім шығаратын» жіктеуішке түседі.
Бетті табу кезінде бір мәселе бар – бірнеше бетті табу, яғни суретте 

көрсетілген бір ауданда бірнеше бет болмауы керек.
Бұл мәселені шешу үшін әртүрлі нұсқаларды қолдануға болады:
– Ең ықтимал терезені таңдау.
– Терезені біріктіру.
– Терезе координаттары бойынша орташаланған іздеу.
Опциялардың әрқайсысының жағымды және жағымсыз жақтары 

бар, бірінші стратегия жиі қолданылады, өйткені оны орындау оңай 
және аз уақытты алады. 

Алгоритмді іске асыру. Бетті табу алгоритмінің келесі кезеңдері 
бар:

1 қадам. Алдын ала өңдеу.
  1. Бейне кадрларының кіріс ағыны сұр реңкте түрлендіріледі.
  2. Содан кейін алгоритмнің жылдамдығын арттыру үшін кескін 
    азайтылады.
2 қадам. Суреттердегі беттерді табу.
 1. Хаар белгілерінің көмегімен шаблондар қойылады, оған
  сәйкес симметриялық ұқсастықтар ажыратылады (пиксель 
  жарықтығындағы айырмашылық шегі).
 2. Ұқсастық табылған және тіктөртбұрыш салынған жерлердің 
  координаттары есте қалады. 
 3. Пиксель жарықтығының айырмашылығының шегі мен 
  сәйкес белгілердің саны бойынша ең оңтайлы тіктөрт-
  бұрышты таңдау.

1.6 Eigenface және Fisherface 
әдісімен келбетті тану

Eigenfaces. Eigenfaces әдісі [27] келбетті танудың жан-жақты тәсілін 
қолданады: бет бейнесі бар нүкте көп өлшемді кескін кеңістігінен және 
жіктеу шағын өлшемді көріністерді табу оңайырақ болады. Шағын 
көлемді ішкі кеңістік осьтерді максималды дисперсиямен анықтайтын 
негізгі компоненттер әдісі (Principal Component Analysis, PCA) арқылы 
орналасқан. 

Қайта құрудың бұл түрі қайта құру тұрғысынан оңтайлы болса 
да, ол кез-келген белгілер класын ескермейді. Дисперсия сыртқы 
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көздерден пайда болатын жағдайды елестетіп көріңіз, ол жарық бол-
сын. Осіне барынша дисперсией тиіс қандай да бір дискриминаци-
онную ақпаратты, мысалы, жіктелуі мүмкін болмай отыр. Келбетті 
тануға сызықтық дискриминантты талдауы бар нақты проекция класы 
қолданылды. 

Негізгі идея-кластар арасындағы дисперсияны барынша көбейту 
кезінде класс ішіндегі дисперсияны бір уақытта азайту. 

Жақында белгілерді локализациялаудың әртүрлі әдістері пайда 
болып жатыр. Жоғары өлшемді кірісті болдырмау үшін тек жергілікті 
кескін аймақтарын сипатталады. Шығарылатын функциялар ішінара 
окклюзияға, жарықтандыруға және үлгінің аз мөлшеріне төзімді. 
Белгілерді жергілікті бөлектеу үшін қолданылатын алгоритмдер: вейв-
леттер, дискретті косинустық түрлендіру, жергілікті екілік үлгілер 
және т.б. 

Суреттерді ұсынудың басты мәселесі-олардың жоғары өлшемі 
(пиксельдермен тұнықтығы). Мысалы, екі өлшемді p × q суреттердің 
қара-ақ массиві m = pq өлшемді векторлық кеңістікті қамтиды, 
сондықтан 100 × 100 пикселі бар сурет 10000 өлшемді кескін 
кеңістігіне енеді. Бұл есептеу үшін өте қиын. Бұл тапсырма үшін 
қандай мөлшер оңтайлы және пайдалы деген сұрақ туындайды.

Бұл мәселенің шешімі Карл Пирсон (1901) және Гарольд Хотел-
линг (1933) тәуелсіз ұсынған негізгі компоненттер әдісі болды, 
олар корреляцияланған айнымалылардың ықтимал жиынтығын 
корреляцияланбаған айнымалылардың кіші жиынтығына айнал-
дыруды ұсынды. Идеяның мәні мынада: көп өлшемді мәліметтер 
жиынтығы көбінесе корреляцияланған айнымалылармен сипатта-
лады, сондықтан ақпараттың көп бөлігін тек маңызды емес өлшемдер 
құрайды. Бұл әдіс негізгі компоненттер деп аталатын мәліметтерде ең 
үлкен дисперсиясы бар бағыттарды табады.

Алгоритмді сипаттау.
x

i
d∈  болатын X = {x1, x2, ... xn} кездейсок вектор болсын [28]:

1. μ орташа мәнді есептейміз: 

� �
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i
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i                                     
(1.7)

2. S коварианттық матрицаны есептейміз: 

� � �� � �
�
�1

1n
x x

i

n

i i
T( )( )

                         
(1.8)
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3. λi меншікті мәнін және S-ден υi меншікті векторларын 
есептейміз: 

S i n
i i
� �� � �, , , ,� �1 2                               (1.9)

4. Меншікті вектордың реті өзінің мәндерімен азаяды.
k – негізгі компоненттер – ең үлкен, k – меншікті мәндерге сәйкес 

келетін меншікті векторлар. Содан кейін қалаған X векторының k –  
негізгі компоненттері келесі формула бойынша анықталады:

y W xT� �� ��                                  (1.10)

Мұнда W
k

� �( , , ,� � �
1 2

� � . Сонда алатынымыз:

x Wy� ��                                     (1.11)

Бұдан әрі eigenfaces әдісі мынадай кезеңдер көмегімен келбеттерді 
тануды орындайды:

1. Бүкіл оқу үлгісін PCA ішкі кеңістігіне проекциялайды. 
2. PCA ішкі кеңістікте ізделіп отырған суретті проекциялайды.
3. Жобаланған оқу үлгісі мен жобаланған кескін арасындағы ең 

жақын көршіні табу. 
Алайда бір шешілмеген мәселе қалады. Біз 100-ден 100 пик-

сельге дейінгі 400 суретті енгіздік. Негізгі компонент әдісі S = XXT 
коварианттық матрицаны шешеді, мұнда біздің мысалдағы өлшем 
(X) = 10000 × 400. Сайып келгенде, біз 10000 × 10000 матрицамен 
айналысамыз, бұл шамамен 0.9 ГБ. Бұл мәселені шешу мүмкін емес, 
бірақ келесі әрекеттерді орындауға болады. M × N матрицасы белгілі, 
мұнда M > N тек N–1 нөлдік емес меншікті мәндерге ие бола алады. 
Онда өлшемі N × N болатын S = XTX матрицаның оны келесідей 
ауыстыру арқылы спектрлік ыдырауын жасауға болады (меншікті 
мәндердің декомпозициясы):

X X iT
i i
� � ��                                    (1.12)

осылайша, деректер матрицасын сол жақтан көбейту арқылы S = XXT-
тен бастапқы меншікті векторды алуға болады:

XX X XT i
i i

� � �� � � � �                              (1.13)

Алынған жеке векторлар ортогональды, ортонормаланған жеке век-
торларды алу үшін оларды бір ұзындыққа қалыпқа келтіру керек.

Python-да имплементациялау. 
Төмендегі Код көп өлшемді деректер тізімін деректер матрицасына 

өзгерту үшін екі функцияны анықтайды.
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Сурет 1.8. Деректер матрицасына жолдар қосуға арналған код блогы

Python тілінде PCA әдісін кодтау тривиалды болып табылады. 
Төмендегі Код PCA әдісін қолданады. 

 

Сурет 1.9. PCA функциясы

Fisherfaces. Сызықтық дискриминантты талдау (Linear Discriminant 
Analysis, LDA) Р.А. Фишер жасаған, ол түстерді жіктеу үшін осы әдісті 
сәтті қолданған. Негізгі компоненттер әдісі деректердегі жалпы дис-
персияны барынша арттыратын белгілердің сызықтық тіркесімін 
табады. Ол ешқандай кластарды ескермейді және компоненттерді 
тастау кезінде көптеген кемсітушілік ақпарат жоғалуы мүмкін. Дис-
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персия сыртқы көзден пайда болатын жағдайды елестетіп көріңіз, ол 
жарық болсын.

 Компоненттер PCA-мен анықталады және міндетті түрде барлық 
дискриминациялық ақпаратты қамтымайды, сондықтан жобаланған 
үлгілер бір-біріне жағылып, жіктеу мүмкін болмайды. 

Сызықтық дискриминантты талдау идеясы қарапайым: бірдей 
кластар бір-біріне жақын топтастырылуы керек, ал әртүрлі кластар 
мүмкіндігінше бір-бірінен алыс болуы керек.

Алгоритм сипаттамасы.
Xc кластарынан алынған элементтері бар еркін вектор болсын [28]:

X X X X
c

� �� �1 2
, , ,                              (1.14)

 

Сурет 1.10. График 3 класс тапсырмасы үшін SB және SW 
матрицаларының шашырауын көрсетеді. μ жалпы орташа 

мәнді және [μ_1,μ_2,μ_3] кластардың мәнін білдіреді

W SB және SW шашырау матрицалары (сурет 1.10) келесідей 
есептеледі [28]:
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мұндағы μ орташа мән:
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және ж не � � ��
i
i c� �� �1, ,  – кластардың орташа мәні:
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W проекциясы үшін бөліну класының критерийлерін барынша арт-
тыратын классикалық Фишер алгоритмі келесідей:

W argmax
W S W

W S Wopt W

T
B

T
W

=
                         

(1.19)

Бұл оңтайландыру мәселесінің шешімі келесідей анықталады:
S S

B i i i
� � ��� �

S S
W B i i i
� �1 � � ��                                 

  (1.20)

SW рангы (N – c) с N үлгілері мен c кластарынан аспайды. Үлгіні 
тану тапсырмаларында N үлгілерінің саны әрдайым кіріс өлшемінен 
(пиксельдер саны) аз болады, сондықтан SW шашырау матрицасы 
сингулярлық болады. Бұл мәселені негізгі компоненттер әдісімен және 
суреттерді (N – c) – өлшемді кеңістікке проекциялау арқылы шешуге 
болады. SW қазір сингулярлық емес болғандықтан, қазірдің өзінде 
азайтылған мәліметтерге сызықтық дискриминантты талдау жүргізуге 
болады

Оңтайландыру тапсырмасын келесідей қайта жазуға болады:

W argmax W S W
pca W

T
T

=                      (1.21)

W argmax
W W S W W

W W S W W
pca W

T
pca
T

B pca

T
pca
T

W pca

=
             

(1.22)

W түрлендіру матрицасы келесідей анықталады (1.23):
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W W W
fld
T

pca
T=

                                   
(1.23)

Python-да суреттерді оқу.
Төмендегі функцияны осы каталогтың әрбір ішкі бумасы үшін 

суреттерді оқу үшін пайдалануға болады. Әр каталогқа бірегей 
сілтеме (бүтін сан) беріледі. Функция суреттер мен тиісті кластарды 
қайтарады.

 

Сурет 1.11. Cуреттерді оқуға арналған код блогы

 

Сурет 1.12. LDA функциясы
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Python-да Fisherfaces. Сызықтық дискриминантты талдауды Python 
тілінің синтаксисіне аударамыз (сурет 1.12).

PCA (негізгі компоненттер әдісі) және LDA (сызықтық дискри-
минантты талдау) функциялары бар болса fisherfaces әдісін қолдана 
аламыз.

Сурет 1.13. Fisherfaces функциясы

Бұл мысал үшін YaleFacedatabaseА қолданылды. Әрбір Fisherface 
бастапқы кескін сияқты ұзындыққа ие болғандықтан, біз оны кескін 
ретінде көрсете аламыз. Деректерді жүктейміз, Fisherface -ті үйретеміз 
және схема жасаймыз.

 

Сурет 1.14. Fisherfaces көмегімен бет схемасын шығару функциясы

Fisherfaces әдісі белгілі бір класс функциясының түрлендіру матри-
цасын есептейді. Сондықтан олар жарықтандыруды ескермейді. 
Өз кезегінде, дискриминанттық талдау жеке адамдар арасындағы 
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айырмашылықтарды табу үшін жеке белгілерді табады. Fisherfaces 
өнімділігі негізінен бастапқы деректерге байланысты екенін атап өткен 
жөн. Іс жүзінде, егер сіз Fisherfaces-ті тек жақсы жарықтандырылған 
суреттерге үйретсеңіз, содан кейін нашар жарықтандырылған беттерді 
тануға тырыссаңыз, онда дұрыс емес компоненттер табылуы мүмкін 
[26].

Сурет 1.15. AT&T деректер базасын қолдана отырып, 
Fisherfaces көмегімен бетті шығару нәтижесі

Ең аз визуализация жоғалуымен проекциялық кескінді қайта 
құрамыз.

 

Сурет 1.16. Проекциялық кескінді қайта құру
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Сурет 1.17. YaleFDB бет базасын қолдана отырып, 
Fisherfaces көмегімен бетті шығару нәтижесі

Fisherfaces әдісінің моделін класс түрінде имплементациялау.

Сурет 1.18. FisherFacesModelClass

Fisherfaces класының моделі әдісі анықталғаннан кейін оны оқыту 
және тану үшін қолдануға болады.
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Төмендегі код блогы жоғарыда сипатталған барлық кітапханаларды, 
әдістерді, функцияларды инициалдай отырып, FisherfaceModel-ге 
класс моделін импорттайды. Read_image әдісімен көрсетілген дирек-
тивадан кіріс деректерін (суреттерді) оқиды. Оқыту және сәйкесінше 
тану орындалады.

Сурет 1.19. FisherFacesModelClass
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2-ТАРАУ. РОБОТТАРДЫҢ АТҚАРУШЫ 
ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ

2.1 Көп буынды манипуляторлардың 
кинематикасы

 
 Манипулятордың жалпы кестесі. Роботтың атқарушы құрылғысы 

бос ұшында басып алу құрылғысымен немесе қандай да бір құралмен 
жабдықталған манипулятор болып табылады [16]. Манипулятордың 
буындары бір-бірімен бесінші класты (механизмдер мен машина-
лардың теориясындағы жіктелуі бойынша) кинематикалық жұптардың 
(КЖ) көмегімен қосылады. Әрбір КЖ басқарылатын жетектен 
қозғалысты алады. Барлық жетектер технологиялық процесті орын-
дау бағдарламасына сәйкес манипулятордың барлық буындарының 
үйлестірілген қозғалысын жүзеге асыру үшін роботты басқарудың 
бірыңғай жүйесімен біріктірілген.

Манипулятордың механикалық жүйесіне кіретін қатты денелер 
буындар деп аталады. Механикада кіру және шығу буындары деп 
бөлінеді. Механизм өзгеретін қозғалысты жеткізетін буын-кіру буыны 
деп аталады. Жұмыс қозғалысын жасайтын буынды-шығу буыны деп 
атайды. 

Осылайша, манипулятордағы кіру буындарының саны жетек-
тер санына тең, ал шығу буыны, әдетте, бір ұстағыш немесе жұмыс 
органы. Екі түйісетін буындың жылжымалы қосылуы кинематикалық 
жұп деп аталады.

Кеңістіктік қозғалысты толық жүзеге асыру үшін манипуля-
торда қозғалудың алты дәрежесі болуы қажет, олардың үшеуі 
манипулятордың соңын кеңістіктің талап етілетін нүктесіне келтіру 
үшін қажет (көліктік, жылжымалы қозғалу дәрежесі), тағы үшеуі – 
басып алу құрылғысының немесе құрал-сайманның талап етілетін 
бұрыштық бағдарын алу үшін қажет (қозғалу дәрежесін бағдарлайтын). 
Бұл ретте өзінің жұмыс аймағының ішінде кез келген орын ауыстыру-
ларды жүргізуге қабілетті әмбебап манипулятор іске асырылады.

Манипулятордың кинематикалық құрастырылуы.
Манипуляторлардың кинематикалық кестесінің үлкен әртүрлі 

болуы координаталардың түрлі жүйелерімен байланысты (суреттер 
2.1-2.4) [16, 17]. Манипулятордың қозғалуының алғашқы үш дәрежесі 
(тасымалданатын) жұмыс аймағы нүктелерінің үш кеңістіктік коорди-
наттарын анықтайды. 



44                                                                                            

Координаттардың әр түрлі жүйелерінде қозғалғыштықтың осы 
ауыспалы дәрежелерімен роботтың жұмыс аймағының нысаны мен 
өлшемдері анықталады. Содан кейін қосылған қозғалу дәрежесі аз 
әсер етеді. Қозғалғыштықтың бағдарлы дәрежесі манипулятордың 
жұмыс аймағы шегінде жұмыс органын бағдарлау үшін қызмет етеді. 
Жұмыс органының жұмыс аймағының кез келген нүктесіне жылжуы 
үшін жылжымалы дәрежелердің ең аз қажетті саны үшке тең. Алайда, 
манипуляциялық мүмкіндіктерді кеңейту және қозғалыстың неғұрлым 
күрделі траекторияларын іске асыру үшін, мысалы, кедергілерді айна-
лып өту, сондай-ақ тез әрекетті арттыру үшін, манипуляторлар бірнеше 
артық қозғалыс дәрежесін қосады, бұл роботтың құнын күрделендіреді 
және жоғарылатады. Қазіргі заманғы манипуляторлардың орташа 
алғанда 4-6 қозғалу дәрежесі бар, бірақ 8-9 дәрежелері манипуляторлар 
да бар. Бағыттаушы қозғалу дәрежелерінің ең көп қажетті саны үшке 
тең. Әдетте олар манипулятордың жұмыс органының оның бойлық 
және басқа екі өзара перпендикулярлы осьтерге қатысты бұрылуын 
қамтамасыз ететін бұрыштық орын ауыстырумен кинематикалық 
жұптармен іске асырылады. 

Сурет 2.1. Тікбұрышты координаттар жүйесі бар
 манипулятор (а) және оның жұмыс аймағы (б)

Тікбұрышты координаттар жүйесі үш үдемелі кинематикалық 
жұппен іске асырылады, цилиндрлі жүйе – екі үдемелі және бір 
айналмалы, сфералы – екі айналмалы және бір үдемелі, бұрышты 
жүйе (ангулярлы) – үш айналмалы. Белгілі бір жүйені таңдау 
көптеген құрылымдық және пайдалану факторларының жиынтығымен 
анықталады. Бұл әр түрлі қозғалтқыштардың жинақталуымен байла-
нысты. 
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Координаттардың тік бұрышты жүйесінде жұмыс істейтін манипу-
ляторлардың параллелепипед түріндегі жұмыс аймағы болады (сурет 
2.1, б). Мұнда тек үдемелі қозғалыстар орын алады. Мұндай коорди-
наттар жүйесі тік сызықты қозғалыстарды орындау үшін ең ыңғайлы 
болып келеді. Координаталардың тікбұрышты жүйесін пайдалану 
роботты бағдарламалауды айтарлықтай жеңілдетуге мүмкіндік береді. 
Цилиндрлік координаталар жүйесінде жұмыс істейтін манипулятор-
ларда үдемелі орын ауыстырумен қатар бір бұрыштық орын ауыстыру 
(шеңбер бойынша) жүргізіледі. Тиісінше жұмыс аймағы цилиндрлік 
беттермен шектелген (сурет 2.2, б).

Сурет 2.2. Цилиндрлі координаталар жүйесі бар 
манипулятор (а) және оның жұмыс аймағы (б)

Сурет 2.3. Координаттардың сфералы жүйесі бар 
манипулятор (а) және оның жұмыс аймағы (б)



46                                                                                            

Координаттардың сфералы жүйесінде жұмыс аймағы сфералық 
беттермен шектелген (сурет 2.3, б) Бұл координаттар жүйеде екі 
бұрыштық қозғалыстар жүзеге асырылады. Манипуляторлар мұндай 
жүйемен күрделі болып келеді цилиндрлі жүйеге қарағанда, бірақ 
ықшамды.  

Координаталардың бұрышты жүйесі бар манипулятор тек 
бұрыштық қозғалыстарды жүргізеді, яғни манипулятордың буын-
дары бір-бірімен бес ретті айналмалы кинематикалық жұптардың 
көмегімен қосылады. Манипулятордың буындарының роботтың 
негізінің габаритінен іс жүзінде шығып тұрмай жиналу мүмкіндігінің 
арқасында роботтың басқаруын қиындатқан кезде оның барынша 
жинақы болуы қамтамасыз етіледі. Өнеркәсіптік роботтың манипу-
ляторының кинематикалық компонентінде пантограф деп аталатын 
механизм таралды, ол оның буындарының бұрыштық қозғалыстары 
бар қасиетке ие, ал манипулятордың соңғы жылжуы координаттардың 
тікбұрышты жүйесінде жүреді.

Манипуляторлардың құрылымы ең алдымен олардың 
кинематикалық кестесімен анықталады. Манипулятордың конструк-
циясына: жетектер түрі, жетектер мен манипулятордың буында-
рына қозғалыс беру механизмдерінің орналасуы, манипуляторларды 
теңдестіру құрылғылары әсер етеді. Манипулятордың буынында 
тікелей қозғалтқышты орналастыру манипулятордың көлемі мен 
салмағының артуына алып келеді. Манипулятордың негізінен одан 
әрі буын, соғұрлым оның қозғалтқышын алдыңғы буындардың біріне, 
манипулятордың негізіне жақынырақ ауыстырады. Бұл өз кезегінде 
манипулятордың құрылымын күрделендіретін қозғалтқыштан буынға 
қозғалысты берудің тиісті тетігін енгізуді талап етеді.

Манипулятор конструкциясы элементтерінің және пайдалы 
жүктің салмағынан жетектерді түсіруді жүзеге асыратын теңестіруші 
жүйелерді пайдалану жетектен талап етілетін күш пен қуатты 
айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді. Теңдеудің екі жолы 
бар – пассивті және белсенді. Бірінші тәсілде теңдеуші жүктер 
(манипулятордың өзі конструкциясының элементтері пайдаланылуы 
мүмкін) мен серіппелер қолданылады. Екінші тәсілде негізгі жетекке 
қоса берілген, бірақ қарама-қарсы бағытқа статикалық жүктемеге 
тең, дамытушы күш-жігермен параллель әрекет ететін қарапайым 
реттелмейтін қосымша қозғалтқыштар қолданылады.

Манипуляциялық жүйелердің ерекше тобын басқару деформаци-
ясы бар манипуляторлар құрайды [15]. Басқарылатын деформацияға 
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әртүрлі тәсілдермен қол жеткізуге болады, мысалы: өз жетектер 
жүйесі бар дискілерді (сфералық беті бар) пайдалану; басқарылатын 
қысымның сығылған ауасын беретін бірнеше бекітілген серпімді 
түтіктерді және пневматикалық құрылғыны пайдалану; форманың 
жады бар металл қорытпалардан жасалған жылжымалы элементтерді 
пайдалану. Басқарылатын деформациямен кинематикалық кестелердің 
жалпы ерекшелігі олардың элементтері белсенді, яғни оларда мани-
пулятордың жылжымалы буыны жетекжен біріктірілген. Сондай-ақ, 
бұл кестелер таратылған параметрлері бар жүйелер болып табылады, 
яғни жылжымалы дәрежелердің соңғы саны жоқ. 

Роботты технологиялық қолдану шарттары әртүрлі операция-
ларды орындауға қайта баптауды ескере отырып, қозғалыстың талап 
етілетін әмбебаптығына байланысты қандай да бір жинақтаудың 
қажеттілігін білдіреді. Мұнда жұмыс аймағының мөлшерлері мен 
конфигурациясына, жылдамдыққа, жеделдетуге және қозғалыстар 
мен позицияларды орындаудың дәлдігіне, жұмыс аймағының әр түрлі 
нүктелерінде басып алу құрылғысының (немесе құралдың) қажетті 
бұрыштық жағдайларын жүзеге асыру мүмкіндігіне қойылатын 
талаптар қойылады. Қозғалыс дәрежелерінің саны, түрі және өзара 
орналасуы, сондай-ақ роботтың жұмыс органында болуы мүмкін 
технологиялық күш-жігер анықталады.

Экономикалық тұрғыдан алғанда, роботтың манипуляциялық 
механизмінде біріздендірілген түйіндерді пайдалану орынды. Осы 
мақсатта дайын унифицирленген модульдерден роботтардың әр түрлі 
түрлерін біріктіруге болатын конструкцияны, жетектерді және басқару 
жүйесін модульдік құруға жүгінеміз.

Кинематикалық зерттеудің міндеттері.
Өнеркәсіптік роботтардың манипуляторларының кинематикалық 

компонеттерін синтездеудің ЭЕМ-ді қолдану шарттары бойынша 
берілген техникалық талаптарды негізге ала отырып есептік әдістері 
барын білеміз. 

Мұнда манипуляторлардың кинематикасын зерттеу есептерін 
құрылысын қарастырайық. Есептік кинематикалық модель құрасты-
рылады, оған звенолардың өлшемдері, кинематикалық жұптардың 
саны мен үлестірілуі кіреді. Манипулятор ашық кинематикалық 
тізбек болып келеді. Кеңістіктегі кинематикалық тізбектің жағдайы 
тізбектердің салыстырмалы қозғалуын сипаттайтын Qi (i = 1, 2, ..., n) 
жалпыланған координаталарының көмегімен анықталады, олар айнал-
малы да, қатысты. Суретте 2.4 q1, q2, q3 тасымалды орын ауыстыру-
ларды, q4, q5, q6 – бағдарды білдіреді. 
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 Кеңістіктегі манипулятордың жағдайын анықтайтын тәуелсіз 
айнымалыларды түсінетін жалпыланған координаттар саны манипуля-
тордың еркіндік дәрежелерінің санына тең. Механикалық жүйенің 
еркіндік дәрежелерінің саны жүйенің орын ауыстыруының мүмкін 
саны деп аталады.

Сурет 2.4. Манипулятордың буындары жағдайының 
жалпыланған координаталарын белгілеу

Сурет 2.5 есептік кинематикалық модель тек координаталардың 
цилиндрлік жүйесіндегі тасымалды орын ауыстырулар үшін берілген. 
Жалпыланған координаттарды жазуға болады: 

q1 = φ, q2 = z, q3 = r.

Жұмыс кеңістігіндегі Р манипуляторының шеткі нүктесінің коор-
динаттары (жұмыс органы бекітілетін жерде) координаталардың 
цилиндрлік жүйесінде анықталады:

хр = r cos φ, yp = r sin φ, zp = z.

Бұл қатынастар өнеркәсіптік роботтардың манипуляторла-
рын кинематикалық зерттеудің негізі болып табылады. Манипуля-
торлардың жағдайы туралы тура және кері есептер шешіледі.

Тура есеп кинематикалық жұптарда qi берілген салыстыр-
малы орын ауыстырулары бойынша манипулятордың (жұмыс орга-
нының және барлық буындардың) жағдайын есептеуден тұрады. 
Қорытылған координаттардың (qi) ықтимал өзгеруі диапазондарының 
конструктивтік шектеулері кезінде роботтың жұмыс аймағының 
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сипаттамалары, элементтердің берілген бастапқы қателіктері кезінде 
позициялау мен қозғалыстың дәлдік сипаттамалары, сондай-ақ 
сервистік сипаттамалар есептеледі. Бұл сұрақтар арнайы курстарда 
оқытылады.

Сурет 2.5. Манипулятор координаталарының
 цилиндрлік жүйесінің кестесі

Кері есеп жұмыс органының немесе манипулятордың кез келген 
буынының (х, у, z) тірек жүйесінде берілген координаттар бойынша Qi 
жалпыланған координаталарын анықтаудан тұрады (олар тізбектердің 
салыстырмалы орын ауыстыруын сипаттайды). Манипулятордың 
жұмыс органы мен буындарының сызықтық және бұрыштық 
жылдамдығы мен үдеуі анықталады.

2.2 Өнеркәсіптік роботтар 
манипуляторларының конструкциялары

Манипулятордың конструкцияларына қойылатын жалпы 
талаптар

Өнеркәсіптік роботтарды орнатудың әртүрлі тәсілдері бар (еден, 
аспалы, порталды, кіріктірілген). Бұл роботтың құрылымын анық-
тайтын бірінші фактор. Конструкцияға сондай-ақ манипулятордың 
қажетті пішіні, өлшемдері және жұмыс аймағының орналасуы, 
позициялаудың қажетті дәлдігі мен қозғалыс процестерінің талаптары, 
максималды жылдамдығы мен үдеуі, буындардың серпімді икемділігі, 
меншікті жиіліктері әсер етеді. Маңызды фактор-роботтың талап 
етілетін жүк көтергіштігі, сондай-ақ оның рұқсат етілген габариттік 
өлшемдері мен салмағы.
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Робот манипуляторларының конструкциясына орнатылатын 
жетектердің түрлері мен қуаттары, сондай-ақ олардың орналасуы-
буындарды қосатын тікелей КЖ-де немесе робот негізінде тиісті 
беру механизмдерімен немесе аралас нұсқада [13,14] елеулі түрде 
бейнеленеді. Манипулятордағы беріліс механизмдері қозғалтқыш-
тардан негізгі буындарға қозғалу үшін арналған. Беріліс ретінде 
тетіктер мен берілістердің әртүрлі түрлері қолданылады: иінтіректі, 
тісті, мальтийлі, шарикті-бұрандалы, тісті-белді, толқынды және т.б.

Беріліс механизмінің күрделілік дәрежесі қозғалтқыштардың орна-
ласуына байланысты. Егер қозғалтқыш қозғалыс берілетін буыннан 
көрші буында орналасқан болса, онда беру өте қарапайым болады, 
алайда бұл жағдайда қозғалтқыш жылжымалы буында болады және 
манипулятормен бірге қозғалады. Егер қозғалтқыш негізінде орна-
ласса, беріліс тетігі қатты күрделенеді: беріліс кинематикалық 
тізбектер негізгі буындармен бірге бірнеше еркіндік дәрежесімен 
күрделі көп буынды механикалық жүйені құрайды [15]. 

Қозғалыстарды беру тәсілдері (тісті механизмдер, тізбекті бері-
лістер және т.б.) де белгілі рөл атқарады. Роботтың құрылымын 
әзірлеуде жөндеу жарамдылығы мен қызмет көрсету ыңғайлылығы, 
тұтынылатын қуат пен қуат көзі, жұмыс істеу құны мен сенімділігі, 
агрессивті ортадан қорғау, жарылыс және өрт қауіпсіздігі сияқты пай-
далану талаптары ескеріледі. 

Қармауыш құрылғылардың типтері және олардың ауысуы (оның 
ішінде автоматты), жұмыс құралдарын бекіту тәсілдері, техникалық 
көру жүйесінің болуы және т.б. ескеріледі. Роботты басқару жүйесі 
әдетте бөлінген: роботтың манипуляторы әр кинематикалық жұптың 
жағдайы мен жылдамдығы бойынша кері байланыс датчиктерін, 
сондай-ақ бірқатар жағдайларда қыспақты құрылғыны алып жүретін 
қылқаламдағы күш датчиктерін алып жүреді. Электронды блоктарды, 
микроЭЕМ немесе микропроцессорлық құрылғыларды қоса алғанда, 
роботтың іс-қимылдарын басқару жүйесінің негізгі бөлігі роботтың 
манипуляторымен, көздеу құралдарымен және қызмет көрсетілетін 
технологиялық жабдықпен тиісті байланыс желілері бар жеке тіректе 
орналастырылады.

Өнеркәсіптік роботтарды біріздендіру (унификациялау).
Өнеркәсіптік роботтарды біріздендіру үлкен маңызға ие, өйткені 

ӨР түрлі технологиялық процестерді орындауды автоматтандыру 
үшін қолданылады. Әдетте манипулятордың белгілі бір қатар қолдану 
шарттары үшін белгілі бір базалық моделі орнатылады. Бұл базалық 
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модель кейбір біріздендірілген түйіндерді – модульдерді құрастырумен 
ерекшеленетін бірнеше конструкцияларға пайдаланылуы мүмкін. 
Бұл манипулятордың шеткі бөлігіне да қатысты (түрлі қысып алу 
жиынтығы, құралдарды бекіту құрылғылары және т.б.). 6 жылжымалы 
дәрежесі бар манипулятордың базалық моделінен кейбір тораптарды 
алу жолымен олардың саны азаю мүмкін. 

Өнеркәсіптік роботтарды біріздендіру олардың әр түрлі қасиеттерін 
қамтиды. Роботтар жүк көтергіштігі бойынша топтарға бөлінеді: аса 
жеңіл (1 кг-ға дейін), жеңіл (1 кг-нан 10 кг-ға дейін), орташа (10 кг-нан 
200 кг-ға дейін), ауыр (200 кг-нан 1000 кг-ға дейін), аса ауыр (1000 
кг-нан астам).

Роботтардың және олардың манипуляторларының конструкция-
лары басқа белгілері бойынша біріктіріледі: кинематика типі, қозғалу 
дәрежелерінің саны, әр дәреже бойынша ең көп орын ауыстыруы, 
жылдамдық (жылдамдық, үдеу), позициясы бойынша қателіктері.

Манипуляторлардың агрегатты-модульді құрылыс конструкция-
лары, сондай-ақ жетектер мен роботтарды басқару жүйелері дамыды. 

Біріздендірілген модульдер манипулятордың жеке буындары 
бола алады. Агрегаттық-модульдік принцип роботтардың негіздерін 
бекіту конструкцияларының тораптарына да қолданылады: еденді 
(қозғалмайтын және жылжымалы), аспалы және порталды. 

Роботтарды құрастырудың агрегаттық-модульдік принципі-бұл 
типтік тораптар мен модульдердің конструкциясы.

Бұл типтегі роботтар нақты операцияларда артық салмақ 
көрсетпейді және сонымен қатар әмбебапты. Агрегатты-модульді 
роботтардың кемшілігі әмбебап роботтармен салыстырғанда қозғалу 
дәрежелері көп болған кезде салмағының артуы және қаттылықтың 
төмендеуі.

Көптеген роботтарды құрастыру кезінде манипулятор оның 
буындарының ауырлық күшінің әсерінен жүктелуі үшін манипуля-
тордың әртүрлі кеңістіктік жағдайларында статикалық теңдеуіне 
үлкен мән беріледі, ол манипуляторды буындарының ауырлық 
күшінен босату үшін, осының арқасында жетек энергиясы негізінен 
жүкті жылжытуға кетеді. Бұл аз қуатты, яғни аз таразылар мен 
габаритті жетектерді қоюға мүмкіндік береді, бұл манипулятордың 
барлық конструкциясын жеңілдетеді. 

Буындардың ауырлық күштерін теңестіруге көбінесе арнайы 
серіппелі механизмдерді орнату арқылы қол жеткізіледі, олардың 
көмегімен тасымалданатын жүктің салмағымен жасалатын статикалық 
сәттерді ішінара компенсациялауға болады.
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2.3 Қармағыш құрылғылар
 
 Қармағыш құрылғы-роботтың жұмыс мұшесі. Басып алу 

құрылғылары затты алу үшін, оны күрделі қимыл жасау процесінде 
ұстап тұру және осы процесс аяқталғаннан кейін босату үшін 
арналған. Қармағыш құрылғылардың көптеген түрлері бар. Іс жүзінде 
осы кластардың әрқайсысының көптеген нақты түрлері бар. 

Механикалық ұстағыш бөлшектер мен дайындамалардың форма-
сына бейімдейді (сурет 2.6).

Сурет 2.6. Механикалық ұстағыштардың түрлері

Механикалық ұстағыштардың әрекет ету кестесі суретте 2.7 
көрсетілген. 

 1 корпусқа 4 және 5 рейкалы иінтіректі беру бекітіледі. 4 Рейка 
1 корпуста орналасқан 2 пневможетектің поршенімен қозғалысқа 
келтіріледі. Жұмыс денесінің цилиндрдің қуысына берілуі суретте 
көрсетілмеген клапандармен басқарылады. 4-рейканы ауыстыру 
жолымен секторлардың тербелуі және тиісінше рычагтардың 
қозғалысын жүргізеді. Параллелограммдық механизмді құрайтын 
5 жалпақ параллельді иін тіректер 6-шы қысқыш губкаларының 
жылжуының барлық диапазонында олардың қатаң параллель орнала-
суын қамтамасыз етеді (әр түрлі өлшемдегі бөлшектерді сенімді қысу 
үшін). 
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Сурет 2.7. Механикалық ұстағыштың кестесі

Пневможетектің артықшылығы-қарапайымдылық, энергияны 
жеткізу ыңғайлылығы, қысу күшін реттеу жеңілдігі, агрессивті орта-
ларда және жоғары температура аймақтарында пайдалану мүмкіндігі. 
Оның кемшілігі – салыстырмалы төмен қысқыш күштермен үлкен 
габариттер. Гидравликалық жетекті пайдалану қысқыш күшін аз габа-
риттерде ұлғайтуға мүмкіндік береді. Басып алу құрылғыларын тиісті 
датчиктермен (адаптивті басып алу құрылғылары) жабдықтай оты-
рып, манипуляциялау объектісінің болуы, нысаны, көлемі, салмағы, 
бетінің жағдайы, оны ұстап қалу шарттары, сырғу дәрежесі және т.б. 
туралы мәліметтер алуға болады.

Иінтіректі, ықтырмалы иінтіректі, клинорычагты, серіппелі, екі 
және төрт қырлы басып алу механизмдерінің көптеген түрлері бар, 
оның ішінде автоматты түрде ауыстыру құрылғылары бар.

Вакуумдық басып алу құрылғысының (сурет 2.8) төменде рези-
налы раструбы бар. Ол өздігінен орнатуды және оның қуысында 
вакуум құру кезінде заттың бүкіл контуры бойынша оған тығыз жана-
суын қамтамасыз ететін шардық қосылыста тығыздалған.

Вакуумдық қысқыштар роботпен нәзік бұйымдарды тасымалдау 
үшін қолданылады (мысалы, теледидар кинескоптары). Вакуумдық 
қармауыш құрылғыларда кемшіліктер бар: бет бірлігіне тартылудың 
шектеулі күші, қоспалардың икемділігіне байланысты орналасу 
дәлдігі төмен, қосқыштар мен бөлшектер беті мен т.б. арасындағы 
бөгде бөлшектердің міндетті болмауы, конструкцияның жұмыс 
мерзімі шектеулі.
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Сурет 2.8. Вакуумдық ұстағыштың кестесі

Сорғыштардағы вакуум әртүрлі тәсілдермен құрылуы мүмкін: 
деформацияланатын сорғыштарды бөлшектерге қысу, эжекторларды 
қолдану, тікелей ӨР орнатылған вакуумдық сорғыштарды пайдалану, 
магистральдық цехтық вакуум желісін қолдану.

Эжектор – бұл құрылғы кинетикалық энергияны бір орта-
дан, үлкен жылдамдықпен, екіншісіне қозғалтады. (сур. 2.9). Эжек-
тор жұмыс істеп тұрып, Бернулли заңы бойынша құрады, төменгі 
қысымы бір ортаны тудырады, сорғыш басқа ортаның ағымына, кейін 
ол көшіріледі және бірінші орта энергиясының жерінен сіңірілу жойы-
лады.

 
 Сурет 2.9. Эжектор кестесі

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың орталықтандырылған вакуумдық 
желісі болмауы мүмкін, бірақ іс жүзінде барлық кәсіпорындарда 
сығылған ауа беретін жүйесі бар. Сондықтан эжекция арқылы ваку-
умдауды пайдалану орынды. Вакуумдық қысқыштарда эжекция 
есебінен (0,06÷0,08) МПа дейін кернеуді алуға болады. Жұмыстың 



55

оңтайлы режиміне шүмектер мен қондырмаларды таңдау және 
олардың арасындағы реттелетін қашықтық есебінен қол жеткізіледі. 
Шүмектер мен саптамалар сорғыш осіне перпендикуляр болуы тиіс, 
ал олардың ішкі конустық беттерінде тазалықтың жоғары дәрежесі 
болуы тиіс. Сиретудің тұрақтылығы зауыт желісіндегі қысылған 
ауаның жұмыс қысымының тұрақтылығына байланысты. Эжекторлық 
қармауыш құрылғылар шағын жүк көтергіштігі бар ӨР қолданылады. 
Кемшіліктерге сығылған ауаның едәуір шығынын жатқызуға 
болады. Электромагниттік басып алу құрылғылары қарапайым 
конструкцияға ие (сурет 2.10) ферромагниттік материалдардан 
жасалған табақты дайындамалар мен жазық бұйымдарды алу және 
тасымалдауға ыңғайлы. Басып алудың күшін реттеу мүмкіндігі бар. 
Бұл әр түрлі парақтарды алу кезінде маңызды. Басып алу құрылғысы 
негізінде бекітілген кронштейндерде орнатылған электромагниттік 
концентраторлармен жабдықталған.

 

Сурет 2.10. Электромагниттік ұстағыштың кестесі 
Мұндағы: 1 – электромагниттік концентраторлар; 

2 – кронштейндер; 3 – негізі

Камералы қысқыш қармауыш құрылғылар қызықты зат формасына 
жақсы бейімделеді (сурет 2.11). Мұнда түйісу торабында 120 градус 
бұрышымен ажыратылған үш камералық элемент бар. Бұл элементтер 
резеңкеден немесе басқа да серпімді материалдан қуыс қабықтарды 
білдіреді. Оларға сығылған ауа немесе сұйықтық берілген кезде, 
олардың қалың ішкі қабырғалары аз өзгереді. Бұл элементтер затты 
тығыз қамтиды. Эластикалық элементтердің беті ішкі жағында гоф-
рленген, оны басып алу кезінде затты сенімді ұстап тұру үшін қажет 
[19].
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Сурет 2.11. Камералы қысқышты ұстағыштың кестесі: 
1 – камералы элементтер; 2 – түйісу торабы

Басқа да көп буынды немесе икемді басып алу ленталары бар 
әмбебап басып алу механизмдері қолданылады. Мысалы, әмбебап 
электромагниттік қысқыш (сурет 2.12). 3 электромагнит полюстеріне 
магниттік үгінділермен толтырылған 4 иілгіш қабықшалары бекітіледі. 
1 магнит күштік сызықтары суретте көрсетілгендей, 2 белгісіз 
формадағы затты заттың пішіні бойынша иілгіш қабықшаларды 
деформациялай отырып, электромагниттік айқасуға итермелейді.

Сурет 2.12. Әмбебап электромагниттік ұстағыш кестесі

Орталықтандыру құрылғылары – ұл құрылғылар құрастыру 
процестерін роботтауда қолданылады. Роботтың қылқаламында 
қысқышы бар арнайы орталықтандыру құрылғылары қолданылады 
(сурет 2.13). 2-детальды 1-детальмен құрастырған кезде бұрау және 
жаю құрылғысы пайдаланылады. Бұл құрал жасалып отырған 
детальдың өзгермеуін қадағалайды, қысылып қалмау үшін. 4 аспада 
тік және көлбеу буындар бар. 4 тік буындары төменгі жағында 5 
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корпусқа, ал жоғарғы жағында – 6 жүзуші кронштейнге бекітілген. 
Олар деформация орталығының шексіз орналасуын қамтамасыз етеді, 
соның салдарынан 1 және 2 бөлшектердің жанасуы кезінде пайда 
болатын көлденең күштер көлденең ауысуды тудырады Х.

Сурет 2.13. Орталықтандыру құрылғысының кестесі

 
Көлбеу шыбықтар 4 төменгі байланыстарымен 3 бөлшекті 

ұстайды 2. Жоғарғы байланыстармен олар қалқымалы кронштейнге 
6 бекітілген. Бұл көлбеу шыбықтар деформация орталығының 2 
бөлшектің төменгі жағында орналасуын қамтамасыз етеді. Бұл 2 
бөлшектің соңында көлденең күштің болуы бөлшектің бұрыштық 
бұрылуын тудырады. Осылайша, 1 және 2 бөлшектерінің түйісуі 
кезінде сыну (қажалу) болмайды. Нәтижесінде автоматты түрде 
бөлшектерді өзара орталықтандыру және құрастырудың басты процесі 
болады.

2.4 Өнеркәсіптік роботтардың жетектері

Өнеркәсіптік роботтар манипуляторларының күштік модульдері 
жетектердің әртүрлі типтері болып табылады. Бұл жерде электр, 
гидравликалық және пневматикалық қозғалтқыштардың барлық 
түрлері қолданылады [ 28,29].
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Қозғалтқыштарға қойылатын негізгі талаптар:
• ең аз салмағы мен өлшемдері;
• жоғары энергетикалық, статистикалық және динамикалық си-

паттамалары;
• жылдамдықтың үлкен ауқымында реттеу жеңілдігі;
• реверсивтілік(қозғалыс бағытын ауыстыру).
Бұл ретте үлкен ресурс пен қозғалыстың бірқалыпты болуы қажет. 

Роботтың қозғалмалылығының барлық дәрежесіндегі жетектердің 
өзара байланысты топтық жұмысы болуы тиіс.

Электр қозғалтқыштары неғұрлым ыңғайлы, себебі пневмати-
калық және гидравликалық жұмыс денесінің ағуы мүмкін немесе 
шу шығаратын арнайы қоректендіру станциясы қажет. Электрқоз-
ғалтқыштар аралық энергия тасымалдаушыны талап етпейді, 
жылдамдық бойынша оңай реттеледі және басқалардан цехта пай-
далануында жеңіл. Өткен ғасырдың соңында электр жетектері 
негізінен орташа жүк көтергіштігі үшін пайдаланылды, шағын жүк 
көтергіштігі үшін пневможетектер, үлкендері үшін – гидравликалық 
(электрогидравликалық).

Енді бүкіл әлемде робототехниканың дамуының жалпы үрдісі 
жүк көтергіштігі мен жылдамдық, дәлдік және сенімділік бойынша 
талаптардың барлық диапазонында роботтар үшін электр жетектерін 
қолданумен байланысты.

Қозғалтқыштан басқа манипулятордың әрбір қозғалу дәрежесі бой-
ынша жетектің құрамына қуат күшейткіштері, беріліс құрылғылары, 
сондай-ақ түзетуші тізбектер, жылдамдық пен жағдай бойынша кері 
байланыс датчиктері, ал кейде күш моментті датчиктер кіреді. Алайда, 
жетектердің барлық түрлерінде осы элементтердің барлығы міндетті 
емес. Олардың болуы роботтарды басқарудың контурлық және 
контурлық-позициялық жүйелері үшін тұйық бақылау жетектерінде 
қажет. Пневможетектердің көпшілігі, гидрожетектердің бір бөлігі 
және қадамды электр қозғалтқыштары бар жетектер ашық цикл бой-
ынша әрекет етеді.

Пневможетектер 
Пневмоқозғалтқыштың қозғалыс жылдамдығы ауыспалы өтпелі 

қимасы бар пневматикалық дроссель арқылы кіру және шығу кезіндегі 
ауа шығынын өзгерту жолымен реттелуі мүмкін. Пневмоқозғалтқыш 
манипулятордың шығу буынына үлкен жылдамдық береді. Циклді 
басқару кезінде ол тіреуден ең жоғары жылдамдықпен тіреуге дейін 
қозғалады. Ұшында күрт соғуды болдырмау үшін тежеу құралдары 
(демпферлер, сығылған ауа) көзделеді.
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Электрогидравликалық жетектер
Роботтардың электрогидравликалық жетектері екі класты 

қолданылады: дроссельді басқару (өтпелі қиманың өзгеруі) және 
көлемді басқару. Дроссельді басқару тұрақты тасымалдау және ауы-
спалы тасымалдау гидронасосымен басқаруға бөлінеді. Барлық 
жағдайларда гидроцилиндр немесе гидромотормен басқарылуы 
мүмкін 

Тұрақты тасымалдау гидронасосы айнымалыға қарағанда арзан. 
Алайда, дроссельдік басқару жетегінің тұрақты тасымалдау гидрона-
сосымен энергетикалық сипаттамалары нашар. Дроссельдік басқару 
гидрожетектері тұрақты тасымалдау гидронасосымен жүк көтергіш-
тігі аз (ондық килограмм) роботтарда, ал ауыспалы тасымалдау гидро-
насосымен – аса ауыр жүк көтергіштігі жоғары (жүздік килограмм) 
роботтарда қолданылады. 

Электрогидравликалық бақылау жетектерінде (ЭГБЖ) гидрав-
ликалық жетек (ГЖ) атқарушы буын немесе күштік бөлік болып 
табылады, ал оның басқару жүйесінде есеп беретін, сезімтал және 
күшейткіш-түрлендіргіш элементтер ретінде әртүрлі әрекет ету 
принципі қолданылады. ЭГБЖ бірқатар артықшылықтары арқасында 
кең таралған. Олар жоғары жылдамдығымен, үлкен дамитын 
күштермен және атқарушы гидроқозғалтқыштардың (ГҚ) айнал-
малы сәттерімен, артық жүктемеден қорғау жеңілдігімен және басқа 
да артықшылықтармен ерекшеленеді [29]. Егер ЭГБЖ-те реттеудің 
жоғары сапасына қол жеткізу үшін реттеу объектісі қозғалысының 
талап етілетін заңын іске асыратын басқару әсерлерін қалыптастыру 
электрондық, электромеханикалық және гидромеханикалық модуль-
дердің елеулі өзара байланысы кезінде сыртқы ортаның қоздырғыш 
факторларын ескере отырып, цифрлық басқару құрылғыларын қолдана 
отырып жүзеге асырылса, онда мұндай ЭГБЖ мехатрон жүйесін 
білдіреді. Әртүрлі басқару жүйелерінде атқарушы буын ретінде 
қолданылатын мұндай мехатрондық жүйе электрогидравликалық 
мехатрондық қозғалыс модулі (МҚМ) деп аталады. МҚМ мехатронды 
модульдер ақпараттық, басқарушы және атқарушы құрылғылар 
ретінде пайдаланылатын әртүрлі мақсаттағы қазіргі заманғы басқару 
жүйелері құрылғыларының маңызды класы болып табылады.

Бақылау мен басқаруды цифрлық жүзеге асыру жетек жүйелеріне 
функционалдық икемділік қасиеттерін берудің үлкен мүмкіндіктерін 
көрсетті, ол болған жағдайда жасанды интеллект элементтерін іске 
асыру туралы айтуға болады.
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Жетектердің әртүрлі типтерін қолдануды талдау роботтардағы 
пневможетектер бағдарламалау икемділігінің төмендігінен сирек 
қолданылатынын көрсетеді. Электр жетектерімен салыстырғанда 
гидрожетектер роботтардың неғұрлым жоғары параметрлерін қам-
тамасыз етеді, алайда олардың пайдалану шығындары майдың жоғары 
тазалығын қамтамасыз ету қажеттілігіне және кемудің болмауына 
байланысты жоғары. Сондықтан соңғы уақытта электр жетектерін жиі 
қолданады.

 Электр жетектері пайдалануға ыңғайлы, кең шектерде реттеледі, 
оңай тұрақтанады. Электр жетектерде тұрақты токтың электр қозғалт-
қыштары, айнымалы токтың электр қозғалтқыштары, қадамдық 
электр қозғалтқыштары кеңінен қолданылады.

Жоғары жиілікті виброқозғалтқыштар шағын бұйымдармен мани-
пуляция жасау үшін қолданылады. Бұл қозғалтқыштардың көптеген 
түрлері бар үдемелі және айналмалы қозғалыстар үшін микрон 
нүктелері және үлкен жылдамдықты реттеу диапазоны бар. Діріл 
қозғалтқыштары буындардың жоғары жиілікті серпімді тербелістерін 
тұрақты немесе жүгіруші толқындар түрінде түрлендіруге негізделген. 
Түрлендірілетін тербелістер ультрадыбыстық диапазонда аз амплиту-
далармен жиілікке ие. Мұндай виброқозғалтқыштарда қатты буындар 
үшін бірнеше қозғалыс дәрежесі болуы мүмкін. 

Егер пьезоактивті материалдардан икемді буындарды қолдансаңыз, 
онда икемді деформацияланатын манипуляторларды алуға болады.

2.5 Роботтар манипуляторларының 
жалпы сипаттамасы

Жоғарыда өнеркәсіптік роботтардың атқарушы құрылғыларының 
жекелеген элементтері, жетектері, механизмдері, манипуляторлардың 
кинематикасы қарастырылды. Манипулятордың барлық қозғалу 
дәрежесі үшін қаралған құрылғылар жалпы кешенде біртұтас көп 
буынды динамикалық жүйе ретінде жұмыс істейді, сондықтан жалпы 
роботтың осы күрделі атқару құрылғысының жалпы қасиеттерін 
қарастыру бірінші кезектегі маңызға ие. Сонымен қатар, энергетикалық 
және динамикалық сипаттамалар, дәлдік сұрақтары, қозғалыстардың 
бір-біріне қозғалудың барлық дәрежелері бойынша өзара әрекеттесуі, 
сонымен қатар жалпы массалар мен габариттік әр түрлі-шаралар және 
олардың пайдалы жүк көтергіштігімен салыстырғанда арақатынасы 
аса маңызды [30]. Цехта роботтың еденінің ауданы, сондай-ақ роботтың 
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ілу биіктігі маңызды. Роботты белгілі бір қызмет көрсету аймағында 
манипулятор басып алу құрылғысының немесе құрал-сайманның 
барлық қажетті жағдайлары мен бағдарын қамтамасыз ететіндей етіп 
орналастыру орынды. Манипулятордың траекториялық қозғалуының 
белгілі бір заңдары, оның ішінде кейде жұмыс кеңістігінде болуы 
мүмкін кедергілерді ескере отырып қамтамасыз етілуі тиіс.

Энергетикалық талаптар. Энергетикалық есеп манипулятордың 
барлық қозғалу дәрежелері бойынша жетектердің атқарушы қозғалт-
қыштарын таңдаумен байланысты. Роботтың қозғалтқыштарының 
қуаты айналмалы және үдемелі қозғалыстар үшін тиісінше ең жоғары 
жылдамдықпен белгіленген қозғалыс режимінде қозғалудың әрбір 
деңгейінде қажетті тұтынылатын қуатқа сүйене отырып анықталады:

Pуақытша = k ∙ Mмакс ∙ wмакс 

немесе                         Pтұрақты = k ∙ Fмакс ∙ vмакс

мұндағы k – динамикалық режимдерде (жеделдету кезінде) артық 
жүктемелерді және қозғалтқыштар мен қозғалыс берілістерінің пай-
далы әсер ету коэффициенттерін ескеретін қор коэффициенті; M – 
номиналды момент; F – күш; w, v – жылдамдық.

Роботтар үшін жұмыстың барынша жоғары ресурсы кезінде ең аз 
ықтимал массалар мен габариттерде қажетті энергетикалық сипатта-
малары болуы мүмкін қозғалтқыштар іріктеледі.

Манипулятор динамикасының ерекшеліктері.
Роботтың манипуляторының динамикалық сапасы тоқтау 

кезінде қозғалыс жылдамдығы мен тежелу жылдамдығына қажетті 
қамтамасыз етуі тиіс, бұл ретте тоқтау бірқалыпты, тербеліссіз, 
берілген жерде үлкен дәлдікжен жүзеге асырылуы тиіс. 

Қозғалыс барысында талап етілетін жылдамдықпен тербелістер, 
дірілдер болмауы тиіс. Осы қасиеттердің барлығы тасымалданатын 
жүктердің әртүрлі массалары және қозғалыс процесінде көп буынды 
манипулятордың конфигурациясы өзгерген кезде жүк пен буындардың 
инерция сәттерінің алмасуы жағдайында қамтамасыз етілуі тиіс.

Манипулятордың динамикалық сапасын есептеу үшін буындардың 
барлық жиынтығының қозғалыс динамикасының дифференциалдық 
теңдеулері олардың массаларын, инерция моменттерін және бір-
бірімен байланыстарын ескере отырып жасалады [29, 30]. Бұл 
теңдеулерге жетек механизмдерінің динамикасының теңдеулері 
қосылады. Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулердің күрделі 
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жүйесі шығады. Күрделілік бар болғанда күшейеді бұрыштық коор-
динаталар соңғылары тригонометриялық функциялар белгісімен 
көрсетіледі, яғни теңдеулер сызықсыз болады. Механикалық бері-
лістерде құрғақ үйкеліс пен саңылаулардың әсерін есепке алу 
кезінде қосымша сызықсыздықтар пайда болады. Мұндай теңдеулер 
жүйелері ЭЕМ-де сандық түрде шешіледі. Қазірдің өзінде әзірленген 
бағдарламалар бар. Оларды пайдалана білу керек.

Әдетте, алдымен әрбір буындардың динамикалық қасиеттері 
жеке-жеке зерттеледі. Бұл міндетті аналитикалық түрде де шешуге 
болады. Бірақ түрлі буындардың бір-біріне өзара әрекет ету дәрежесін 
анықтаумен күрделі динамикалық тапсырманы шешу қажет. 

Сондай-ақ буындардың серпімді икемділігін ескере отырып, 
манипулятордың динамикалық сапасын да зерттейді, буындардың 
серпімді деформациясы атқарушы органның қозғалыс дәлдігі мен 
позициялануына әсер етеді.

Басқа талаптар. 
Манипулятор үшін позициялаудың дәлдігін есептеу тұтастай 

алғанда, қателер көздерінің кешенін ескере отырып, әрбір буындағы 
қателіктерді қосуға және олардың мүмкін болатын өзара компенсаци-
ясына негізделген.

Роботты өнеркәсіпте пайдалану тұрғысынан оның габариттік 
өлшемдері, оны технологиялық жабдықтың жанында орналастыру 
ыңғайлылығы мен жинақылығы немесе жекелеген жағдайларда 
роботты осы жабдыққа қосу үлкен маңызға ие. Сондай-ақ, жүк 
көтергіштікке қатысты робот манипуляторының салмағын төмендету 
маңызды. Жеңіл буындардың айқын серпімді деформациясы және 
олардың тербелмелі қозғалыстарға бейімділігіне жол беруге бол-
майды. 

Мұндай қарама-қайшы талаптарды келістіру буындардың беріктігін 
есептеудің және олардың тұтастай көп буынды комбинациясының, 
сондай-ақ буындардың конструкциясын іріктеудің, көлденең профиль-
дерін және оларға арналған материалдарды таңдаудың маңызды 
элементі болып табылады.
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3-ТАРАУ. ӨНЕРКӘСІПТІК РОБОТТАРДЫ 
БАСҚАРУДЫҢ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ

3.1 Бағдарламалық басқару жүйесінің жалпы құрылымы

Басқару құрылғысы роботтардың басқаруын жүзеге асырады 
[33]. Басқару принципі бойынша роботтар бағдарламалық (бірінші 
буын), бейімделгін (екінші буын) және интеллектуалды (үшінші 
буын) болып бөлінеді. Әдетте, басқарудың барлық үш тәсілі кешенді 
қолданылады. Адаптивті басқару әдетте келесі басқару деңгейі ретінде 
бағдарламалық базасында құрылады. Интеллектуалды басқару, өз 
кезегінде, алғашқы екі деңгейден асатын қондырма ретінде іске асы-
рылады. Арнайы роботтарды басқару жүйелерінің атаулары әдетте 
оларда қолданылатын негізгі басқару әдістерімен анықталады. Басқару 
процесінде адам-оператордың қатысу дәрежесі бойынша автоматты, 
автоматтандырылған және қолмен басқару жүйелері ажыратылады. 
Басқару жүйелер қозғалысының типі бойынша 

басқару жүйелері:
• үздіксіз (контурлық);
• дискретті позициялық («нүктеден нүктеге дейін» қадамдармен );
• дискретті циклдік (тіректер бойынша, әдетте, әрбір координат 

бойынша бір қадаммен). 
Басқарылатын айнымалылар бойынша басқару жүйелері:
• қалпымен(позициясымен);
• жылдамдығымен;
• күшпен (сәтпен).
Көп жағдайда бұл басқару тәсілдері комбинацияда қолданылады: 

немесе әртүрлі координаттар бойынша, немесе бір-бірінен екіншісіне 
біртіндеп өту арқылы, не басқарылатын айнымалының екіншісінен 
функциялық тәуелділігі түрінде (мысалы, күшпен бақылау, оның 
көлемі ұстанымның функциясы ретінде беріледі).

Бірінші буын (бағдарламалық басқару жүйесі) шеңберінде бағ-
дарламалық басқару жүйесін (ББЖ) толығырақ қарастырайық. 
Бағдарламалық роботтар қатаң белгіленген бағдарлама бойынша 
жұмыс істейтінімен сипатталады. Дегенмен, олардың іс-қимыл бағдар-
ламасы технологиялық үдерістің қажеттілігіне қарай оператормен 
оңай теңестіріледі.

Көп жағдайда технологиялық процесс барысында өнеркәсіптік 
кәсіпорындардағы жағдай белгілі болады. Бөлшектер, құралдар, мате-
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риалдар қатаң тәртіпте жатыр, технологиялық желі ырғақты жұмыс 
істейді, сондықтан бұл желіге қызмет көрсететін роботтар таза 
бағдарламалық болуы мүмкін, яғни кеңістікте және уақытта (бірақ 
сонымен бірге оңай қайта жөнге келуі мүмкін) олар қатаң салынған 
белгілі бағдарламалар бойынша жұмыс істей алады. 

Барлық бағдарламаланған қозғалыстарды жүзеге асыратын 
роботтың басқару жүйесі осы технологиялық желінің жұмыс істеу 
жылдамдығымен синхрондау үшін қалған жабдықпен ақпараттық 
және командалық байланысқа ие.

3.2 Бағдарламалық басқару 
жүйелерінің жіктелуі

Өнеркәсіптік роботтарды бағдарламалық басқару жүйелері келесі 
жүйелерге бөлінеді: а) циклдық, б) позициялық, в) контурлық басқару. 
Олардың әрқайсысының операцияларының сипатына, роботтың кине-
матикасына, жетек түріне байланысты көптеген түрлері бар [33].

Циклдық басқару жүйесі позициялау нүктелер саны аз, көбінесе 
олар манипулятор қозғалысын тіреуден қысылған ауаның әсерінен 
тірекке дейін әр қозғалу дәрежесі бойынша ауыстырылады (мысалы, 
дайындаманы баспаққа берген кезде).

Позиционды басқару жүйелері көптеген бағдарламаланатын 
позицияларға ие – манипулятордың соңы қозғалу процесінде өтуі 
тиіс және олардың әрқайсысы технологиялық процестің қажеттілігіне 
сәйкес бекітілген позициялауға қызмет етуі мүмкін нүктелер.

Бұл жүйелер қолданудың әмбебаптығына ие.
Контурларды басқару жүйелерінің әр қозғалу дәрежесі бой-

ынша кері байланысы бар бақылау жүйелері болады, олардың 
бірлескен әрекетімен, манипулятордың соңғы нүктесі кез келген 
бағдарламаланған үздіксіз траектория бойымен біркелкі қозғалады 
және бағдарламаға сәйкес жұмыс аймағының кез келген нүктесінде 
қозғалыссыз болуы мүмкін.

Сондай-ақ аралас позиционды-контурлық жүйелер бар. Контурлық 
жүйеде және көптеген позициондық жүйелерде басқару микро ЭЕМ 
арқылы жүзеге асырылады. Әрбір қозғалу дәрежесі бойынша жетекке 
өзінің микропроцессорлық басқару құрылғысы қойылатын жүйелер 
болады, бірақ микропроцессорсыз және ЭЕМ-сыз роботтар бар. Онда 
арнайы программалық құрылғылар орнатылған.

Роботтарды бағдарламалық басқару жүйелері бастапқыда техно-
логиялық жабдықтың СББ жүйесінен алынған, бірақ олар ең алдымен 
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қозғалу дәрежелері мен олардың өзара байланыстарының көп саны-
нан айтарлықтай күрделі. Манипуляторды дискретті позициялық 
бағдарламалық басқару процесі келесі көрініс табады. 

Бағдарламалау және оқыту. Әртүрлі бағдарламалау тәсілдері 
қолданылады. Есептеу жолымен жүзеге асырылатын бағдарламалау, 
бағдарламаны алдын ала есептеуімен ерекшеленеді, содан кейін ол 
роботтың микроЭЕМ жадына енгізіледі. Әр түрлі технологиялық 
операцияларды орындау үшін бірнеше бағдарлама салынуы мүмкін. 
Сонда оператор бағдарламаларды ауыстырып қосу арқылы роботтың 
әрекетін қайта бағдарламалай алады. Робототехникалық жүйелердің 
математикалық бағдарламасын қамтамасыз ету процесі өте қиын. 
Роботтарды және тиісті бағдарламалық жүйелерді бағдарламалаудың 
неғұрлым ыңғайлы тілдерін жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Оқыту жолымен бағдарламалау адам-оператормен немесе қандай 
да бір тапсырушы құрылғыдан (пульт батырмасы немесе роботтың 
манипуляторының көшірмесі) қашықтықтан басқару көмегімен немесе 
манипулятордың соңын адамның қолымен тікелей механикалық ауы-
стыру арқылы жүргізіледі. Екі жағдайда да барлық қозғалыстар талап 
етілетін манипуляциялық операцияның жүрісіне сәйкес келеді, бұл 
ретте микроЭЕМ есіне сақтау құрылғысында робот бағдарламаланған 
қозғалысты автоматты түрде бірнеше рет орындайтын бағдарлама 
жазылады.

Басқару жүйелерінің жалпы схемасы. Жалпылама функционалдық 
схемасы жүйелердің бағдарламалық басқару өнеркәсіптік роботтар 
3.1 суретте келтірілген. 

Сурет 3.1. Бағдарламалық басқару жүйелерінің жалпы функционалдық кестесі
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Белгілері: ӨР – өнеркәсіптік робот, ТЖ – технологиялық жабдық, 
ЕСҚ – есте сақтау құрылғысы. Нүктелі желілер роботты оқыту режи-
міне сәйкес келеді, ал тұтас – робот бағдарламасын автоматты түрде 
өңдеу.

Оператор орталық басқару блогы арқылы басқару жүйесінің 
жұмыс режимін анықтайды: ОҚЫТУ, ҚАДАМ, ЦИКЛ, АВТОМАТ. 
Оператордың пультінде робот манипуляторының және оның басқару 
жүйесінің жағдайы туралы ақпарат тіркеледі.

ҚАДАМ, ЦИКЛ режимі оператор құрылғысынан бір команда 
немесе бүкіл циклді шақыруы мүмкін, және робот осы команданы 
немесе бағдарламаланған қозғалыстың бүкіл циклін өңдейді.

АВТОМАТ режимі роботтың автоматты жұмыс әрекеті процесінде 
бағдарламаны бірнеше рет өңдеуге жүйені қосуға сәйкес келеді.

Роботтың манипулятор (МА) жетектерінің саны оның қозғалу 
дәрежесіне сәйкес келеді.

Таймер уақыт бойынша бағдарламаға қажетті ұстанымдарды 
қалыптастыру үшін қызмет етеді. Өнеркәсіптік роботтың және техно-
логиялық жабдық (ТЖ) жағдайының датчиктері осы объектілердің 
нақты жағдайы туралы басқару жүйесіне ақпарат беру үшін қызмет 
етеді. Датчиктер құрылғысы басқару жүйесінің түріне байланысты.

Авариялық бұғаттау модулі берілген іс-қимыл бағдарламасынан 
ауытқулар пайда болған жағдайда, күй датчиктерінің сигналдары бой-
ынша іске қосылады.

Қарапайым роботтарда осы жүйенің барлық элементтері қатыса 
алмайды. Күрделі роботтарда қосымша элементтер пайда болады. 
Барлық схема және оның орналасуы мен өзгеруі мүмкін.

Жетілдірілген басқару жүйесі, жетілдірілген жұмыс бағдарлама-
лары роботтың механизмдерінің қолайсыз әсерін, жоғары позициялау 
дәлдігін, қозғалыс бірқалыптылығын, жылдам әрекет етуін, тербе-
лістердің болмауын жоюға көмектеседі.

Циклдік, позициялық және контурлық басқару жүйелерінің 
ерекшеліктері.

Басқарудың циклдік жүйесі – бұл МА буындарының тіреуден 
бастап қозғалудың әрбір дәрежесі бойынша тірекке дейін қозғалысын 
қамтамасыз ететін қарапайым басқару жүйесі.

Жүйе қозғалыстың бағдарламаланған реттілігін, тіректе тоқтаған 
кезде уақыт ұстауын, технологиялық командаларды беруді, қысқышты 
ашу мен жабуды жүзеге асырады.
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Циклдық жүйелерде роботтар жылдам әсер ететін пневматикалық 
жетектермен жабдықталады. Басқару электрониканы, релелік-контак-
тілі аппаратураны немесе пневмониканы (ағынды техника) пайдалана 
отырып жүзеге асырылады.

 Циклдық жүйе бағдарламалық тасымалдағыштың шағын сыйым-
дылығына, қарапайым басқару алгоритмдеріне, шағын габаритті 
өлшемдерге және құнына ие.

Позициялық басқару жүйесі. Көп нүктелі позициялық басқару 
жүйесі кезінде неғұрлым күрделі орын ауыстыруларды жүзеге асыру 
және технологиялық операцияларды орындау мүмкін болады. Мұндай 
басқарылатын типтік роботтар-бұл нүктелі дәнекерлеу, құрастыру 
және әр түрлі технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету үшін 
өнеркәсіптік роботтар.

Контурлық басқару жүйесі. Үздіксіз траектория бойынша басып 
алу құрылғысының қозғалысын жүзеге асыру үшін МА қозғалысының 
барлық дәрежесімен берілген траекторияларды синхронды және 
келісілген пысықтауды қамтамасыз ету қажет. Қармауыш құрылғының 
немесе роботтың арнайы құралының біркелкі және үздіксіз қозғалысы, 
мысалы, доғалы дәнекерлеу, бояу, қабықты абразивті тазарту операци-
яларын автоматтандыру үшін, күрделі құрастыру операциялары үшін 
қажет.

Роботтарды контурлық басқару құрылғыларын құрастырудың екі 
тәсілі бар: 

1) уақыт бойынша қозғалудың әр деңгейінің жағдайының өзгеруі 
туралы ақпарат жүйесінің еске сақтау құрылғысына жазу, яғни 
үздіксіз траекторияның жетегін дайын түрінде өндеу;

2) басып алу құрылғысы немесе роботтың жұмыс құралы қозға-
лысының қалаған траекториясына тиесілі координаттық нүкте-
лердің соңғы санын жазу.

Басқару контурлық жүйесі бар кейбір электромагниттік роботтарда, 
жетек әрбір қозғалу дәрежесі бойынша қадағалаушы жүйе принципі 
бойынша құрылған кезде кері байланыстың аналогтық датчиктері 
қойылады (мысалы, потенциометр және тахогенератор). Осыған байла-
нысты жүйеге аналогты-сандық түрлендіргіштерді енгізу керек. Егер 
манипулятор қозғалысының жылдамдығы, дәлдігі және біркелкілігі 
бойынша үлкен тиімділікті қамтамасыз ететін кері байланыстың 
импульстік немесе кодтық датчиктерін қолданса, онда ЭЕМ-дан 
басқарумен жетектерді басқарудың таза сандық жүйесі алынады.
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3.3 Адаптивті басқару жүйелері

Бейімделу – тірі организмнің тіршілік ету мүмкіндігін қамтамасыз 
ететін негізгі реакциясы. Бұл ағзаның өзгеретін сыртқы және ішкі 
жағдайларға бейімделуін білдіреді. Бұл қағиданы техникалық 
жүйелерде жүзеге асырудың көптеген артықшылықтары бар, кейде 
бұл жай қажет.

Кері байланыссыз ашық контурлы басқарудың көмегімен жеке-
леген компоненттер мен басқару жүйесінің элементтерінің сипатта-
малары жеткілікті қарапайым болған кезде және олардың қасиеттері 
өзгермеген жағдайда, кейбір болжамды сыртқы бұзылыстардың 
объектінің шығыс параметрлеріне әсерін болдырмауға болады [34].

Басқару теориясы шеңберінде объектінің мінез-құлқына болжан-
байтын сыртқы бұзылулардың әсерін жоюға болады. Ол үшін кері 
байланыс принципі қолданылады, яғни. жабық басқару жүйесі ұйым-
дастырылған, оның барлық элементтерінің қасиеттері белгілі деп 
есептеледі және уақыт бойынша өзгермейді.

Алайда, іс жүзінде амплитудасы мен жиіліктік параметрлері 
сыртқы себептердің әсерінен және объектінің өзінің қасиеттеріне 
байланысты кең ауқымда өзгеретін осындай басқару объектілері жиі 
кездеседі. Толық ұзартылғанға қатысты бүктелген күйдегі МА инер-
ция моменті бірнеше рет өзгеруі мүмкін; әр түрлі қысым мен су тем-
пературасында теңіздің әр түрлі тереңдігінде жұмыс жасайтын суасты 
роботының гидравликалық цилиндрлерінің қуыстарындағы жұмыс 
сұйықтығының тұтқырлығы; майдың ластануы және қартаю кезінде 
қозғалтқыш қондырғыларындағы үйкеліс және көптеген басқа сипат-
тамалар.

Сонымен бірге күрделі объектілерді – икемді өндірістік жүйелерды, 
сызықтарды, көптеген жабдықтардан тұратын секцияларды басқару 
кезінде олардың жұмысына алаңдаушылық тудыратын сыртқы және 
ішкі факторлардың саны күрт артады. Олардың арасында дайында-
маларды орналастырудағы қателіктер немесе олардың өз уақытында 
болмауы, өңдеу құралының тозуы, дәнекерленетін бөлшектер түйіс-
песінің дәнекерленген машинаның электродының көрсетілген траек-
ториясынан ауытқуы және басқару жүйесін бейімдеуді қажет ететін 
басқа факторлар болуы мүмкін. өзін-өзі реттеу және нақты жұмыс 
жағдайларына бейімделу.

Кері байланысты басқарудың адаптивті жүйелеріндегі бейім-
делу процесін сипаттайтын жалпы қасиеттер: 
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• басқарылатын объектінің шығыс параметрлері және алаңдау-
шылық тудыратын факторлардың сипаттамалары басқару 
жүйесіне қосымша енгізілген құрылғылардың көмегімен үнемі 
бақылауда және басқаруда болады;

• объектінің бақыланатын тәртібі басқару процесінің табиғатын 
сандық сипаттайтын сапа көрсеткішімен сипатталады; 

• сапа индикаторының төзімділік шектерінен тыс ауытқуы 
контроллердің параметрлерін автоматты түрде реттеуге немесе 
басқару алгоритмін ауыстыруға әкеледі, оның нәтижесі қажетті 
сапа индикаторына жету немесе қойылған мақсатты орындау бо-
лып табылады.

Бейімделу деңгейлері. 
Басқару мақсатына байланысты робототехникадағы адаптивті 

жүйелерді шартты түрде келесі деңгейлерге бөлуге болады:
Бірінші деңгей сыртқы ортаның мазасыз әсеріне ұшыраған 

объектінің жай-күйі туралы ақпарат негізінде реттегіштің параметр-
лерін өздігінен реттеу мүмкіндігімен сипатталады. 

Объектінің күйін бағалау қажетті параметрлерді тікелей өлшеу 
арқылы немесе оларды сәйкестендіру арқылы жүзеге асырылуы 
мүмкін. Сыртқы орта параметрлерінің (температура, қысым) өзгеруін 
анықтайтын адаптивті басқару жүйесі контроллер параметрлерін 
өздігінен баптауды қамтамасыз ете алады (мысалы, су астындағы 
роботтың гидравликалық жетегінің сипаттамаларының дрейфін 
жояды).

Робототехникалық жүйелердің (РТЖ) бейімделуінің екінші 
деңгейі басқару құрылғысына қоршаған ортаның жай-күйі туралы 
мәліметтерді жинау мен өңдеуді қамтамасыз ететін қосымша 
ақпараттық құралдарды қосумен сипатталады. Сыртқы ортадағы 
өзгерістерді талдау негізінде роботты басқару бағдарламасы түзетіледі, 
бұл қойылған мақсатқа жаңа жағдайларда қол жеткізуге мүмкіндік 
береді. Мысалы, дәнекерлеуші робот электродтардың қозғалысының 
бағдарламаланған траекториясын арнайы датчиктермен өлшенген 
түйіскен сызықтың нақты жағдайына сәйкес түзете білуі керек.

РTЖ бейімделуінің үшінші деңгейі сынықтардың болмауын 
қамтамасыз ете отырып, максималды өнімділікті жүзеге асы-
руды қамтамасыз етеді. Бұл бейімделу деңгейі сыртқы орта туралы 
ақпаратты жинауға, өзін-өзі диагностикалауға және басқарылатын 
өндіріс жүйесінің компоненттерін өзін-өзі жөндеуге арналған құрал-
дармен сипатталады.
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Адаптивті роботтарға арналған басқару жүйесінің бағдар-
ламалық жасақтамасы.

 Адаптивті роботтың бағдарламалық жасақтамасының функция-
лары басқару жүйесінен тыс объектілерге қызмет көрсетуден тұрады: 
адам операторы, робот жетектері, ақпараттық жүйе, технологиялық 
жабдық және басқарудың жоғарғы деңгейінің есептеу құрылғысы.

Басқару жүйесі адам операторымен белсенді диалог режимінде 
өзара әрекеттеседі, оның барысында адам келесі әрекеттерді орын-
дайды:

1) жұмыс бағдарламасын жасайды, оны робот ұстағыштың орна-
ласу нүктелерін және технологиялық жабдыққа басқару сигнал-
дарын сипаттайтын мәліметтер жиынтығы немесе проблемалық 
тілдегі нұсқаулар жиынтығы түрінде ұсынуға болады; 

2) бағдарламаны – мәліметтер редакторын немесе мәтіндік редак-
торды қолдана отырып өңдейді;

3) жұмыс бағдарламасының объектілік және жүктеме модульдерін 
жасайды, ескі файлдардың жойылуын, жаңаларының енгізілуін, 
бағдарламалардың атауын өзгертуді және кітапханаға сақтауды 
қамтамасыз етеді;

4) жұмыс бағдарламасын түзетеді, яғни. бағдарламалық жасақта-
маның қолдауымен ол біртіндеп орындалады, түзету нәтижелерін 
талдайды және егер бағдарламаның сапасы қанағаттанарлық 
болса, оны орындауға команда береді;

5) жабдықтың денсаулығын бақылау функцияларын жүзеге асы-
рады, техникалық қызмет көрсетумен байланыс арналарын 
тексереді, роботтың өлшеу жүйелерін калибрлейді және басқа 
диагностикалық операцияларды орындайды.

Бағдарламалық жасақтаманың негізгі функциялары. 
Роботтың интеллектуалды деңгейіне байланысты бағдарламалық 

қамтамасыз ету мыналарды қамтуы мүмкін: тапсырманы егжей-
тегжейлі талдау, оны ішкі тапсырмаларға және қарапайым әрекеттерге 
бөлу, осы әрекеттерді жүзеге асыру үшін құралдың немесе ұстағыш-
тың қозғалысын жоспарлау, орналастыру нүктелерінің реттілігін 
анықтау, құралдың орналасу нүктелерінің координаттарын манипу-
лятор артикуляцияларының қажетті позицияларына айналдыру. және 
дискіні басқару командаларын қалыптастыру.

Егер жоғары деңгейлі компьютермен адаптивті роботтың бай-
ланыс каналы болса және алмасу процесі екі жақтан бағдарламалық 
қамтамасыздандырумен қамтамасыз етілсе, әрқайсысы үшін тапсыр-
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маларды нақты бөлумен басқару деңгейлерінің иерархиясын құруға 
болады және әрқайсысына арналған бағдарламалық жасақтама мен 
бағдарламалау тілдерін біріктіреді.

Тізімделген функциялардан басқа, бағдарламалық қамтамасыз ету 
үзіліс сигналдарын өңдеуге, ақпараттардың кіріс-шығысын басқаруға, 
есептеу ресурстарын таратуға және т.б. арналған жүйелік міндеттерді 
шешуі керек.

Адаптивті роботтарға арналған тілдер және бағдарламалау 
жүйелері.

Роботты қосалқы бағдарламалаудың екі негізгі әдісі бар екендігі 
атап өтілген: алгоритмдік тілдің қандай-бір түрін қолдана отырып 
оқыту және бағдарламалау. Бірінші әдіс жоғары біліктілікті қажет 
етпейді және қарапайым, бірақ адаптивті роботтарды бағдарламалауға 
жарамайды, өйткені роботты сыртқы ортадағы ішінара өзгерістермен 
күтпеген жағдайларда дұрыс әрекет етуге үйрету ойға келмейді.

Адаптивті роботтарды бағдарламалау үшін екінші әдіс қолда-
нылады – басқару бағдарламаларын алгоритмдік немесе пробле-
малық тілдерде жинақтау [35]. Бұл бағдарламалау әдісін қолдану 
механикалық құрастыру, құймаларды абразивті тазарту, электр 
доғалық дәнекерлеу және басқа да көптеген технологиялық тапсырма-
ларды орындау кезінде қажет.

Жалпы, робот бағдарламалау тілінің төрт деңгейі бар.
Төменгі, атқарушы деңгейдегі тіл.
Адам операторы манипулятор қозғалғыштығының жеке дәреже-

лерінің қозғалысын сызықтық немесе бұрыштық координаталардың 
бекітілген мәндері түрінде орната алады. Бұл командаларды роботтың 
дәйекті түрде орындауы жұмыс кеңістігіндегі белгілі бір құрал 
жолына сәйкес келеді.

Манипулятор деңгейіндегі тіл.
Берілген бағдармен ұстағыштың қалаған қозғалысын жүзеге асыру 

үшін қозғалғыштың жеке дәрежелерінің күйін және қозғағыштардың 
қозғалысын үйлестіру туралы ойланбастан, жұмыс кеңістігінде 
ерікті координаттар жүйесіне қатысты қозғалысты бағдарламалауға 
мүмкіндік береді.

Операция деңгейіндегі тілдер робот манипуляциялау объектісімен 
орындайтын операциялардың кезектілігін көрсете отырып, жұмыс 
бағдарламасын құруға мүмкіндік береді. 

Тапсырма деңгейіндегі тілдер роботтың іс-қимыл бағдарламасын 
«не істеу керек» («қалай жасау керек» емес) тұрғысынан құруға 
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мүмкіндік береді, яғни толық тапсырманы егжей-тегжейсіз 
сипаттаңыз.

3.4 Роботтарды интеллектуалды басқару 

Тарихи тұрғыдан робот пен жасанды интеллект 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 сенімсіздік қалды. Жасанды интеллекттің бағыттарының 
бірі роботтардың мақсатты мінез-құлқы деп қарастырылуы кездейсоқ 
емес (адамдар алдына қойған мақсаттарға жету үшін операцияларды 
автономды түрде орындай алатын зияткерлік роботтар құру) [37].

Құрылғының алдында тұрған міндеттер негізінде интеллекту-
алды роботтарға қойылатын талаптарды анықтау әдеттегі тәжірибеге 
айналды. Мысалы, құрылғының мерзімді қайта зарядталуы және толық 
емес ақпарат жағдайында әлем моделінің параметрлерін анықтау үшін 
қосымша ақпарат жинау қажеттілігі сияқты факторлар қажеттілік 
(энергия және ақпарат) ұғымдарын енгізуді қажет етеді. Соңғысының 
қанағаттануы мақсаттылықтың, динамикалық жоспарлаудың және т.б. 
Одан әрі дамыту басқару деңгейлерінің – стратегиялық, тактикалық 
және атқарушы деңгейлерін енгізуден тұрады.

 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 өзгермелі 
ортадағы қорытынды ережелерін түзету табиғи түрде өзін-өзі оқыту 
мен бейімделу тетіктерін жүзеге асырады.

 Егер біз ИР-ның осындай «санау-функционалдық» анықтамасынан 
алшақтайтын болсақ, онда тек екі немесе одан көп конструктивті 
анықтамалар қалады. Біріншісі – интеллектуалды робот – бұл интел-
лектуалды басқару жүйесін қамтитын робот. Онда интеллектуалды 
жүйенің (ИЖ) анықтамасын таңдау жеткілікті. Мысалы, ИЖ-ны 
адамның нақты уақыт режимінде шеше алмайтын мәселелерін шешуге 
арналған компьютерлік жүйе ретінде анықтау немесе оларды шешу 
автоматтандырылған қолдауды қажет етеді, немесе оларды шешу 
ақпараттық шешімдердің мазмұны жағынан адамның шешімдерімен 
салыстырылатын нәтижелер береді.
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 Сонымен қатар, басқалармен қатар, ИЖ шешетін міндеттер 
білімнің толықтығын білдірмейді, сондықтан ИЖ өзі қабілетке ие 
болуы керек:

– маңызды параметрлерді көрсете отырып, мәліметтер мен білімді 
оңтайландыру;

– жағымды және жағымсыз мысалдарға сүйене отырып оқуға;
– фактілер мен білім жиынтығының өзгеруіне сәйкес бейімделуге 

және т.б.
 Роботтың интеллектісінің тағы бір формалды емес анықтамасы 

жүйенің жалпы жолмен тұжырымдалған мәселелерді шешуге 
қабілеттілігі болуы мүмкін. Бұл анықтама өзінің «әлсіздігіне» 
қарамастан, кем дегенде роботтың «интеллект дәрежесін» анықтауға 
жеткілікті конструктивті болып табылады. Шынында да, бұл анықтама 
роботтың жекелеген функциялары немесе қондырғыларының 
«интеллектуализациясы» туралы ой жүгіртуді мағынасыз етіп, 
бүкіл құрылғыны тұтастай бағалауды білдіреді. Тек «ақылды» көру 
қабілетімен жабдықталған құрылғыны (мысалы, «ақылды» моторлы 
аппаратты қараңыз) толықтай интеллектуалды деп атауға болмайды.

Сонымен, интеллекттің көптеген ұсынылған критерийлеріне 
қарамастан, ең мықтысы әлі де талап болып табылады, оған 
сәйкес ИҚ-мен өзара әрекеттесуде адамның рөлі тек проблеманы 
тұжырымдамаға дейін төмендетілуі керек.

Интеллектуалды басқару – бұл адаптивті бақылаудан кейінгі 
басқарудың ең жоғарғы түрі және оның бастапқы сатысында. Қазіргі 
уақытта жасанды интеллекттің кейбір элементтерімен жеткілікті 
күрделі және өзгермелі сыртқы ортаны қабылдау және талдау қабілеті 
түрінде және мінез-құлық бойынша адекватты шешім қабылдауда 
бейімделген жүйелер жасалды. Толыққанды интеллектуалды 
жүйелерді құруға сапалы секіріс үшін принципиалды жаңа элемент-
тер базасында жаңа аппараттық құралдар қажет [37].

Жасанды интеллект деңгейінің жоғарылауы, ең алдымен, оны 
ұсынудың неғұрлым жалпыланған, абстрактылы деңгейлерін қалып-
тастыру арқылы экологиялық модельдердің иерархиялық құрылымын 
дамытумен байланысты. Логикалық-лингвистикалық модельдер 
экологиялық модельдердің жалпыланған түрлерінің бірі болып 
табылады. Олар формальды математикалық сипаттауға болмайтын 
жағдайларға екіұшты реакциясы бар ең күрделі объектілер үшін 
қолданылады, сондықтан табиғиға жақын тілде эксперттік бағалау 
негізінде эвристикалық сипатталады. Мұндай басқару объектілерінің 
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мысалдары ең алдымен адамдарды қамтитын жүйелер болып 
табылады.

Жасанды интеллект әдістерін басқару жүйелерінде жүйенің жалпы 
басқару циклында ғана емес, қолдануға болады, яғни. басқаруды 
қалыптастыру үшін, сонымен қатар роботтың жеке ішкі жүйелерінің 
әртүрлі жергілікті мәселелерін шешу үшін. Бұл жағдайда роботты 
басқару процесі интеллектуалды бола алмайды, адаптивті басқару 
жүйелеріндегідей, жүйенің жекелеген бөліктерінде ішкі адаптацияның 
болуы басқаруды тұтастай адаптивті етпейді.

Жасанды интеллект құрудың өзектілігі қазіргі кезде қазіргі адам-
зат шешуге тиісті мәселелердің күрделілігімен байланысты. Мұндай 
мәселелерге ғарышты игеру, табиғи апаттар мен қоршаған ортаға 
антропогендік әсерді болжау, күрделі инженерлік жобалар жасау, меди-
цинада заманауи технологияларды қолдану және көптеген ғылыми 
зерттеулер жатады. Сонымен қатар, жасанды интеллект адамға өзінің 
күшінен тыс міндеттерді шешуге көмектеседі (күрделі есептеулер мен 
талдау) және жай табиғаттың берген интеллектін кеңейтеді.

Жасанды интеллекттің заманауи жүйелері әр түрлі ақпараттық 
датчиктер мен құрылғылардың көптігінің арқасында операторға қара-
ғанда көптеген мамандықтарды игеріп, робот құрылғыларын тиімді 
басқара алады.

Роботтарды басқарудың интеллектуалды жүйелері дәстүрлі авто-
матты басқару жүйелерінен (АБЖ) түбегейлі ерекшеленетінін атап 
өткен жөн.

Әдетте АБЖ датчиктерден және сканерлерден сигналдарды өңдеуді 
тәуелсіз арналар ретінде қабылдайды, екіншіден, ол кіріс сигнал-
дары мен шығыс реакциясын математикалық қатынастар арқылы 
бірмәнді байланыстырады, бұл қарапайым сызықтықтан күрделі 
дифференциалды-сызықтық теңдеулер жүйесіне дейін болуы мүмкін. 
АБЖ-нің дәстүрлі маңызды кемшілігі – бағдарламалық жасақ-
таманың күрделілігі мен ұзақтығы – алдымен қоршаған ортаны 
зерттеу, математикалық модельдер жасау, сандық және физикалық 
эксперименттерді жүргізу қажет. Мүмкін, дәстүрлі АБЖ-нің басты 
кемшілігі – оны өздігінен оқытудың мүмкін еместігі.

Өздігінен білім алуға және толық емес, кейде қарама-қайшы 
ақпарат жағдайында адекватты шешімдер қабылдауға қабілетті 
жасанды интеллектке ие роботтандырылған жүйенің бағдарламалық-
аппараттық кешені осы кемшіліктерден таза.
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4-ТАРАУ. РОБОТОТЕХНИКАЛЫҚ 
ЖҮЙЕНІ ҚОЛДАНУ

 
4.1 Роботтарды қолдану 

ерекшеліктері

Техникалық процесс барысында тікелей қатысудан адамды алып 
тастауға әртүрлі техникалық құралдармен қол жеткізіледі. Нақты 
технологиялық операцияны талдай отырып, өндіруші мен дайын-
далатын өнімнің сапасына қойылатын барлық талаптарды сақтай 
отырып, оны неғұрлым қарапайым және сенімді құралдармен 
автоматтандыруға тырысады. Бұл ретте автоматты процесс мүлдем 
болмауы мүмкін, мүмкін, бұл операцияны басқа адам өз қолымен 
жасаған. Бұл автоматтандырудың кез келген түріне қатысты. 
Өнеркәсіптік роботтарды қолдану кезінде де сол тәсіл жүреді. 

Роботтау кезінде тиісті әсерге қол жеткізу үшін технологиялық 
процесті ұйымдастыруды қайта қарау, ал кейде жаңа техниканы 
ескірген, аз өнімді қоспау үшін технологиялық жабдықтың база-
сында өндірістік учаскені СББ-мен қайта жабдықтау қажет. Робот 
өзі емес, негізгі технологиялық жабдықпен, яғни РТК және ИӨЖ-да 
ғана маңызды. Мұндай жүйелік іске асыру кезінде робот үлкен әсер 
бере алады, сонымен қатар өндірісті қайта құруға кететін барлық 
шығындар өтеледі [32]. 

Халық шаруашылығы салаларында өнеркәсіптік роботтарды 
қолдануды қарастырайық, оны негізгі технологиялық жабдыққа 
қызмет көрсету жөніндегі қосалқы операцияларды орындауға және 
роботтардың тікелей негізгі техникалық операцияларды орындауға 
бөле отырып қарастырайық. 

Бірінші болып роботтардың көмегімен әртүрлі металл кесетін, 
тегістейтін және созатын станоктарға қызмет көрсету процестерін 
автоматтандыру, ұсталық және құю жабдықтарын суық және ыстық 
қалыптау престері, термоөңдеуге арналған қондырғылар, сондай-ақ 
доғалы дәнекерлеу жартылай автоматтарын және контактілі дәнек-
ерлеу машиналарын тиеу-түсіру жатады. 

Екінші санатқа роботтардың дәнекерлеу, жинау, бояу, қондыр-
ғыларды орнату, құрастыру, бақылау операцияларын жүргізу, орау, 
тасымалдау және қоймалау процестерін автоматты түрде орындау 
жатады. 
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4.2 Негізгі технологиялық операцияларда 
өнеркәсіптік роботтарды қолдану

Негізгі технологиялық операцияларда роботтары бар техноло-
гиялық кешендердің жіктелуі.

Қазіргі заманғы робототехниканы дамыту басталғаннан бастап 
роботтарды жетілдіру шамасына қарай негізгі технологиялық опе-
рацияларда өзгеретін ӨР үлесінің тұрақты өсуі жүріп жатыр. 1980-
1981 жылдары роботтардың жалпы паркіндегі олардың үлесі алғаш 
рет 50%-дан асты. Тәжірибе көрсеткендей, негізгі операцияларға 
ӨР енгізу қосалқы операцияларға қарағанда айтарлықтай үлкен (3-4 
есе) шығындарды талап етсе де, дәл осы жерде ӨР-ді жұмысшылар 
босатқан кезде қолданудың барынша тиімділігіне қол жеткізіледі. 
Осындай операциялардың (мысалы, бояу, дәнекерлеу) қатарының 
зияндылығына немесе олардың біркелкілігіне (мысалы, конвейерде 
құрастыру) байланысты адам үшін пайдасы үлкен және әлеуметтік 
әсері зор. 

Машина жасауда технологиялық кешендердің негізгі типтері, 
оларда негізгі операцияларда кеңінен қолданылса, құрастыру, дәне-
керлеу, жабындарды жағу, тегістеу, тазарту, тойтару кешендері болып 
табылады. Мұндай кешендерге тау-кен ісінде бұрғылау үшін, метал-
лургияда отқа төзімділікті монтаждау үшін, құрылыстағы монтаж-
дау және қаптау жұмыстарына, жеңіл және тамақ өнеркәсібінде бір 
даналық өнімдерді орауға арналған кешендерде де қолданылады.

Робототехникалық құрастырулы кешендер.
Робототехникалық кешендердің бұл түрі өзінің мәні бойынша ең 

маңызды болып табылады. Машина жасаудағы құрастыру операци-
ялары бұйымның өзіндік құнының 40%-ын құрайды, ал құралдарды 
дайындауда одан да көп – 50-60%-ға дейін. Сонымен қатар, құрастыру 
жұмыстарын автоматизациялау дәрежесі бүгінгі таңда арнайы 
құрастыру автоматтары түрінде дәстүрлі автоматтандыру құралдары 
бар шектеулі мүмкіндіктерге байланысты өте төмен. Бұл автоматтар 
негізінен жаппай өндірісте қолданылады, ал мысалы, өнімнің 80%-
на дейінгі машина жасауда сериялық және ұсақ сериялы өндіріске 
жатады. 

Сондықтан ӨР базасында икемді құрастырулы кешендерін құру, 
құрастырулы операцияларын автоматтандырудың негізгі бағыт-
тарының бірі болып табылады [31].
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Құрастыру операцияларына механикалық құрастыру, электрлік 
монтаждау, микроэлектронды құрастыру жатады. Құрастыру процесі 
келесі дәйекті өзара байланысты операциялардан тұрады:

1) жиналатын бөлшектерді тиеу және тасымалдау құрылғыларына 
жүктеу (әдетте оларды бағдарлай отырып);

2) бөлшектерді құрастыру орнына ауыстыру;
3) орналасу, яғни бөлшектерді құрастыру позициясына бағдарлай 

отырып, қатаң белгіленген позицияда бекіту;
4) құрастыру операциясы, яғни жиі бекітуді қоса алғанда, бөл-

шектердің жұптасуы;
5) құрастыру барысындағы бақылау-өлшеу операциялары;
6) егер құрастыру аяқталмаған болса, жиналған торапты келесі 

позицияға қайта орналастыру үшін құрастыру позициясынан 
жою.

Осы операциялардың әрқайсысы ӨР көмегімен принципті түрде 
орындалуы мүмкін, бірақ бұл әрдайым орынды емес. Мысалы, бір 
координат бойынша жылжу қажет болған жағдайларда, неғұрлым 
қарапайым шешім итергіштер типті құрылғыларды қолдану 
болуы мүмкін. Басқа жағдайларда арнайы бағдарлаушылар және 
қарапайым бір бағдарламалы механикалық қол қолданылуы мүмкін. 
Құрастырулы кешендеріндегі ӨР рөлі неғұрлым қарапайым және 
арнайы автоматтандыру құралдарымен қатар әр түрлі болуы мүмкін. 
Ол, ең алдымен, кешен икемділігінің нақты талаптарына байланысты, 
өз кезегінде шығарылатын өнім сериясымен анықталады. Сондықтан, 
жаппай өндірістен бастап және бірлі-жарым өніммен аяқталып 
шығарылатын өнімнің көлеміне байланысты былайша жіктеуге бола-
тын құрастырулы кешендеріндегі ӨР рөлін қарастырайық:

1) көмекші және жекелеген негізгі құрастырулы операцияларында 
қарапайым автоматикалық манипуляторларды жаппай және ірі 
сериялық өндіріске арналған арнайы құрастырулы автоматтарын 
қолдану мүмкіндігі бар; 

2) құрастыру операцияларын циклмен басқарылатын арнайы ӨР 
орындайтын ірі көлемді және сериялық өндіріске арналған 
робототехникалық құрастыру кешендері;

3) әмбебап және мамандандырылған ӨР базасында ірі өнеркәсіптік 
және сериялық өндіріске арналған робототехникалық құрастыру 
кешендері, олардың әрқайсысы құралды ауыстыру есебінен кез 
келген құрастыру операцияларын жүзеге асыра алады (оның 
ішінде орташа емес және бұйымды жинау процесінде);



78                                                                                            

4) барлық құрастыру бір әмбебап ӨР орындалатын сериялы 
өндіріске арналған роботты техникалық құрастыру кешендері;

5) басқаруға немесе оның жекелеген операцияларды қолмен 
орындауға адамның қатысуымен сериялық өндіріске арналған 
робототехникалық құрастыру кешендері.

Құрастырудың технологиялық процесіне адамның тікелей қосылуы 
экономикалық пайымдаулар немесе бүгінгі таңда жекелеген күрделі 
операцияларды автоматтандырудың техникалық мүмкін еместігі 
(мысалы, кейбір реттеу және қалыптастыру әрекеттері), немесе 
автоматтың қандай да бір себеппен тапсырманы орындай алмай-
тын авариялық жағдайларда адамды жедел қосу қажеттілігі, немесе 
ақырында, жаңа бұйымды құрастыруды игеру кезеңінде уақытша 
(соның ішінде оқыту әдісімен бағдарламалау тәсілдерінің бірі ретінде) 
туындауы мүмкін.

Келтірілген жіктеменің 1-тармағында көрсетілген арнайы құрас-
тыру автоматтарының мысалдары баспа платаларын монтаждауға 
арналған автоматтар және жаппай және ірі сериялы өндірісте пайдала-
нылатын құрастырмалы роторлық желілер болып табылады. Робото-
техника құралдары мұнда шектеулі қолдану негізінен қызмет көрсету 
үшін (жүктеу – түсіру операциялары) жүреді.

Сурет 4.1 жаппай өндірісті жасаудың алғашқы Ресейлік 
робототехникалық құрастыру кешендерінің бірінің учаскесі көрсетілді 
келтірілген жіктеменің 2 тармағына жататын арнайы ӨР базасындағы 
механикалық қол сағаттарының жаппай өндірілуінде көрсетілді. 

 

Сурет 4.1. Қол сағаттарын жаппай өндіруде 
робототехникалық құрастыру желісі
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Тура ағысты көлік жүйесіне тең уақыт аралығынан кейін бекітіле 
отырып, тікелей желі бойынша позициядан позицияға ауысатын 
құрылғы-спутник бекітілген [20].

Құрастыру барлық позициялардағы параллельді-тізбекті құрастыру 
принципі бойынша бір уақытта жерсерік-құрылғылары кезекті 
қадамға ауыстыра отырып жүзеге асырылады. Қондырғы жина-
латын сағаттардың маркасына байланысты ауысатын арнайы ӨР 
пневматикалық құрылғысымен жабдықталған. 

Кешеннен тұратын құрастыру желілері транспорттық жүйесін, 
арнайы ӨР, басқару пультін, вибробункерлерді, қоректендіргіштерді, 
сондай-ақ әртүрлі жабдықтар мен құрылғыларды қамтиды. Сағат 
бөлшектері мен тораптары вибробункерлерден құрастыру позиция-
сына бағдарлы күйде түседі. Кассетаға жиналған сағат платиналары 
автоматтық түрде тура ағынды транспорттық жүйесінің құрамдас 
элементі болып табылатын серіктес құрылғыларға орнатылады. Робот-
тар бөлшектерді немесе тораптарды сағат платинасына белгіленген 
ретпен және қажетті дәлді КЖен орнатуды жүргізеді. Жиналу 
жағдайларын қамтамасыз ету үшін сағат платинасы төменнен арнайы 
құрылғымен бекітіледі. Кешен жұмысының жоғары ырғақтылығы 
және операцияларды орындаудың үздіксіздігі өнімділікті 6-8 есе 
арттыруға, сағаттарды жинау сапасын жақсартуға, монотонды қол 
еңбегін жоюға, өндірісті ұйымдастыру мен мәдениетін көтеруге 
мүмкіндік берді.

Сурет 4.2 әмбебап ӨР негізінде салынған құрастырулы робото-
техникалық кешенінің үлгісі көрсетілген (келтірілген жіктеменің 3 
тармағы). Кешен көтергіш раманы, бұрылыс үстелін, тиейтін және 
бағдарлайтын құрылғыларды, жабдықтарды бекіту құрылғыларын, 
кабельдік тораптарды, кешенді басқару құрылғысын, синхрондау және 
ЭЕМ-мен байланыс блоктарын қамтиды.

Құрастыру операциясын орындау үшін ӨР әмбебаб пневматикалық 
типы МПС-9С қолданылған. 

Кешен тұрмыстық радиоқабылдағыштың контурлық катушкала-
рын құрастыруға арналған, ӨР оның құрамында келесі операцияларды 
орындайды:

1) кассетадан катушкалардың қаңқаларын іріктеу;
2) орамдардың шықпаларын флюсирлеу;
3) шықпаларды дәнекерлеу;
4) шықпаларды жуу;
5) бұрылыс үстелінің ложементтеріне қаңқаларды орнату;
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6) сақина кию;
7) буксаларды бұрау;
8) өзекшені бұрау;
9) экранды кию;
10) катушканы таңбалау;
11) кассеталарға дайын контурлы орауышты орнату. флюсование 

выводов обмоток.

Сурет 4.2. Радиоқабылдағыштардың контурлық катушкаларын 
құрастыруға арналған робототехникалық кешен

1 – тиеу құрылғысы (ыдыс); 2 – аралық нүкте; 3 – түсіру құрылғысы; 
4 – топтық басқару құрылғысы; 5 – Роторлық үстел; 6 – тиеу құрылғысы; 

7 – тазалауға арналған ванна; 8 – дәнекерлеуге арналған ванна; 
9 – флюстеуге арналған ванна

Жұмыс позицияларындағы кассеталарды ауыстыру түсіру-тиеу 
құрылғыларының көмегімен автоматтандырылған. Құрастыру эле-
менттері жұмыс орындарына вибробункерлердің көмегімен беріледі, 
онда олардың бағдары, жинақталуы және данадан ұстап берілуі 
орындалады. Жинау жағдайларын қамтамасыз ету және құрастыру 
элементтерін дайындау дәлдігіне қойылатын талаптарды төмендету 
үшін ӨР манипуляторлары дірілді модульдермен жабдықталған. Бір 
жұмыс циклінде 10 ӨР параллельді-тізбекті құрастыру принципі бой-
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ынша барлық технологиялық операцияларды орындайды. Циклдың 
соңында координаттық құрылғы орын ауыстырады, ол бірінші ӨР 
қармау позициясына және оныншы ӨР түсіру позициясына беруші 
және қабылдау кассеталарының тиісті ұяшықтарын береді, сондай-ақ 
арнайы ложементтерде контурлық катушканы құрастыру жүргізілетін 
роторлық үстелдің бір қадамына орнын ауыстырады. Кешеннің жұмыс 
циклының ұзақтығы – 10 секунд.

Мұндай құрастыру кешендерін қолдану еңбек өнімділігін артты-
рады, өндірістік алаңды үнемдейді және құрастыру өндірісін тұтастай 
кешенді автоматтандыруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Кешенді 
қайта жөндеу олардың басқарушы бағдарламалары кезінде ӨР жұмыс 
органдарын ауыстырумен жүзеге асырылады. 

Арнайы ӨР пайдалануға негізделген құрастыру кешендерінің 
алдыңғы үлгісімен салыстырғанда мұнда әмбебап ӨР бір типті 
барлық операцияларда қолдану жиналатын бұйымдардың номен-
клатурасын кеңейтеді, бірақ бұл ретте ӨР өздері орындайтын әрбір 
операцияларға қатысты өз мүмкіндіктері бойынша неғұрлым күрделі 
және артық болып көрінеді. Сондықтан арнайы ӨР-дан әмбебап түріне 
көшу шығарылатын бұйымдардың сериясын азайтуға тура келеді. 
Өндірістің аз сериялы кезінде экономикалық жағынан неғұрлым тиімді 
болып табылатын робототехникалық құрастырулы кешендерінің 
келесі түрі-тұтас бұйымды толық құрастырғанға дейін бір жұмыс 
орнында бірқатар құрастыру операцияларын дәйекті түрде орын-
дайтын ӨР бар кешендер (бұрын келтірілген жіктеменің 4-тармағы) 
болып табылады. Егер әрбір ӨР тек бір ғана операцияны орындайтын 
болса, онда жиынтық операциялар санын өзгертпей бағдарламалық 
өзгертуге мүмкіндік бере отырып, кешенді құру оның икемділігін 
айтарлықтай арттырады. Мұндай кешендерде ӨР жинау барысында 
бір операциядан екінші операцияға көшу кезінде өзінің жұмыс орган-
дарын бірнеше рет ауыстырады. Көп операцияы құрастыруға арналған 
құрастыру ӨР мысалдары «Сигма» (Италия,) және «Пума» (АҚШ) 
типті электромеханикалық ӨР.

Сурет 4.3 шаңсорғыш сияқты өте күрделі бұйымды бір жұмыс 
орнында құрастыратын алғашқы робототехникалық кешендердің бірі 
көрсетілген. Кешен құрастыру үстелінде құрастырылған және екі 
электромеханикалық манипуляторды (1, 2) қамтиды, сегіз қозғалыс 
дәрежесімен (бірінші (күштік) тік жазықтықта, ал екіншісі – көлденең 
жазықтықта жұмыс істейді) және жеті телевизиялық камера, олардың 
үшеуі (α, β, γ) тігінен бағытталған, ал төртеуі (А, В, С, D) – көлденең. 
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Көлденең манипулятордың қармау құрылғысы тактильді, күш пен 
қысым датчиктерімен жабдықталған. 3 шаңсорғыш үш түйіннен 
жиналады: 4 сүзгі, 5 электр қозғалтқышы жән 6 корпус.

 

Сурет 4.3. «Хитачи» фирмасының шаңсорғыштарын 
жинауға арналған робототехникалық кешені (Жапония)

Құрастыру жұмыстарына жақын және олармен бірге өлшемдерді 
бақылауға арналған роботтар – өлшеу машиналары жиі қолданылады. 
Олардың жұмыс органы қажетті нүктелерде бақыланатын бұйымды 
сезу жүргізілетін өлшеу щупы болып табылады. Әдетте мұндай өлшеу 
машиналарында микрометр бірліктеріне дейін дәлдікті қамтамасыз 
ететін тікбұрышты координаттар мен СББ жүйесі бар. Сурет 4.4 өлшеу 
машинасының үлгісі көрсетілген.

 

Сурет 4.4. Өлшеу машинасы
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Дәнекерлеуші робототехникалық кешендер.
Дәнекерлеу – ӨР кең қолдану саласының бірі. Көптеген дәнекерлеу 

түрлерінен контактілі нүктелі, доғалық, сондай-ақ электронды-
сәулелі дәнекерлеулер негізгі қолдануға ие болды. Түйіспелі нүктелі 
дәнекерлеу импульсті электр тогымен қыздыру жолымен жүзеге асы-
рылады. Мұндай операцияны орындау үшін ӨР жұмыс органдары 
дәнекерлеу қысқыштары болып табылады (сурет 4.5). Манипулятор 
бір электродпен аяқталатын дәнекерлеуші ӨР, ал екінші электродтың 
өзі дәнекерленілетін өнім (сур. 4.6). Түйіспелі нүктелі дәнекерлеуге 
арналған өнеркәсіптік роботтардың арнайы конструкциясы болады, 
ол дәнекерлеу трансформаторын және одан дәнекерлеу қысқыштарына 
баратын ток өткізгіш кәбілін орналастыруды көздейді. Дәнекерлеуші 
трансформатор, әдетте ӨР манипуляторында орналасқан, соның ішінде 
және тікелей оның жұмыс органында (барынша кабельдің ұзындығын 
трансформатордан дәнекерлеу қысқышқа дейін қысқарту үшін, олар 
бойынша үлкен импульстік ток өтеді). Мұндай дәнекерлеуші ӨР 
жүк көтергіштігі 20÷30 кг құрайды. ӨР басқару контактілі нүктелі 
дәнекерлеуді-дискреттік позициялық. 

Басқару құрылғысы дәнекерлеу тогының импульстерімен жасала-
тын күшті электромагниттік кедергілер жағдайында жұмыс істеуге 
есептелген.

 
 

Сурет 4.5. «Kawasaki» дәнекерлеу роботы
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Сурет 4.6. Кук фирмасының дәнекерлеу роботы

ӨР көмегімен ең кең байланыс контактілі нүктелі дәнекерлеу авто-
мобиль жасауда (кузовтарды дәнекерлеу), кеме жасауда және вагон 
жасауда қолданылады. Сурет 4.7 ӨР арқылы автомобиль кузовтарын 
дәнекерлеу учаскесі көрсетілген.

Сурет 4.7. Автомобиль кузовтарын дәнекерлеу учаскесі
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Доғалы дәнекерлеу-түйіспелі нүктеліге қарағанда күрделі техно-
логиялық процесс. Ол дәнекерленетін тігіс бойымен күрделі траекто-
рия бойынша белгілі бір жылдамдықпен дәнекерленетін электродтың 
үздіксіз жылжуын жүзеге асыруды талап етеді. Бұл ретте электрод 
тігіс жазықтығына қатысты белгілі бір бағдарды сақтауы тиіс. Доғалы 
дәнекерлеуге арналған ӨР жүк көтергіштігі түйіспелі нүктелі үшін ӨР 
-ге қарағанда аз және 5-8 кг-нан аспайды.

Доғалық дәнекерлеуге арналған өнеркәсіптік роботтар дәнекер-
ленетін бұйымдарды орналастыру үшін бірнеше бұрыштық қозғалыс 
дәрежелері бар үстелмен жиі жинақталады және олармен ӨР алдында 
манипуляциялау жүргізеді.

Доғалы дәнекерлеуге арналған ӨР басқару құрылғысының 
қызметіне қозғалысты басқарудан басқа дәнекерлеу режимінің 
параметрлерін реттеу (ток, доға кернеуі, газ ағыны және т.б.) кіреді. 
Бұл ретте басқару адаптивті болуы тиіс. Бейімделудің негізгі 
міндеттері-тігістің басталуын іздеу, дәнекерленетін бөлшектердің 
жиектерін бақылау және электродты бағдарлау. Сонымен қатар, 
сыртқы ортаның жай-күйін ескере отырып, дәнекерлеу процесінің 
өзіндік технологиялық параметрлерін реттеу кезінде бейімделу талап 
етіледі.

Электродтардың күйін бақылау үшін дәнекерленетін бөлшектердің 
жиегіне қатысты контактілі және магнитті датчиктер, ультрадыбыстық 
және оптикалық қашықтық өлшегіштер, телевизиялық жүйелер 
қолданылады. Сур. 4.8 дәнекерлеу орталығы деп аталатын манипуля-
циялық үстелмен жиынтықта доғалық дәнекерлеуге арналған робо-
тотехникалық кешен көрсетілген.

Электронды-сәулелі дәнекерлеу электронды зеңбірекжен жаса-
латын электронды буынды тігіс желісі бойынша ауыстыру жолы-
мен вакуумда жүзеге асырылады. Дәнекерлеудің бұл түрі қарапайым 
механикалық манипуляторлардан айырмашылығы, бұл жерде мани-
пуляциялау ауытқитын магниттік немесе электр өрісінің көмегімен 
электрондық сәулемен жүргізіледі. (Орнатулар бар және дәнекерленетін 
бөлшектерді бекітуге арналған үстелдің орнын ауыстырумен.) Тігіс 
бойынша сәуле қозғалысын басқару қарапайым жағдайларда нақты 
бағдарлама бойынша, ал түйістің неғұрлым күрделі траекториялары 
үшін – техникалық көрудің телевизиялық жүйесі арқылы бейімделген 
басқару мен кері байланысты қолдана отырып жүзеге асырылады.
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Сурет 4.8. «Мотоман» ӨР доғалық дәнекерлеуге арналған 
екікординатты үстелі бар робототехникалық кешені

Робототехникалық дәнекерлеу кешендерімен дәнекерлеуге және 
кесуге арналған кешендер ұқсас (доғамен, лазерлік сәулемен, плаз-
мамен). Соңғысы, атап айтқанда, материалды пішу үшін кеңінен 
қолданылады.

Жабындарды жағуға арналған робототехникалық кешендер 
Өнеркәсіптік роботтар операцияларда түрлі жабындарды: лак-бояу, 
қорғаныс, нығыздау, герметикалайтын және т.б. қолданыс тапты. 
Көп жағдайда жабынды жағу жарылыс және өрт қауіпті заттарды 
қолдануға байланысты. Сондықтан мұндай операцияларда пайдала-
нылатын ӨР жарылыс қауіпсіз орындалуы тиіс. Жабындарды жағу 
үшін пульверизаторларды кеңінен қолданады. Сур. 4.9 жұмыс органы 
ретінде пульверизатормен ӨР көрсетілген. ӨР осындай басқару – 
оқыту әдісімен бағдарламалаумен үздіксіз (контурлы) жүргізіледі. 
Дәнекерлеу ӨР-мен салыстырғанда жағу, жабу үшін ӨР дәлдігіне 
қойылатын талаптар айтарлықтай төмен, ал тез әрекетке, керісінше, 
жоғары. Осы ӨР-да қолданылады және жабын жағылуы тиіс кезекті 
бұйымның габариттерін анықтау үшін техникалық көру жүйесін пай-
далана отырып бейімделген басқару. Алынған мәліметтер бойынша 
автоматты түрде таңдалады және түзетіледі.

Жабынды жағу технологиясының басқа нұсқасы электростатикалық 
өрісті пайдалану болып табылады. Бұл әдіс жоғары сапалы 
жабынды қамтамасыз етеді және үнемді. Алайда, жоғары кер-
неу (ондаған киловольт) қосымша жарылыс қауіптілігін жасайды, 
бұл шашыратқыштардың осындай типті бояу ӨР қолдану аймағын 
шектейді.



87

Сурет 4.9. Роботтандырылған бояу кешені 
(АҚШ) ӨР «Девилбис» фирмасының 

Гальваникалық жабындарды жағу үшін робототехника құралдары 
кеңінен қолданылды. Сурет 6.10 гальван жабу сызығы көрсетілген.

 

Сурет 4.10. Автооператорлары бар гальван жабулар желісі

Бұл жағдайда негізгі манипуляциялық операция – бөлшектерді 
немесе себетке салынған бөлшектерді ваннаға батыру және оларды 
бір ваннадан екіншісіне ауыстыру. Бұл операция қарапайым бір 
бағдарламалы автооператорлардың көмегімен орындалады. Бүгінде 
мыңдаған автооператорлар осы зиянды өндірісте жұмысшыларды 
алмастыруда.
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Жадындарды жағу заттардың беттеріне құм бүріккіш және 
бытыраңқы өңдеу процесіне жақын. Бұл операцияларда ӨР үздіксіз 
басқару арқылы қолдануға болады. Үздіксіз басқарылатын ӨР пай-
даланылатын басқа негізгі технологиялық операциялардан тегістеу, 
тазарту (мысалы, құймалар), қабықты кесу деп атауға болады. 

4.3 Өнеркәсіптік роботтарды қосалқы 
технологиялық операцияларда қолдану

 
Роботталған технологиялық кешендердің жіктелуі.
Робототехниканың өзекті міндеттерінің бірі-қосалқы операци-

ялармен айналысатын жұмысшыларды ауыстыру. Қосалқы опера-
цияларды автоматтандыру құны негізгіден 3-4 есе төмен болса да, 
оларды автоматтандыру дәрежесі екі есе төмен. Нәтижесінде, бүгінгі 
күні өнеркәсіпте жұмыс істейтін жұмысшылар осындай ең беделді 
және жоғары біліктілікті қажет етпейтін қол операцияларында жұмыс 
істейді. Негізгі технологиялық жабдыққа қызмет көрсету жөніндегі 
қосалқы операцияларда пайдаланылатын роботталған технологиялық 
кешендер және осындай ӨР негізгі технологиялық процестің немесе 
оны іске асыратын негізгі технологиялық жабдықтың түрі бойынша 
жіктеледі. Мұндай РТК (Роботталған технологиялық кешендер) негізгі 
түрлері механикалық өңдеу, қалыптау, пластмассаны престеу, ыстық 
қалыптау және соғу, қысыммен құю және цех ішіндегі көлік болып 
табылады [32].

Механикалық өңдеудің роботтандырылған технологиялық 
кешендері.

Қосалқы операцияларда ӨР қолданудың маңызды салаларының 
бірі-металл кесетін станоктарға қызмет көрсету. Мұнда ӨР жабдықты 
жүктеу – түсіру, яғни өңделетін бөлшектерді орнату және өңдеу 
аяқталғаннан кейін оны алып тастау сияқты ең типтік қосалқы опера-
ция жасайды. Осындай операцияларды ӨР технологиялық процестің 
басқа түрлеріне қызмет көрсетеді. Сондай-ақ пресс-форманы майлау, 
бөлшектерді сұйыққа батыру, операция аралық тасымалдау, қатарлау 
және т.б. сияқты арнайы қосалқы операциялар да бар. 

Механикалық өңдеудің роботтандырылған технологиялық 
кешендерінің негізгі технологиялық жабдықтарына токарлық, 
бұрандалық, фрезерлік, тісті өңдеу, тегістеу станоктары жатады 

Технологиялық жабдыққа келесі негізгі талаптар қойылады: авто-
матты жұмыс режимі, оның басқару жүйесінің - тақырыппен келісілуі, 
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станокта бөлшектерді орнату аймағына ӨР манипуляторының кіру 
мүмкіндігі. 

РТК автоматты режимін қамтамасыз ету үшін оның құрамына 
жоңқаларды жою, жұмыс органдары мен құралдарын майлау және 
салқындату, орналасу беттерін тазалау құрылғылары, бұйымдарды 
өңдеу сапасын бақылау құралдары; бағдарланған бөлшектерді даналап 
беретін дүкендер; қоршау құрылғылары кіруі тиіс. РТК қойылатын 
бірінші талаптарға сәйкес оларға арналған станоктардың негізгі түрі 
СББ бар станоктар болып табылады.

Мұндай кешендерде механикалық өңдеудің елеулі уақытының 
салдарынан бірнеше станоктардың жұмысы бір ӨР қызмет көрсетуі 
кеңінен қолданылады. Станоктарды қарапайым түрде басқару үшін 
ӨР циклылдық басқаруы қолданылады, ал жалпылай алғанда ӨР 
дискретті позициялық нұсқасы пайдаланылады. Мұндай ӨР орташа 
алғанда аптасына бір рет бағдарламасын өзгертіп отырады, яғни жиі 
емес СББ қарағанда. Бұл ӨР циклының ұзақтығы орташа алғанда 
бірақ минут.

Сурет 4.11. «Станок – ӨР» роботталған технологиялық
 ұяшықтарды құрастыру
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4.11, а суреттте «ӨР станогы» қарапайым роботталған техноло-
гиялық ұяшығы көрсетілді. Өңделетін бөлшекті сол дүкеннен алады. 
Онда бөлшектер ұяшықтарға бағдарланған күйде бір-бірлеп беріледі. 
Өңдеу аяқталғаннан кейін ӨР бөлшекті алып, оны оң дүкенге 
салады. Мұндай ұяшықтардан технологиялық учаскелерді, желілерді 
жинайды. Мұндай ұяшықтарды желіге тізбектеп жалғаған кезде 
барлық кейінгі ұяшықтар алдыңғы ұяшықтың шығуында дүкеннен 
бөлшектер алады. Алайда, сол дүкен үшін ең бірінші ұяшық жалпы 
жағдайда бағдарланбаған, яғни үйіп алынған бөлшектерді алдын ала 
бағдарланған орналастыру міндеті бар. Осы міндетті шешудің келесі 
нұсқалары принципті болуы мүмкін:

1) арнайы бағдарлаушы құрылғыны қолдану (сур. 4.11, б);
2) дүкенді жүктеу үшін адаптивті ӨР пайдалану;
3) бірінші ұяшық станогына қызмет көрсету үшін осындай ӨР 

қолдану (сурет 4.11, в).
ТЖ – негізгі технологиялық жабдық; М- бағдарланған бөлшектерді 

даналап беретін дүкен; БҚ – бағдарлаушы құрылғы; Н – үйінді 
бөлшектер; АӨР – адаптивті өндірістік робот.

Қазіргі уақытта вибробункерлер үлгісіндегі арнайы бағдарлаушы 
құрылғылар кеңінен таралған.

 

Сурет 4.12. Механикалық өңдеудің роботтандырылған цехы
1, 2, 11, 12, 13 – Токарлық станоктар; 3 – қойма; 4 – тиеу құрылғысы; 

5 – түсіру құрылғысы; 6 – едендік көлік ӨР; 7 – аралық қоймалар; 
8 – созу станогы; 9 – тегістеу станоктары; 10 – фрезерлік 

станоктар; 14 – ӨР; 15 – дүкендер
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Бейімделгендерді қолданудың негізгі кемшілігі – олардың 
едәуір құны. Сондықтан кейбір жағдайларда арнайы бағдарлаушы 
құрылғыларды пайдаланғанда, олар неғұрлым қолайлы. Өкінішке 
орай, барлық арнайы құрылғылар сияқты, олардың қолданылу саласы 
өңделетін бөлшектердің сирек ауысуымен ірі сериялы және сериялық 
өндірістермен шектелген. Бұл шектеуді әлсірету үшін қайта құрылатын 
бағдарлаушы құрылғылар құрылады (ауыспалы бөліктері және т.б.). 
Пайдалану нұсқасы бейімделу ӨР станоктарға тікелей қызмет көрсету 
үшін, бөлшектерді станокта ұзақ өндеп, бір ӨР бірнеше станоктарға 
ұзақ циклінде өндей алады (сур. 4.12, г және д). Бұл жағдайда ӨР құны 
тиісінше бірнеше технологиялық ұяшықтарға бөлінеді.

 4.12 суретте механикалық өңдеу цехы көрсетілді, онда көлік-қойма 
операцияларын қоса алғанда, барлық операциялар автоматтанды-
рылды. Басқару жүйесіне ЭЕМ, сымсыз байланыс құрылғысы және 
сөйлеу командалық құрылғысы бар пульт кіреді.

Роботталған технологиялық кешендерді суық түрінде 
қалыптау.

ӨР кең қолданудың тағы бір саласы – парақты суық күйінде 
қалыптау болып табылады. Бұл 30%-ға жеткен жұмысшылардың үлкен 
жарақаттануымен және престерге қызмет көрсетудің бір қалыпты болу-
ымен, сондай-ақ осы операцияларда қолдану қарапайымдылығымен 
түсіндіріледі. Ойлы робот мұнда да механикалық өңдеудегі сияқты, 
ең алдымен тиеу–түсіру операцияларын орындау үшін қолданылады: 
престерді бастапқы парақ материалымен тиеу (парақты штампқа беру) 
және штамптарды түсіру (штамптауды алу және оны дүкенге салу).

Механикалық өңдеумен салыстырғанда суық штампыларда ӨР 
қолданудың негізгі ерекшелігі едәуір жылдам әрекетті қамтамасыз 
ету қажеттілігі болып табылады, себебі престің жұмыс циклі бірнеше 
секундпен өлшенеді. Бұл жерде қолданылатын ӨР қарапайым цик-
лдык басқаруы бар, әдетте, координаталардың циклдык жүйесі және 
қозғалудың үш дәрежесінен артық емес. Қысқыш құрылғы көбінесе 
вакуумдық тұнба түрінде орындалады. Престің қажетті жылдам 
қызмет көрсетуін қамтамасыз ету үшін екі манипуляторы бар ӨР жиі 
қолданады – біреуі жүктеу үшін, ал екіншісі штампты түсіру үшін.

Кейде түсіру престің станинасына орнатылатын итергіштің 
көмегімен немесе қалыптауды сығылған ауамен үрлеу арқылы жүзеге 
асырылады. 

4.13 суретте үймеден дайындамаларды алу үшін кіре берістегі 
адаптивті суықтай қалыптау РК үлгісі көрсетілген.
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Сурет 4.13. Кіре берістегі адаптивті 
ӨР роботталған кешеннің суық түрінде қалыптауы. 

С – үстел; БД – бейнедатчик; ЖБ – жарық беру құрылғысы; П – пресс

Техникалық көруі бар ӨР 1 бейімделген позициялық робот Д1 
дүкенінен бағытталмаған парақ дайындамаларын алады, онда олар 
үйіп орналасқан және еркін жағдайда С. үстеліне салады. Бейне-
датчиктан ақпарат дайындау контурын бөлу жүзеге асырылатын 
бейнеақпаратты алдын ала өңдеу құрылғысына түседі. Бұдан әрі 
ЭЕМ-де дайындаманың координаттары мен бағдарлануы есептеледі 
және ӨР 1 басқару құрылғысына берілетін түзетуші сигналдар 
қалыптасады, ол бойынша робот дайындаманы есептік позицияға 
кейіннен оны ӨР 2 циклдық өнеркәсіптік роботпен алу үшін жылжы-
тады. ӨР 2 циклдік робот бұл дайындаманы пресске орнатады, содан 
кейін одан бөлшектелген бөлшекті алады және дайын бөлшектер Д2 
дүкеніне салады.

Мысалы, радиозаводтың суық парақты қалыптау цехының 
жұмысын қарастырайық. Цехтың АБЖ материалдарға, дайында-
маларға қажеттілікті анықтауды, жекелеген учаскелер, қоймалар мен 
көлік жүйелері үшін жоспарлау мен басқаруды, цех АБЖ - ның басқа 
да міндеттерін шешуді, оның ішінде зауыттың АБЖ-мен ақпарат 
алмасуды қоса алғанда, өндірісті жедел және күнтізбелік жоспар-
лауды жүзеге асырады. Дайындалатын бөлшектердің номенклату-
расы радиотехникалық бұйымдарға арналған типтік бөлшектер, 
негіздер, платалар, кронштейндер, қапсырмалар және т.б. Парақ 
ЭЕМ-ге есептелген карталар бойынша боялады. Дайындамалар дай-
ындама қоймасына тапсырылады. Осыдан цехтың АБЖ командасы 
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бойынша олар көлік жүйесі арқылы кассеталау желісіне түседі және 
одан әрі толтырылған кассеталар дайындама қоймасына қайтарылады. 
Қалыптау учаскелері дайын өнім қоймасына дайын бөлшектерді тасы-
малдауды қамтамасыз ететін тиісті көлік жүйесі арқылы дайында-
малармен және жарақтармен жабдықталады. Көлік жүйелері едендік 
көлік-тиеу роботтары базасында салынған. Цехты жалпы басқаруды 
оператор пульттің көмегімен жүзеге асырады, оған дайындамалары 
бар кассеталарды өндіру, дайын өнімдер дүкендерін толтыру, көлік-
тиеу роботтарының жағдайы, жұмыста ақаулықтар болуы мүмкін.

Ұсталық-қалыптау өндірісіндегі роботталған технологиялық 
кешендер.

Ұсталық-қалыптау өндірісін автоматтандырудың негізгі ынта-
ландыру өнімділікті арттырумен қатар ұсталық цехтардағы 
жұмыстың ауыр жағдайлары болып табылады. Алайда, мысалы, 
суық қалыптаудан айырмашылығы, мұндай өндірісті кешенді авто-
маттандыру міндеті ұста жұмысының күрделілігіне байланысты 
елеулі қиындықтар тудырады. Сондықтан, мұнда ӨР қолмен және 
автоматизацияланған басқару манипуляторларымен қатар – білікті 
ұста басқаратын соғу телеоператорлары кеңінен қолданылады [32]. 

Автоматтандыруды қалыптаудан басқа дайындамаларды қыздыру 
пешіне салу, пештен қыздырылған дайындаманы алу, оны шөміш 
престерге ауыстыру, шөміш кезінде дайындамамен манипуляциялау, 
дайын соғуды дүкенге салу операциялары жатады. Сонымен қатар, 
штампты майлау және үрлеу (қабыршақты үрлеу), қабықты бөлшектен 
кесу және оны ыдысқа салу сияқты қосымша операциялар да бар.

Сурет 4.14. Роботталған ыстық қалыптау кешені.
ИП – индукциялық пеш; ПШ – қисық пішінді ыстықтай қалыптайтын пресс; 

ШП – шабатын пресс; ӨР 1-робот – ұста; ӨР 2-робот – шабушы; Т – транспор-
тер; Д1, Д2, ДЗ – дайындамаларға, шыңдауға және қалауға арналған дүкендер
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4.14 суретте ыстық көлемді штамптаудың РТК сұлбасы көрсетілген, 
оған 2 ӨР кiредi: ӨР1 – ұста-робот және ӨР2 – шабушы кіреді. Ұста-
Робот дайындамаларды қыздыру және ПШ ыстық қалыптау үшін ИП 
индукциялық пешіне қызмет көрсетеді, ал робот-шабушы – қыртыстан 
қыртысты кесу үшін ПБ-ның об-кескіш престеріне қызмет көрсетеді. 
Кесінді преске соғулар дүкенге транспортерлердің көмегімен тасы-
малданады

Бүгінде салмағы 25-500 кг шыңдау номенклатурасының 80%-дан 
астамы еркін шыңдау әдісімен дайындалады. Еркін соғудың РК әдетте 
гидравликалық пресс пен манипуляторды қамтиды, оның көмегімен 
оператор-ұста соғу кезінде дайындамалармен жұмыс жасайды. ЭЕМ-де 
орындалған кешенді басқару жүйесі мынадай режимдерді көздейді:

1) басқару пультінің көмегімен баспақты жартылай автоматты 
басқару;

2) басқару пультінде орналасқан негізгі тұтқаның көмегімен мани-
пуляторды жартылай автоматты басқару;

3) жадқа алдын ала енгізілген бағдарламаны басқару құрылғысы 
бойынша автоматты басқару (басқа бағдарламаға немесе басқа 
басқару режиміне көшумен бағдарламаны орындауды үзу жолы-
мен оператордың оперативтік араласу мүмкіндігімен);

4) басқару тұтқасының көмегімен оқыту әдісімен манипуляторды 
бағдарламалау.

Қысыммен құюдың роботталған технологиялық кешендері 
Қысыммен құю әдісімен бөлшектерді өндіру процесі пештен 

алынған сұйық металдың белгілі бір порция қысымымен құю маши-
насына мойыны арқылы құюға, содан кейін дайын құйманы алып 
тастау және құю қалдығын шабу үшін оны беруге негізделген. Бұдан 
басқа, майлауды және пресс-формаларды үрлеуді жүзеге асыру қажет. 
Қысыммен құю машиналарына қызмет көрсету үшін ӨР қолдану 
тиімділігі олардың жұмысшыларына қызмет көрсету кезінде оны 
мөлшерлеу мен құю кезінде шашыраудың дәл еместігіне байланы-
сты металдың жоғалуы, сондай-ақ жабдықтың тоқтап қалуы және 
жұмысшының шаршауына байланысты өнімділіктің төмендеуі 
айтарлықтай байланысты. Бұл ретте, еңбек жағдайлары ғана емес, 
сонымен қатар ауыр және денсаулығына зиянды.

Роботталған қысыммен құю кешені тарату пешінен, қысыммен 
құю машинасынан, құюға арналған сығымдағыштан, құюшы робо-
тынан және құюды алу және оны сумен бакта суыту үшін роботтан 
тұрады. 4.15 суретте екі ӨР қызмет ететін қысыммен құю учаскесі 
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көрсетілген. Құюшы-робот өз жұмыс органын – шөмішті – тарату 
пешінде балқытылған металға салады. Шөмішті батыру тереңдігі өзі 
алатын металдың массасын анықтайды және арнайы контактілі дат-
чиктермен бақыланады. Шөмішті қыздыру және толтыру үшін қажетті 
уақыттың белгілі бір ұстауынан кейін шөміш көтеріледі, қысыммен 
құю машинасының металл қабылдағышына жылжытылады және 
металды құю үшін еңкейеді. Оны толық құйғаннан кейін негізгі пре-
стеу операциясы жүзеге асырылады. Содан кейін тақырыптар Робот 
құймаларды кесу үшін баспаққа беріледі және дүкенге лақтырылады.

а)                                                                        б)
Сурет 4.15. Роботты қысыммен құю кешені: a – робот-құюшы

тарапынан көрініс; б – құюды шешетін Робот тарапынан көрініс

Қазіргі уақытта икемді автоматтандырылған өндірістер деп ата-
латын жоғары өнімді, икемді және жоғары автоматтандырылған 
өндірістерді құруға тұрақты үрдістер бар.

Икемді автоматтандырылған өндірістерді (ИАӨ) құру қазіргі 
заманғы өнеркәсіптік өндірістің іргелі міндеті болып табылады, алайда 
оны іске асыру шығармашылық және техникалық-экономикалық 
сипаттағы күрделі қиындықтарды еңсерумен байланысты 

ИАӨ-тың осы маңызды көрсеткіштері бойынша өндірістің ең 
заманауи және перспективалық түрлері болып табылады. Икемді 
автоматтандырылған өндіріс деп өзара байланысты технологиялық 
операцияларды және оларды басқару процесін автоматтандыру-
мен, адамдардың өндірістік процеске тікелей қатысу қажеттілігін 
болдырмайтын, өндірісті жаңа өнім түрін шығаруға тез және ең аз 
шығындармен қайта құруға мүмкіндік беретін икемді технологияның 
органикалық үйлесімін түсінеді. Бақылау, баптау, күтпеген кедер-



96                                                                                            

гілерді жою функцияларын жүзеге асыру үшін адамдардың ең аз 
санының қатысуын талап ететін мұндай ИАӨ өнеркәсіптік робот-
тарды қолдану базасында олардың жылдам және оңай жүзеге асы-
рылатын бағдарламалауға немесе қайта оқытуға қабілеттілігімен 
мүмкін болды. Осылайша, өнеркәсіптік роботтар әдеттегі икемді, 
автоматтандырылған өндірістерге көшуде шешуші рөл атқарды [11].

ИАӨ ауқымы бойынша желі, учаске, цех немесе зауыт болуы 
мүмкін.

Икемді өндірістік жүйелер (ИӨЖ) типтерінің алуан түрлілігі және 
олардың әрқайсысын бір мәнді анықтау қажеттілігі «Өндірістік икемді 
жүйелері» атты ГОСТ26228-85 ашуға тура келді. «Терминдер мен 
анықтамалар», ол қажет қарау кезінде байланысты мәселелерді икемді 
өндірістік жүйелері (ИӨЖ) деп қарастырады. Шетел әдебиетінің тер-
минологиясы бірқатар жағдайларда Ресейлікстандарттан өзгеше болуы 
мүмкін. Мысалы, шетелде ИАӨ терминінің қолданылуы шектеулі; 
оның орнына жалпы термин – ИӨЖ қолданылады. 

Жоғарыда атап өтілді, кез келген ИӨЖ базалық элементі болып, 
сонын ішінде ИАӨ, икемді өндірістік модуль (ИӨМ), оның құрамына 
автоматтандырылған басқару жүйесі кіреді:

1)  технологиялық жабдық (метал кесетін станок, пресс, дәнекерлеу 
үшін құрылғы, технологиялық робот және т.б.), тікелей бұйым-
ның қалыптасуымен дайындығын қамтамасыз ету; 

2) көтерме – көліктік және қайта тиеу жабдықтар, соның ішінде 
өнеркәсіптік робот (манипулятор, автооператор және т.б.), дай-
ын бұйымдар мен детальдарды қажетті манипуляцияларды ИӨМ 
шегінде орындау;

3) қосымша шеткі жабдық, беру, ретпен толтыру, бағыттау мен дай-
ын бұйымды қабылдау, детальтар мен құралдарды қамтамасыз 
ету;

4) бақылау-өлшеу жабдықтары, басқа басқару жүйелерімен бірге 
технологиялық процестің сапасын бақылау үшін;

5) өндеу қалдықтарын жою арналған жабдықтар (жонқалар, қал-
дықтар, кесінділер және т.б.).

ИӨМ негізін автоматтандырылған технологиялық жабдық 
құрайды, атап айтқанда ИӨЖ механикалық өңдеу үшін – сандық 
бағдарламалық басқарылатын металл кесетін станоктар – токарлық, 
өсімдік, фрезерлік, бұрғылау және басқа да көп мақсатты кешенді 
станокты агрегаттар – өңдеу орталықтары. ИАӨ-да пайдаланылатын 
металл кесетін станоктардың жартысына жуығы көп мақсатты болып 
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табылады. Мұндай өңдеу орталығы түрлі технологиялық операция-
ларды, мысалы, токарлық, фрезерлік және бұрғылау операцияларын 
орындай алады, және де олардың барлығы дайындаманы станокқа 
бір орнату кезінде жүргізіледі, бұл дайындаманы ауыстыру уақытын 
болдырмайды, станоктардың қажетті санын азайтады, өндірістік 
алаңды үнемдейді. Әсіресе, әр түрлі өңдеуді талап ететін беттердің 
едәуір саны бар корпустық бөлшектерді дайындау кезінде өңдеу 
орталықтарын тиімді қолдану.

Перифериялық құрылғылар мен станок арасында дайындамалар 
мен бөлшектерді ауыстыру бойынша қосалқы операцияларды орын-
дау үшін ИӨМ құрамына әдетте өнеркәсіптік робот қосылады. Кейде 
ИӨМ құрамында роботтар негізгі технологиялық операцияларды 
(дәнекерлеу, құрастыру және т.б.) орындай алады.

 ИАӨ-ды тиімді пайдалану үшін икемді өндірістік модульдер келесі 
қасиеттер жиынтығына ие болуы керек:

– қажетті уақыт аралығында (бір немесе екі ауысымда немесе одан 
да көп) толық автоматты режимде жұмыс істеу мүмкіндігі;

– адамның минималды қатысуымен басқа өнімдер түрлерін 
шығаруға тез түзету мүмкіндігі (шекте – автоматты түрде), яғни 
ИАӨ міндеттері мен мәніне сәйкес икемділік деңгейіне ие болу;

– ИАӨ жалпы басқару жүйесімен «тұрақты және сенімді ақпа-
раттық байланысты ұйымдастыру мүмкіндігі, ал ақпарат екі 
жақты болуы керек, яғни. жалпы басқару жүйесінен ИӨМ-ға 
және керісінше ауыстырылды;

 – неғұрлым жоғары деңгейдегі икемді жүйеге органикалық инте-
грация мүмкіндігі.

Бұл қасиеттерді қамтамасыз ету, ең алдымен, сандық бағдарламалық 
басқару негізінде салынатын ИӨМ басқаруын жетілдіруден тәуелді.

Әр түрлі жабдықтар үшін, ең алдымен металл кесетін станоктар 
үшін сандық бағдарламалық басқарылатын жүйелерді (СББ) пайда-
лану бойынша жұмыстар 1950-ші жылдары басталды. Қазіргі уақытта 
ИАӨ құрамына кіретін ИӨМ үшін, төртінші буынды СББ жүйесін 
микроЭЕМ базасында орындалатын неғұрлым тиімді пайдалану үшін 
жетілдірумен, функционалдық мүмкіндіктермен, элементтік базамен, 
конструкциямен және т.б. ерекшеленетін СББ жүйесінің төрт ұрпағы 
құрылды. Әдетте олар типті CNC (Computer Numerical Control) СББ 
жүйелері деп аталады

Олардың маңызды артықшылығы-функционалдық мүмкіндіктердің 
кеңдігі, бұл басқару үшін кез келген технологиялық және қосалқы 
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жабдықтарды (станоктарды, роботтарды, көлік құрылғыларын және 
т.б.) қолдануға мүмкіндік береді.

Осылайша, ИАӨ құрамындағы қазіргі заманғы ИӨМ CNC типті 
СББ тікелей басқарылатын технологиялық және қосалқы жабдықтар 
кешені болып табылады. ИӨМ құрамына, оның күрделілігіне бай-
ланысты, басқару орталығында орналасқан орталық ЭЕМ-мен 
байланыстың ақпараттық желісімен байланысқан микроЭЕМ СББ 
жүйелері үшін бір немесе одан көп базалық кіреді. Орталық ЭЕМ-
ден байланыс арнасы бойынша микроЭЕМ жадына бір рет (бірінші 
қосылғаннан кейін) жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету енгізіледі 
және жеткіліксіз болуына қарай, басқару бағдарламалары, олардың 
мезгіл-мезгіл ауысуын және ИӨМ -ның жұмыс істеу икемділігін 
қамтамасыз етеді. Өз кезегінде микроЭВМ тапсырмаларды орындау-
дың статистикалық деректеріне, жүйедегі ақаулықтарға және т.б. 
қатысты ақпаратты орталық ЭЕМ-ге береді. Егер бірнеше ИӨМ жалпы 
өндірістік бөлімшені (мысалы, желі) құрайтын болса, онда осы ИӨМ 
микроЭЕМ орталық ЭЕМ-мен байланыстан басқа, өзара байланы-
сады, бұл олардың технологиялық өзара әрекеттесуін жетілдіреді. 
Мұндай бөлімшеде микроЭВМ көп болған кезде Орталық ЭЕМ мен 
икемді өндірістік модульдердің микроЭЕМ арасында аралық ЭЕМ 
орнатылуы мүмкін, сол арқылы басқарудың екі деңгейлі жүйесін үш 
деңгейлі жүйеге айналдырады. Бір ИАӨ шегінде екі және үш деңгейлі 
жүйелердің үйлесуі мүмкін, яғни басқарудың біріктірілген жүйесін 
қолдану.

Икемді автоматтандырылған өндірістің жалпы құрылымын 
қарастырайық.

Көптеген ИАӨ әртүрлі бөлшектерді, соның ішінде неғұрлым 
күрделі – корпустық бөлшектерді механикалық өңдеу үшін пайдала-
нылғандықтан, қарастырылып отырған схема ең алдымен механи-
калық өңдеуге бағытталған, бірақ ИАӨ ұқсас құрылымдары өзге де 
технологиялық процестер үшін де іске асырылуы мүмкін, мысалы, 
құрастыру, дәнекерлеу

Өзара ортақ технологиялық процестермен және басқарумен байла-
нысты бірнеше ИӨМ құрылымдық неғұрлым күрделі икемді өндірістік 
жүйелерді – икемді өндірістік кешендерді (ИӨК) құрайды. 

Икемді автоматтандырылған учаскелер (ИАУ) және олардың 
құрамына ИӨМ, көлік – қойма жүйесі мен ЭЕМ-ден басқару жүйесі 
қосылған икемді автоматтандырылған желілер (ИАЖ) икемді 
өндірістік кешен құрады, оны масштабылығы бойынша икемді 
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автоматтандырылған цехқа (ИАЦ) жатқызуға болады. Жалпы 
жағдайда бұл цехтың құрамына кейбір автоматтандырылмаған бөлім-
шелер де кіруі мүмкін, мысалы, схемада қарастырылған жағдайда – 
құралды дайындау учаскесі.

ИӨК үшін 4-10 станоктың технологиялық жабдықтарының оңтайлы 
сандық құрамы қалыптасқанын байқаған жөн. Олардың саны аз 
болған кезде (төртке дейін ) орталық ЭЕМ-ді пайдалану экономикалық 
жағынан тиімсіз, саны көп болған кезде (20-дан астам) кешенді басқару 
жүйесі айтарлықтай күрделенеді, бұл да экономикалық шығындарға 
байланысты.

ИАУ мен ИАЖ дайындамалардың, бөлшектер мен құрал-сайман-
дардың қажетті санын қамтитын автоматтандырылған қоймамен көлік 
желілерімен байланысқан. ИАӨ мақсаты үшін барынша ыңғайлы, 
автоматтандырылған кран-штабельмен қызмет көрсетілетін биік торлы 
стеллаждары бар қоймалар. Мұндай қоймалар, салыстырмалы түрде 
шағын аумақты алып, жоғары өткізу қабілетін қамтамасыз етеді, авто-
маттандыру үшін ыңғайлы. Қоймадан ИАУ мен ИАЖ -ға, сондай-ақ 
кері бағытта дайындамалар мен бөлшектер типі трассалардың конфи-
гурациясы мен ұзындығына, сондай-ақ тасымалданатын жүктердің 
түрі мен параметрлеріне байланысты арнайы көлік құралдарының 
көмегімен түседі. Қазіргі заманғы ИӨЖ көлік құралдарының жарты-
сына жуығын үздіксіз көліктің түрлі құрылғылары (конвейерлер, кару-
сельдер, көлбеу науалар және т.б.), басқа жартысын – дискретті әрекет 
ететін құрылғылар (жылжымалы ӨР, рельстік және рельссіз арба-
лар, сондай-ақ көліктің басқа да түрлері) құрайды. Ақаусыз металл 
кесетін және өлшеу құралдарын қоймадан ИӨМ-ға және кері бағытта 
тозған беру арнайы трассалар мен арнайы көлік құралдары бойынша 
жүргізіледі. Жекелеген жағдайларда, мысалы, өте ұзын-трассаларда 
бөлшектер мен құрал-саймандарға арналған көлік біріктірілуі мүмкін.

ИАӨ-тың жұмыс істеуін және көлік ағынының орнын ауысты-
руды жалпы басқару орталық ЭЕМ-мен және басқару пультімен ИАӨ 
-тың басқару орталығынан жүзеге асырылады. Орталық ЭЕМ-ге 
өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесінен басқа, өндірісті 
технологиялық дайындауды жобалаудың автоматтандырылған жүйе-
лері, ғылыми зерттеулер және нақты ИАӨ ерекшелігіне негізделген 
және схемада көрсетілмеген басқа да кейбір жүйелер қосымша 
қосылған. 

Жалпы ИАӨ басқару жүйесін сипаттай отырып, бірінші кезекте 
оның иерархиялығын атап өткен жөн; әдетте ИАӨ басқарудың үш 
деңгейі қолданылады-жоғарғы, орташа және төмен.
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Басқарудың жоғарғы деңгейі ең алдымен өндірісті басқарудың 
автоматтандырылған жүйелерінде (ӨБАЖ) жүзеге асырылады.

Бұл жүйелердің құрамына АЖО (автоматтандырылған жұмыс 
орындары) және жоғарғы деңгейдегі ЭЕМ кіреді. Бұл деңгейде 
өндірісті жоспарлы-экономикалық басқару жүзеге асырылады, өнді-
рістік процестердің жай-күйін есепке алу жүргізіледі, басқару бағдар-
ламалары әзірленеді, сақталады және орташа басқару деңгейіне 
беріледі, ауысымдық-тәуліктік тапсырмалар қалыптастырылады және 
т.б. жалпы жоғарғы деңгей ұйымдастыру деп аталады. 

ИАӨ басқарудың орташа деңгейі орталық ЭЕМ мен оператордың 
жұмыс орнын қамтитын ИАӨ басқару орталығында тікелей жүзеге 
асырылады. Бұл деңгейде басқарушы бағдарламалардың шектеулі 
(мысалы, тәуліктік) қорын сақтау жүзеге асырылады, соңғыларын 
технологиялық және көліктік-қоймалық жабдықтардың СББ жүйесіне 
енгізу жүргізіледі, ауысымдық-тәуліктік тапсырмалардың сандық және 
сапалық орындалуын, өндірістің материалдық және құжаттамалық 
қамтамасыз етілуін жедел есепке алу жүргізіледі, нақты уақыт 
ауқымында ИӨК-нің барлық элементтерінің жұмысы үйлестіріледі 
және ИАӨ басқарудың орташа деңгейі диспетчерлік. 

Басқарудың төменгі деңгейі ИӨМ құрамына кіретін және көлік-
қойма жүйелерінің құрамына кіретін микроЭЕМ арқылы жүзеге 
асырылады. Бұл деңгейде бөлшектерді өңдеу процесін және көліктік-
қойма операцияларын тікелей басқару жүреді, бұл төменгі деңгейді 
технологиялық деп атайды. Осылайша, ИАӨ басқару жүйесі 
басқарудың жоғарғы, (ұйымдастырушылық), орта (диспетчерлік) және 
төменгі (технологиялық) деңгейлерінің иерархиялық жүйесі болып 
табылады.

4.4 Робототехниканы білім 
беру жүйесінде қолдану

Заманауи робототехниканың дамуы белгісіз және экстремалды 
жағдайлардағы жұмыспен байланысты принципті жаңа қолданбалы 
бағыттарды тез қамтиды: ғарыштық және терең теңіздік зерттеу-
лерден, атом электр станцияларына техникалық қызмет көрсетуден, 
техногендік авариялар мен апаттардың салдарын жоюдан, күрделі 
медициналық операцияларды орындауға, коммуналдық секторды 
автоматтандыруға, ұйымға дейін күнделікті өмір мен демалыс.
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Сонымен қатар білім беру де ерекше жағдай емес. Әлемдік 
тәжірибеде роботтарды оқытуда қолданудың оң тәжірибесі бар. Соны-
мен, 2017 жылы Жапонияда робот-мұғалім пайда болды. Ол Токиодағы 
Нишогакушев университетінде әдебиет бойынша дәрістер оқиды және 
жазушылардан үзінділер келтіреді. Бұл адамдарға ұқсастығы жоғары 
андроид робот, оның сыртқы түрі мұғалім Нацуме Сосекиге ұқсайды. 
2012 жылдан бастап Engkey роботы Оңтүстік Кореядағы бастауыш 
сыныптарға сабақ беріп, ағылшын тілін оқыту үшін қолданылады. 
Ресейде 2015 жылы Promobot роботы Мәскеу облысының Долго-
прудный қаласындағы МФТИ Фистех-Лицейінің оқушыларына дәріс 
оқыды.

2019 жылы «Білім қаласы 2019» халықаралық білім форумында 
технологияны, информатиканы, физиканы, математиканы және гео-
графияны дамытуға арналған «Lunar Odyssey 2.0» жаңа білім беру 
жобасының тұсаукесері өтті.

Қазақстанда Білім және ғылым министрлігінің бастамасымен елдің 
кейбір оқу орындары LEGO білім берудің ең жаңа жиынтықтарымен 
жабдықталды, олардың негізінде ең батыл идеялар жүзеге асыры-
луы мүмкін: көптеген функциялар мен қабілеттерге ие нақты робот-
тарды модельдеу және бағдарламалау. Енді демеушілік қаражатқа 
сатып алынған 400 сынып жиынтығының көмегімен 20 мыңға жуық 
қазақстандық ұлдар мен қыздар робототехникамен айналыса алады. 
Бұл осы қызықты және перспективалы бағытты дамытуға бағытталған 
алғашқы қадамдар ғана [38].

Жыл сайын робототехника мен роботтар білім беру процесінде 
көбірек қолданылатын болады. Осыған байланысты бүгінде жүзеге 
асырылып жатқан бес бағытты бөліп көрсетуге болады.

1. Робототехника – бұл ойын оқытудың элементі, ал оқу қызықты 
процеске айналады. Роботтарды құрастыру және бағдарламалау үшін 
құрылыс жиынтығының бөлшектерін қолданғанда студенттерде 
ойлау, шығармашылық қиял және ойын дамиды. Техникалық уни-
верситетте бұл технология келесі академиялық пәндерді игеру үшін 
қолданылады: «Робототехникаға кіріспе», «Робототехника негіздері», 
«Өнеркәсіптік манипуляторлар», «Мобильді робототехникалық 
жүйелер», алгоритмдерді, робототехника принциптерін оқып үйрену 
және қолданбалы инженерлік мәселелерді шешу дағдыларын дамыту. 
Г.И. Носов атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университетінде, 
төрт квант енгізілген «Кванториум» балалар технопаркі бар, олардың 
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бірі – «Робоквант» – бұл роботтандырылған жүйелерді жобалау және 
құрастыру.

2. Делдал робот. Оқу үдерісінде оқушының қандай-да бір себеп-
термен барлық топпен сабаққа қатыса алмауы жағдай туындайды, 
содан кейін ол психоәлеуметтік адаптацияға ұшырауы мүмкін. Бұл 
жағдайда сіз оған мобильді робот-делдалдың көмегімен көмектесе ала-
сыз. Ол білім беру мекемесінің айналасында жүреді, сабаққа қатысады 
және науқасқа ақпарат береді. 

Студент өзі робот-медиаторды компьютерден басқарады және 
медициналық режимді бұзбай, үйде немесе ауруханада жатып, оқу 
процесінің белсенді қатысушысы болып қала береді. Делдал роботтың 
интерактивті дизайны студенттің жеке басының дамуына ғана емес, 
оның әл-ауқатына да оң әсер ететін әлеуметтік өзара әрекеттесудің 
орнын толтырады. Қолайлы психо-эмоционалды фон, қатысу сезімі 
денсаулық жағдайын жақсартады, науқас студенттің оңалту уақытын 
қысқартады.

3. Теле-робот делдал, қашықтықтан технологияларды қолдану 
кезінде мұғалімнің орнын басады, оның мақсаты қашықтықтан білім 
берудің жаңа әдістерін насихаттау. Бұрын қашықтықты ұлғайту үшін 
телеконференциялар қолданылған. Адам миының ерекшелігі - тиімді 
қабылдау жеткілікті кеңістіктік бағдарлаумен жүреді. Мұғалім кез-
келген жерде, ал робот сыныпта болуы мүмкін. Оның камералары мен 
сенсорлары мұғалімнің көзі мен құлағы.

Олар планшеттерге, ноутбуктарға, студенттердің телефондарына 
сигналдарды оқиды және кескіндер мен аудио сөйлеу түрінде жауап-
тар жібереді. Кейбір жағдайларда робот адамсыз қиындықтарды жеңе 
алады және онда белгіленген бағдарлама бойынша сабақтарды өз 
бетінше өткізе алады. Интерактивті оқытудың бұл әдісі білім сапасын 
жақсартады, өйткені ең жақсы мұғалімдер қашықтықта бола отырып, 
кез-келген оқу орнында сабақ өткізе алады.

Адам сияқты ойлауға қабілетті робот жоқ, жасанды интеллект 
одан әлі алыс. Робот мұғалім берген командаларды техникалық 
мүмкіндіктерге сәйкес орындайды. Өткен ғасырда мұғалім мен 
кітапхана білімнің бірден-бір қайнар көзі болды. Қазіргі заманғы 
студенттер электронды кітапханаларға қол жетімді, олардың 
әрқайсысының қолында электронды кітаптар болуы мүмкін. Алайда, 
мұғалім мамандығы әрдайым өзекті болады; робототехника пайда 
болған кезде оның рөлі ғана өзгеруі мүмкін.
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Адамды тәрбиелеу үшін адамды адам оқыту керек. Білім – бұл 
тек білім көлемі ғана емес, сонымен қатар кәсіби білімді адамдармен 
қарым-қатынас кезінде қолдана білу. Тіпті ең жақсы роботтың база-
сында шектеулер бар және көптеген сұрақтарға жауап бере алмайды.

4. Робот-тәлімгер инклюзивті білім беру бойынша. Бір жағынан, 
робот тірі емес, бірақ екінші жағынан ол қозғалады және оқушының 
іс-әрекетіне реакция жасауға қабілетті [38]. Мұнда робот мұғалімдер 
мен ерекше білім беру қажеттіліктері бар немесе мүмкіндігі шектеулі 
оқушы арасындағы бағыттаушы, көмекші, делдал ретінде пайдалы.

Робот- тәлімгер психикалық немесе физикалық кемістігі бар 
студенттерге эмоционалды стресс пен шаршауды жеңілдету үшін 
сабақты серпінді немесе босаңсытатын демалыспен біріктіру арқылы 
кәсіби дағдыларды алуға көмектеседі. Робот оқушының әл-ауқаты 
мен физикалық жағдайын диагностикалауға қабілетті, тіпті нақты 
психотерапиялық көмек көрсете алады, психологиялық түзету 
және оңалту жұмыстарын жүргізе алады, эмоционалдық стрессті 
төмендетеді, оқушының оқу үдерісінде әлеммен өзара әрекеттесу 
ниеті мен қабілетін арттырады.

Қазіргі кезде қолданылып жүрген роботтардың көпшілігі 
статикалық, мимикасы жоқ, ауызша емес байланыс құралдары, бұл 
аутисттер мен жүйке-психиатриялық белгілері бар студенттерді 
қорқытады немесе тітіркендіреді. Нақты немесе виртуалды гумано-
идты, антропоморфты робот-тәлімгер идеалды мұғалім-тәрбиеші мен 
тәлімгер рөлін орындай алады. Ол сабырлы және төзімді, мүгедек 
оқушының немесе мүмкіндігі шектеулі оқушының психикалық немесе 
физикалық кемістігінің орнын толтыра алады, мүмкіндігі шектеулі 
оқушылардың оқуы мен әлеуметтенуіне тиімді ықпал етеді.

5. Робот – ынталандырушы. Г.И. Носов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік техникалық университетінің студенттеріне «Дефектоло-
гия», «Арнайы психология», «Коррекциялық психология», «Арнайы 
психология негіздерімен түзету педагогикасы», «Мүмкіндігі шектеулі 
балаларды психологиялық қолдау» сабақтарда «Степа» деп аталатын 
кішкентай роботтың мүмкіндігі шектеулі балалардағы бастапқы және 
қайталама психикалық бұзылуларды түзету мүмкіндіктерін көрсетеді.

Мұндай сабақтар студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін дамытып 
қана қоймай, олардың мотивациялық және танымдық іс-әрекеттерін 
белсендіруге ықпал етеді, оқу пәндерін және қоршаған әлемді тұтастай 
қабылдау процесіне эмоционалды қатысуды қамтамасыз етеді, 
практикалық дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі. Эмпирикалық 
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зерттеулер Ұзақ уақыт бойы ғалымдар арасында қазіргі заманғы 
техникалық құралдар мен ақпараттық технологиялар когнитивті және 
эмоционалды технофобияны тудырады деген пікір қалыптасқан.

2019 жылы ақпанда 2017 жылы Алматыда құрылған Regulus 
Robotics Machine робототехникалық компаниясы орта мектеп 
оқушыларына арналған білім беру консолі – білім беру робототехни-
касы саласында өз өнімін жасай бастады. Компания шетелде жасалған 
робототехникалық өнімдерді, сондай-ақ өзінің негізінде жасалған 
білім беру роботтарын сатумен айналысады. 2018 жылы компания 
бүкіл ел бойынша 800-ден астам сыныптарды білім беру роботтары-
мен жабдықтады. Өндірушілерге ROBOTIS, Vex Robotics, Arduino 
(АҚШ), DST Robot (Оңтүстік Корея), Softbank Robotics (Франция), 
Engineered Arts (Ұлыбритания) кіреді.

Оқытудың роботтандырылған құралдарының сәтті дамуы жасанды 
интеллект әдістері мен құралдарының көмегімен мүмкін болды. 
Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білім беру саласына 
кеңінен енгізу және білім сапасы проблемасын шешу оқу іс-әрекетінің 
процестеріне сәйкес келетін модельдерді жасауды қажет етеді. Білім 
сапасын арттыру білім беру жүйесін дамытудың басым бағыты болып 
табылады. Білім беру мекемесіндегі білім сапасын басқарудың негізгі 
міндеттерінің бірі – оқыту кезінде жасанды интеллектті қолдану 
міндеті.

Жасанды интеллектті білім беруде қолданудың перспекти-
валы бағыттарының бірі – адаптивті оқыту. Бір нәрсені зерттей 
бастайтындардың білім деңгейі басқаша. Ал қабілеттер әртүрлі. Әр 
түрлі өмірлік тәжірибелер мен әртүрлі мотивтер. Сондықтан, кейбір 
студенттер үшін бағдарлама әрқашан тым оңай болып көрінеді, ал 
басқалары үшін бұл адам төзгісіз қиын. Біреуге материалды бір 
формада қабылдау ыңғайлы. Басқа біреу. Нәтижесінде мұғалімнің 
алдында әрдайым шешілмейтін міндет тұр: «әлсіз» оқушылардың оқу 
үлгерімін қалай қамтамасыз етуге болады және мықты студенттерді 
жеңіл материалмен оқудан қалай бас тартуға болмайды? Адаптивті 
технологияларды қолдану бұл мәселені шешуі керек.

Жасанды интеллект әрбір жеке оқушының үлгерімін қадағалайды 
және оның блоктарына қойылу тәртібін оның қабілеттеріне сәйкес 
реттейді немесе мұғалімге қай материал нашар және қайсысы жақсы 
оқытылатыны туралы хабарлайды деп болжануда. Жалпы контексте 
ЖИ-ті білім беруде қолдану оқытуды дараландыруды көздейді.
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Оқытуды даралау келесі үш параметрлер (критерийлер) бойынша 
оқу процесін бейімдеуді көздейді: 

– оқушының жеке ерекшеліктеріне бейімделу; 
– оқыту әдістеріне бейімделу; 
– оқу пәніне бейімделу. 
Оқытуға бейімделудің бұл критерийлері эксперттік оқыту жүйе-

лерінде (ЭОЖ) толығымен енгізілген. ЭOЖ интеллектуалды оқыту 
жүйесі ретінде жіктеледі және олар егжей-тегжейлі талқыланады 
[39, 40].

Әдеттегі статикалық ЭЖ келесі негізгі компоненттерден тұрады 
(4.16-сурет):

– шешуші (аудармашы);
– мәліметтер базасы деп аталатын жұмыс жады (ЖЖ);
– білім қоры (БҚ);
– білімді меңгеру компонент;
– түсіндіруші компонент;
– диалогтық компонент.

4.16 сурет. Статикалық эксперттік жүйенің 
негізгі компоненттері

Төменде 4.17-суретте динамикалық эксперттік жүйенің архитек-
турасы көрсетілген. Суреттен динамикалық ЭЖ архитектурасына 
статикалық ЭЖ-пен салыстырғанда екі компонент енгізілгенін көруге 
болады: сыртқы әлемді модельдеуге арналған ішкі жүйеге және 
сыртқы ортамен байланыс орнатуға арналған ішкі жүйеге. Соңғысы 
сенсорлар мен контроллерлер жүйесі арқылы сыртқы әлеммен байла-
нысады. Сонымен қатар, статикалық ЭЖ-нің дәстүрлі компоненттері 
(білім қоры және қорытынды қозғалтқышы) нақты әлемде болып 
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жатқан оқиғалардың уақытша логикасын көрсету үшін елеулі 
өзгерістерге ұшырайды.

 

4.17 сурет. Динамикалық эксперттік жүйенің 
негізгі компоненттері 

 
Бұл ЭЖ негізгі компоненттерден басқа, қазіргі заманғы бағдар-

ламалау технологиясына сәйкес интеграцияланған қосымшалар 
жасауға мүмкіндік беретін мүмкіндіктерді қамтиды.

 ЭЖ-де қолданылатын білімдер анық және қол жетімді, бұл 
ЭЖ-ні дәстүрлі бағдарламалардан ажыратады және олардың негізгі 
қасиеттерін анықтайды:

1. Осы саладағы ең білікті мамандардың ойлау деңгейін білдіретін, 
нәтижелі, дәл және тиімді шешімдер шығаратын жоғары сапалы 
тәжірибені мәселелерді шешуге арналған бағдарлама.

2. Болжамдық мүмкіндіктердің болуы, онда ЭЖ нақты жағдайға 
ғана жауап бермейді, сонымен қатар жаңа жағдайдың өзгеріске 
қалай әкелгенін егжей-тегжейлі түсіндіру мүмкіндігімен бұл 
жауаптардың жаңа жағдайларда қалай өзгеретіндігін көрсетеді. 

3. Ұйым мамандарымен өзара әрекеттесу барысында дамыған Эж-
ге енгізілген білім қорының арқасында институционалды жады 
сияқты жаңа сапаны ұсыну және осы топтың қазіргі саясаты бо-
лып табылады.
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Бұл білім жиынтығы сарапшылардың пікірі мен қызметкерлер 
қолданатын үздік стратегиялар мен әдістер туралы үнемі жаңар-
тылатын нұсқаулыққа айналады. Жетекші мамандар кетеді, бірақ 
олардың тәжірибелері сақталады. 

4. Жаңа қызметкерлерге ұсынылған саясат пен әдістерді үйрену 
үшін мол тәжірибе мен стратегияларды ұсына отырып, басшы-
ларды оқыту және оқыту үшін ЭЖ қолдану мүмкіндігі.

Академик З. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық 
университетінің ақпараттық жүйелер зертханасында, ғалымдар тобы 
жоғары білім беруді роботтандыруға байланысты зерттеулермен айна-
лысады. Қазіргі кезде бұл топ «Жоғары білім беру жүйесін роботтан-
дыру» жобасымен жұмыс істейді [41].

Жоба білім беру мақсаттарына арналған интеллектуалды ақпараттық 
жүйелерді құруды, жоғары оқу орындарының студенттеріне сапалы 
дайындықты қамтамасыз ететін виртуалды робот оқытушыларды 
дамытуды көздейді. Виртуалды робот-мұғалімдердің интеллектуалды 
негізі эксперттік оқыту жүйелері болып табылады:

– оқытуды басқару процесін жоспарлау үшін ЭЖ; 
– зерттелген пәндік аймақтағы мәселелерді шешу үшін ЭЖ; 
– білімді тексеру және бағалау үшін ЭЖ; 
– және оқушылардың қателіктерін диагностикалау үшін ЭЖ.
Виртуалды робот профессорлары мен виртуалды робот ассистент-

тері эксперттік оқыту жүйесі негізінде құрылады.
Болашақта бұл жобаны жүзеге асыру виртуалды робот профес-

сорларымен және виртуалды робот ассистенттерімен жабдықталған 
жаңа типтегі ашық университеттерді құруды, яғни профессорлық-
оқытушылық құрамның студенттерді оқытудағы қатысуын жоққа 
шығаратын және жоғары білімді мамандарға жоғары сапалы 
дайындықты қамтамасыз ететін роботталған ашық университеттерді 
құруды көздейді. 

Сурет 4.18 осы университеттің құрылымын көрсетеді.
Бұл университеттерде білім қашықтан жүзеге асырылады және 

республикамыздың барлық аймақтарын қамтиды. Дербес компьютері 
бар кез-келген қаладан, ауылдан немесе ауылдан келген сту-
дент өзі таңдаған мамандық бойынша оқу бағдарламасын онлайн 
(интерактивті) режимде меңгереді және оқуды аяқтағаннан кейін 
тиісті құжатты (диплом, сертификат және т.б.) алады.

Студенттердің оқуын роботтандыру қамтамасыз ететіндігін атап 
өту маңызды жоғары сапалы дайындықты қамтамасыз ету, өйткені 
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робот профессорлар мен робот ассистенттер жасанды интеллект 
әдістері мен құралдарын пайдалануға негізделген оқытудың ең жаңа 
технологиялары мен жоғары сапалы оқу материалдарын қолданады.

Сурет 4.18. Роботтандырылған ашық
 университет құрылымы

Осы виртуалды роботтардағы білім қоры әлемдегі ең ірі ғалымдар 
мен оқытушылардың дәрістері мен ғылыми-әдістемелік жұмыстары 
негізінде құрылады. Виртуалды роботтар жазбаша жұмыс пен емтихан 
тапсырмаларын мұғалімдердің біржақтылығын немесе біліксіздігін 
болдырмайтын белгіленген көрсеткіштер мен стандарттарды қолдана 
отырып толығымен тексереді.

«Жоғары білім беру жүйесін роботтандыру» жобасының нәти-
желерін іске асыру айтарлықтай әлеуметтік-экономикалық нәтиже 
береді. Робот-оқытушыларды университеттердің оқу процесіне енгізу 
университеттің штат кестесінің қысқаруына әкеледі. Біліктілігі төмен 
және, педагогикалық тәжірибесі жеткіліксіз мұғалімдер қысқарады, 
қалған жоғары білікті мұғалімдерге жалақыны айтарлықтай көтеруге 
болады.

Робототехникалық университеттер «өмір бойы білім беру» деп ата-
латын жобаларды іске асыруда, олардың білім беру бағдарламалары 
жұмыс істейтін адамдарға орта бастауыш немесе екінші жоғары 
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білім алуға, біліктіліктерін арттыруға немесе қайта даярлаудан өтуге 
мүмкіндік береді [43].

 Бұл университеттерді экономика тұрғысынан қарастыра отырып, 
олар әлдеқайда тиімді және олардың қызметі жеткілікті тез төленеді 
деп айтуға болады, өйткені студенттердің көп болуымен білім беру 
қызметін ұйымдастыру мен ұйымдастыруға кететін шығындар 
барынша аз болады.

Бұл жағдайда білім беру бағасы дәстүрлі университеттерге қара-
ғанда төмен болады. Роботталған университеттерде коммерциялық 
курстарды құруға болады: біліктілікті арттыру, шет тілдерін оқыту 
курстары, репетиторлық курстар және білім беру процесін робот-
оқытушылар жүзеге асыратын басқа білім құрылымдары. 

Бұл курстардың дәстүрлі курстардан басты айырмашылығы: 
а) олар ең озық әдістер мен жоғары сапалы оқу материалдарын 

қолданады;
б) оқыту студенттердің жеке траекторияларын ескере отырып, жеке 

траекторияларға сәйкес жүзеге асырылады, 
в) оқу ақысы қолданыстағы курстарға қарағанда айтарлықтай 

төмен. 
Нәтижесінде роботталған университеттің коммерциялық кірісі 

айтарлықтай өседі, себебі білім беру процесін роботтар жүзеге асы-
рады (оларға жалақы төлеудің қажеті жоқ), студенттердің саны 
әлдеқайда көп болады, өйткені студенттердің білім алуға шығындары 
айтарлықтай азаяды.
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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 жөн-
дейтін 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 технология-
ларды 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 қарас-
тырылған бионикалық ерітінділерді алу проблемалары және робото-
техниканы тірі организмдерге енгізудің кері процесі кіреді. Соңғысы 
аяқтарды протездеуден басталды, содан кейін адамның экстре-
малды 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.
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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.



115

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

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 
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. 
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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 deve-
lopment 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.)

 This textbook is presented in three languages – Kazakh, Russian, 
English and is divided into two volumes. The first chapters of the second 
volume are devoted to the computer vision of robotic devices, methods of 
recognition and image processing are considered. In the second chapter, 
a description of the actuators of robots, the design of manipulators and 
drives of industrial robots is given. In the third chapter, the systems of 
programmed control of robots, the classification of systems of programmed 
control, methods of adaptive and intelligent control of robots are considered. 
The fourth chapter examines the use of robotic tools for various purposes in 
industrial production, as well as the use of robotics in the education system.
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CHAPTER 1. COMPUTER VISION

1.1 Ground station software
 
As well as on the UAV, on the ground station (personal computer, laptop) 

it is necessary to install the appropriate software and operating system. In 
particular, for a specific implementation, you can use Linux Ubuntu 14 and 
Windows 7. You also need to install a specific list of utilities, drivers and 
software, namely:

For Ubuntu 14:
1) Pyhotn dev package.
2) OpenCV 2.4.
3) Gstremaer1.0.
4) Numpy dev package.
5) Scipy package.
6) Matplotlib package.
7) PIL package.
8) Facerec library.
9) PyQt 4 package.
10) IDE for Python (optional).
For Windows 7:
1) GDK gstreamer.
2) OpenCV 2.4.
3) Mission planner.
4) Net Framework 4.5.
5) Python 2.7.
6) PuTTY.
7) Xming.
8) IDE for Python (optional).

 

Figure 1.1. Screenshot of video stream broadcast from UAV
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The video stream from the UAV can be transmitted to a ground station 
for further image recognition (Fig. 1.1) [17].  

OpenCV library
The OpenCV library is an open source library written in a high level 

language (C/C++) that contains algorithms for: interpreting images; camera 
calibration according to the standard; elimination of optical distortion; 
analysis of the similarity and movement of the object; determining the 
shape of the object and tracking the object; 3D reconstruction, etc.

This library is popular for its open source and free use for educational 
and commercial purposes.

Thus, the OpenCV library is a collection of data types, functions and 
classes for image processing with computer vision algorithms.

The main modules of the library:
opencv_core is the core, contains the basic data structures and 

algorithms:
• Basic operations on multidimensional arrays.
• Matrix algebra, mathematical functions, random number generators.
• Structured record.
• Basic 2D graphics.
CV – module for image processing and computer vision:
• Basic operations on images (geometric transformations, filtering, 

color space transformation, etc.).
• Image analysis (selection of distinctive characteristics, morphology, 

histogram).
• Traffic analysis, object tracking.
• Object detection.
• Camera calibration, reconstruction of the elements of the spatial 

structure.
Highgui – image and video input/output module for creating user 

interface:
• Capturing video from cameras and from video files, reading/writing 

static images.
• Functions for a simple user interface.
Cvaux – experimental features:
• Stereo calibration.
• Calibration.
• To search for stereo correspondence.
• To detect and describe a face.
CvCam – video capture:
• Allows you to capture video from digital camcorders.
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As you can see from the description of the OpenCV library, it offers 
ample opportunities to implement the task.

Gstreamer framework
GStreamer is a framework for building streaming multimedia appli-

cations. The GStreamer development environment makes it possible to write 
various types of streaming media applications. The GStreamer framework 
allows you to create applications that are capable of handling audio, video, 
or audio and video together. GStreamer is not limited to just audio and 
video streams, it can handle any kind of data stream. GStreamer is a good 
base for developing high-end audio and video applications that place high 
demands on latency and performance.

One of the more obvious uses for GStreamer is to use it to create a 
media player. GStreamer already includes components for building a media 
player that can support a very wide variety of formats, including MP3, Ogg/
Vorbis (Figure 1.2), MPEG-1/2, AVI, Quicktime, and more [18]. However, 
GStreamer is much more than just another media player. Its main advantages 
are that plug-in components can be mixed and matched in arbitrary streams, 
so that a complete video or audio editing application can be written. The 
framework is based on plugins that will provide various codecs and other 
functionality. Plugins can be linked and located in a pipeline. This pipeline 
defines the flow of data.

The main function of GStreamer is to create a base for plugins, data 
flow, synchronization of processing media types. It also provides an API 
for writing applications using various plugins. GStreamer has a plug-in 
architecture, and comes with a very large set of plug-ins as standard that 
can meet the needs of multimedia software developers.

 

Figure 1.2. Example pipeline
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GStreamer has several main components:
• Elements.
• Pads.
• Bin and pipeline containers.
Elements are the core of GStreamer. From a plugin development point 

of view, an element is a derived object from the GstElement class. Elements 
provide some functionality when linked to other elements. For example, a 
source element provides data to a stream, and a filter element acts on data 
in the stream. A large number of items come with GStreamer, but additional 
items can be written as well.

Plugins are a mechanism used throughout GStreamer, even if only 
standard packages are used. Several core functions are found in the core 
library, while the rest are implemented in plugins. The plugin registry is 
used to store information about plugins in a binary registry file. Thus, a 
program using GStreamer might not load all modules to determine which 
ones are needed. Plugins are loaded only when requested.

Pads is used to negotiate links and data flow between items in 
GStreamer. Pads can be thought of as a «place» or «port» on an element 
where links from other elements can be made. With the help of which data 
can be transferred to these elements or from these elements. Pads have 
specific processing capabilities that can limit the type of data that passes 
through it. Links are only allowed between two pads when the data types of 
the two pads are compatible.

1.2 Image processing

Recognition algorithms require transforming the input image before 
starting to process them. To work with the segmentation and recognition 
procedure, images must have a binary representation. The work is carried 
out only with black and white pixels. Thus, the original image must be 
converted to binary. This task is solved in two stages. 

Image binarization. In the first step, the color image is converted to black 
and white and displayed in grayscale. This is calculated for each pixel whose 
brightness ranges from zero to 255. A brightness level of 0 corresponds to 
black, and a brightness level of 255 corresponds to white. Thus, one byte 
per pixel is allocated for storing images. Pixel brightness can be calculated 
using the following formulas (1.1) and (1.2) [19]:

I R G B
�

� �
3                                   

(1.1)
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where R, G, B are red, green and blue pixels, respectively. 
We often come across images of a certain size that we would like to 

convert to a different size. You will need to zoom in or out. You can do 
this with the cvResize () function. This function converts the original image 
to the required image size. The same operations can be carried out in the 
opposite direction.

voidcvResize(
 constCvArr* src,
 CvArr* dst,
 int interpolation = CV_INTER_LINEAR
); 

The last argument to CV_INTER_LINEAR is the interpolation method 
(the default is linear interpolation).

In general, we want to get a smooth transformation of the original image. 
Interpolation occurs when the source image is compressed and a pixel in 
the destination image falls between pixels in the original image. This also 
happens when we enlarge an image and we have to calculate pixel values 
that do not directly map to the pixels in the original image.

ROI is one of the foundations of OpenCV. This allows the user to specify 
a rectangular area of the image that should be positioned within the original 
image, as shown in Fig. 1.3 [24].

 

 
Figure 1.3. Image area

Histograms. The histogram describes the frequency of occurrence of 
image pixels with the same brightness. Histogram elements contain integer 
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values equal to the number of pixels in the image. Visually, a histogram 
usually appears in the graph of a function. The histogram allows you to 
evaluate and accordingly change the brightness of the image, contrast, image 
area, etc. It helps to determine where on the image there are individual areas 
corresponding to different ranges of brightness.

An image histogram is a graph showing how many pixels in an image 
have a certain brightness, as shown in Fig. 1.4, [24]. For convenience, they 
are normalized to the total number of pixels, so the sum of all values in 
the histogram should be equal to one. Histograms are one of the classic 
methods for image analysis. 

 

Figure 1.4. Typical example of a histogram; on the point cloud (top left), 
a counting grid (top right) is overlaid, which gives a histogram (bottom right)

To get the histogram of the image, use the cvCreateHist () function

CvHistogram* cvCreateHist(
 intdims,
 int* sizes,
 int type,



128                                                                                            

 float** ranges = NULL,
 intuniform = 1
); 

Histograms are used in many aspects of computer vision. They can be 
used to detect transitions between scenes in a video, mark edges, color 
changes from frame to frame, etc. Histograms of edges, colors, angles, etc. 
form functions that are passed to classifiers to identify an object. 

Select an object in the image. To successfully solve the recognition 
problem, it is necessary to select the required object in the image and bring 
it to a normalized form suitable for recognition. The main method for 
finding an object in an image is to compare the input image with a reference 
image.

The criteria for the successful operation of the algorithm can be:
• Analysis of the number of found objects.
• Analysis of the size of found objects.
• Analysis of the location of found objects.
• Color analysis of found objects.

1.3. Pattern recognition

Pattern recognition, as a methodology for making decisions based on the 
results of observations of objects and processes of the surrounding world, 
arose much earlier than modern computer systems and technologies. The 
first recognition methods were developed for electronic analog systems and 
were considered within the framework of signal processing theory. In the 
process of development of computer technology and information technology, 
this discipline, like the very concept of the image, has undergone significant 
changes and continues to develop intensively. Now it is difficult to strictly 
define the class of problems that relates exclusively to pattern recognition. 
Also, it is difficult to give a strict definition of the very concept of the image. 
In the ordinary sense, the image includes a whole set of our individual 
sensations, ideas and inferences. Pattern recognition is a daily integral part 
of the human brain. Therefore, in the spectrum of computer disciplines, 
recognition problems are related to the problems of artificial intelligence. 
In the most general case, any information model of an object or process 
in the abstract or real world can be considered as an image. A distinctive 
feature of such a model in the recognition problem is the use of only that 
subset of the characteristics of the objects of research, which provides the 
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selection of one or more groups of objects of a certain type. The purpose 
of the recognition procedure is to answer the question: does the object 
described by the given characteristics belong to the categories of interest 
to us, and if so, to which one. Based on this, we can say that an image is 
a description of an object or process that allows it to be distinguished from 
the environment and grouped with other objects or processes to make the 
necessary decisions. Those categories of objects that we want to highlight 
or into which we want to divide the entire set of images in the process of 
recognition are usually called classes. The concept of a class in recognition 
appeared much earlier than in object information models. And the way of 
assigning classes here is determined not so much by the essence of the 
subject of research as by the features of the available information about 
objects and the ways of its presentation. For an information processing 
system: an image is a collection of data about an object or phenomenon, 
including parameters and connections.

The recognition capability is based on the similarity of similar objects. 
Despite the fact that all objects and situations are unique in the strict sense, 
between some of them you can find similarities in one way or another. 
Hence the concept of classification arises: the division of the entire set of 
objects into disjoint subsets - classes. Elements of which have some similar 
properties that distinguish them from elements of other classes. And, thus, 
the task of recognition is to classify the considered objects or phenomena 
according to their description to the necessary classes. The concept of 
recognition can be expanded if we talk about the detection of objects in 
the flow of any information. For example, we can talk about recognizing a 
disease by its symptoms in a patient or about recognizing social phenomena 
using statistical information. The development and spread of computer 
processing of information led to the emergence in the middle of the 
twentieth century of the need for technologies that allow computers to carry 
out recognition in the information processed by them. The development of 
computer recognition methods makes it possible to expand the range of tasks 
performed by computers and to make computer processing of information 
more intelligent. Examples of areas of application of recognition are text 
recognition systems, computer vision, speech recognition, etc. Despite the 
fact that some of these tasks are solved by a person at a subconscious level 
with great speed, to date, no computer programs have been created that 
solve them in the same way general view. Existing systems are designed to 
work only in special cases with a strictly limited scope.



130                                                                                            

The problem of classification and pattern recognition at a given time 
is one of the urgent problems in the field of computer vision, machine 
learning, and robotics. The problem of image recognition has acquired 
great importance in conditions of information overload, when a person 
cannot cope with a linear-sequential understanding of messages coming to 
him. As a result, his brain switches to the mode of simultaneous perception 
and thinking, which is characteristic of such recognition. Thus, it is no 
coincidence that the problem of image recognition has found itself in the 
field of interdisciplinary research. Including in connection with work on 
the creation of artificial intelligence. And the creation of technical image 
recognition systems is attracting more and more attention.

The classical formulation of the pattern recognition problem: given a lot 
of objects. They need to be classified. The set is represented by subsets, 
which are called classes. Specified: information about classes, description 
of the entire set and description of information about an object whose 
belonging to a certain class is unknown. It is required, according to the 
available information about the classes and the description of the object, to 
establish which class this object belongs to. 

Let's consider the problem of image recognition. Most often in image 
recognition tasks, monochrome images are considered, which makes it 
possible to consider an image as a function on a plane. If we consider a 
point set on the plane T, where the function f(x, y) expresses at each point 
of the image its characteristic – brightness, transparency, optical density, 
then such a function is a formal recording of the image. The set of all 
possible functions f(x, y) on the plane T – is a model of the set of all images 
X. Introducing the concept of similarity between images, we can pose a 
recognition problem [21]. 

The specific form of such a statement strongly depends on the subsequent 
stages of recognition in accordance with one or another approach. For optical 
pattern recognition, you can apply the method of enumerating the type of 
object at different angles, scales, offsets, etc. For letters, you need to sort 
out the font, font properties, etc. Another approach is to find the outline of 
the object and explore its properties (connectivity, presence of corners etc.). 
Another approach is to use artificial neural networks. This method requires 
either a large number of examples of the recognition problem (with correct 
answers), or a special neural network structure that takes into account the 
specifics of this problem. 

One of the practical applications of pattern recognition theory is face 
identification and recognition. The task of which includes automatic 
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localization of the face in the image and, if necessary, identification of the 
person by face. The problem of identification and face recognition is one of 
the first practical problems that stimulated the formation and development of 
the theory of recognition and identification of objects. There are categories 
of objects that evoke visual images, for example:

• objects that can be manipulated (cup, keys, watches, etc.);
• objects that can be partially manipulated (cars, materials, etc.);
• objects that are not manipulated (trees, buildings, etc.);
• faces;
• facial expressions;
• living beings (animals, human figure);
• printed signs (letters, symbols, signs);
• handwritten images;
• characteristics and location of light sources (moon, sun).
Interest in the procedures underlying the face recognition and 

recognition process has always been significant. Especially in connection 
with the increasing practical needs: security systems, verification, forensics, 
teleconferences, etc. Despite the clarity of the fact that a person is good at 
identifying people's faces, it is not at all obvious how to teach a computer 
to carry out this procedure. Including how to decode and store digital 
facial images. Even less clear are the estimates of the similarity of faces, 
including their complex processing. There are several areas of research into 
the problem of face recognition:

• neuropsychological models;
• neurophysiological models;
• informational and procedural models;
• computer models of recognition.
Main characteristics:
• the ability to search and recognize multiple faces;
• resistance to changes in hairstyle, presence/absence of a mustache and 

beard, glasses (except for sun protection), age-related changes (except 
for children), turns (up to 30 degrees)

• almost linear scalability of performance when installed on multipro-
cessor, multicore systems and computer clusters;

• the ability to link keywords to images (for example, «politician», 
«businessman», etc.) and a short description for further automatic 
classification of processed content;

• the possibility of multi-frame analysis of the video stream, which 
improves the recognition accuracy;
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• output of recognition results in the form of plain text or XML-
document, including information about the position and size of found 
faces, recognition results and timestamps;

• weak dependence of the speed of work on the size of the used gallery 
of faces. For example, when the gallery is enlarged from 100 to 1000 
faces, the speed of work decreases by less than 10%;

• work with video in real time.
Identifying, classifying and identifying a person's face is not a difficult 

task. Experiments have shown that even babies a few days old are able to 
distinguish faces. One may wonder how difficult it will be for a computer. In 
fact, it turns out that we know little about how a person recognizes images. 
What signs are used to recognize a person as a person? Are internal signs 
such as eyes, nose, mouth, or external signs such as head shape, height, 
hair color a guarantee for successful face recognition? How does our brain 
analyze an image and how does it encode it? 

There have been studies that have shown that our brains have special 
nerve cells that respond to specific local signs of a position, such as lines, 
corners, edges, or movement. The nerve cells specialized in response 
to specific local features of the scene, such as lines, edges, corners, or 
movements. Since we don't see the world as disparate parts, our visual 
cortex must somehow combine different sources of information into useful 
templates. Then we can say that automatic face recognition is the extraction 
of these significant features from the image, placing them in a useful 
representation, performing some kind of classification over them.

The face detection task is a good example of an image recognition task. 
This is often the first step in the process of solving a higher-level problem 
(for example, recognizing a person's face, facial expressions). Information 
about the presence and possibly the number of human faces in the image 
can be helpful. For example, for applications such as security systems, for 
finding people from a database of criminals, etc. Face recognition has a long 
history as a computer vision problem. This problem has a serious practical 
perspective and great research interest.

Face detection
The face recognition problem attracts the attention of many researchers 

in the field of image processing and pattern recognition.
The following features are characteristic of the human face:
1. Face shape (round, square, triangular, etc.).
2. The ratio between parts of the face (forehead, chin, nose).
3. The shape of the forehead, cheekbones and chin.
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4. The shape and size of the ear, how it is attached, the shape of the ear 
parts.

5. Symmetry or asymmetry of the face.
6. Shape, size and location of eyes, mouth, nose.
7. Lines of wrinkles, etc.
Depending on the portrait (frontal, profile, or both), these facial features 

are used in combination with each other.
The face recognition task consists of two main tasks: the task of detecting 

a face in an image and recognizing a face. It is required to calculate the 
measures of proximity between different face images [22].

Face recognition uses the dual nature of errors. A Type I error is the 
chance that the algorithm will mistakenly classify an unknown person as 
a known person. An error of the second kind is the probability that the 
algorithm will determine by mistake a known person as unknown. In 
practice, an acceptable threshold is usually fixed for a type I error, and a 
type II error is minimized.

The task of finding a person's face in an image is easy for the human 
eye. But when building an automated system for detecting a person's face, 
you can face the following difficulties [23]:

1. Faces vary greatly from person to person.
2. Even a slight change in the orientation of the face in relation to the 

camera causes a major change in the face image.
3. The potential for individual traits (beard, mustache, glasses, wrinkles) 

complicates automatic detection.
4. Part of the face may be invisible in the image (covered by another 

object).
5. Shooting conditions (lighting, color balance, image quality) affect the 

face image.
The existing face detection algorithms can be divided into two broad 

categories [23]. The first category includes methods that are based on human 
experience for face detection. An attempt is made to formalize and make 
an algorithmization of this experience by creating an automatic detection 
system. The second category is based on recognition tools. She considers 
the face detection problem as a special case of the face recognition problem. 
Next, consider the methods of the first category.

Among the methods that try to use the principles that guide the brain 
to solve the problem of recognition, there are two directions: recognition 
methods based on knowledge and methods of recognition «top down» 
(«bottom up»), based on signs.
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Top-down recognition builds a set of rules that must be part of an image 
to be recognized as a human face. For example, a set of face images is built 
with such properties as: a human face, as a rule, has symmetrical facial 
features (eyes, nose, mouth) that differ from skin in brightness (usually 
correspond to a sharp change in brightness). Based on these features, you 
can build an algorithm that checks for their presence in the image. Pattern 
recognition also belongs to the same family of tools. Templates define a 
standard image of a human face. Pattern-based face recognition checks 
every area of the image that matches a given pattern.

Bottom-up recognition uses image properties that are invariant to 
shooting conditions. The bottom-up recognition algorithm can be summa-
rized as follows:

1. Detection of elements characteristic of the face image.
2. Analysis of the discovered features and making decisions about the 

number and location of human faces.
The elements that characterize the image of the human face include the 

following features [24]:
1. Sharp changes in brightness, as a rule, correspond to the edges of 

objects in the image, and the human face has the shape of an ellipse 
with certain proportions. This can be used for face recognition.

2. Areas in the image corresponding to facial features are often darker 
than the surrounding skin. Detection algorithms use the local 
brightness minimum to identify these areas.

3. Using the properties of the face shape, such as symmetry, the 
proximity of some facial features to the parabola function. Another 
detection option is to use templates to detect facial features.

After highlighting an area in the image that has the property of a human 
face, it analyzes the identification of areas that are close to the face. The 
recognition process depends not only on the nature of the functions used, 
but also on the chosen strategy. For example, if face recognition is based on 
skin color, an additional condition may be added - to consider as potential 
human faces only areas that will be close to skin color, and the shape of the 
area should be elliptical.

Modeling face images. Methods in this category are based on recognition 
tools, considering the problem of face detection as a special case of the 
recognition problem. An image or part of it is assigned a feature vector, 
which is used to classify images into two classes, like face or not face.

Usually people search for images using methods based on the creation 
of a mathematical model of the image of the face. The entire image is 
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completely covered with rectangular pieces and each of the fragments is 
checked for the presence of a human face. Since the enumeration scheme 
has such disadvantages as absolute redundancy and high computational 
complexity, methods are used to reduce the number of considered fragments.

A support vector machine can be used to construct a classifier that 
minimizes the upper bound for the target classification error. The application 
of the support vector machine to the problem of face detection is a search 
for a hyperplane in the feature space to separate the class of face images 
from the class of images that have no common features [25].

Artificial neural network. Artificial neural networks have been 
successfully used to solve many recognition problems. The advantage of 
using neural networks to solve the face detection problem is the ability 
to obtain a good classifier. The disadvantage is the need for careful and 
painstaking tuning and training of the neural network in order to classify 
and obtain satisfactory results.

1.4 Viola-Jones method

This method was developed and introduced in 2001 by Paul Viola and 
Michael Jones. It has become a breakthrough in face recognition. The 
method uses sliding window technology. A frame smaller than the original 
image moves with a certain step along the image, and using a cascade of 
weak classifiers determines whether there is a face in the window under 
consideration. The sliding window method is effectively used in various 
tasks of computer vision and object recognition. This method is still an 
effective method for finding objects in images and videos. It should be noted 
that this detector has a very low false detection rate [26].

 The method works well and detects facial features even when viewing 
the subject from a small angle, up to about 30°. Above 30°, the likelihood 
of face detection drops dramatically. The peculiarity of the method does 
not allow standard implementation of the detection of a human face, which 
makes it difficult or impossible to use in modern production systems, taking 
into account their growing needs.

The main features of the Viola-Jones method.
1) Representation of the image in integral form, which allows you to 

quickly calculate the necessary objects.
2) Using Haar functions to find the desired object (in this context, faces 

and signs).
3) Using a cascade to quickly discard images that do not have facial 

features.
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Integral representation of images. In order to calculate the brightness of 
the rectangular area of the image, an integral representation is used. This 
representation is often used in other ways, such as in wavelet transforms. 
Integral representation allows you to quickly calculate the total brightness 
of an arbitrary rectangle for an image, and the calculation time does not 
depend on the area of the rectangle.

The integral representation of the image is a matrix that is the same size 
as the original image. In each element, it stores the sum of the intensities 
of all pixels located to the left and above this element. Matrix elements are 
calculated by the following formula (1.3) [27]:

L x y * I i j
i j

i x j y
, ,

,
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� �

� �

� 0 0                            
(1.3)

where I(i,j) is the pixel brightness of the original image. Each element 
of the matrix L(x,y) is the sum of pixels in a rectangle from (0,0) to (x,y), 
i.e. the value of each pixel (x,y) is equal to the sum of the values of all 
pixels to the left and above this pixel (x,y). Matrix calculation takes linear 
time proportional to the number of pixels in the image, so the integral 
representation of the image is calculated in one pass.

The calculation of the matrix is possible using the formula 1.4:

L x y I x y L x y L x y L x y, , , , ,� � � � � � � �� � � �� � � �� �1 1 1 1        (1.4)

Using such an integral matrix, you can very quickly calculate the sum 
of the pixels of an arbitrary rectangle, an arbitrary area. Let the rectangle 
ABCD (Figure 1.5) contain the object D of interest to us [27]:

 

Figure 1.5. Rectangle ABCD

It is clear from the figure that the sum inside the rectangle can be 
expressed in terms of the sums and differences of adjacent rectangles using 
the following formula (1.5):
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S L A L C L B L DABCD � � � � � � � � � � � �                    (1.5)

An approximate miscalculation is shown in Fig. 4.6 below [27]:

Figure 1.6. Calculation of pixel brightness

 1.5 Haar Signs

Haar signs, the result of comparing the brightness of two rectangular 
areas of the image. This feature is a mapping f : X => Df, where Df is the 
set of admissible feature values. If features f1...fn are given, then the feature 
vector x = (f1(x),...,fn(x)) is called the feature description of the object x X∈  
Feature descriptions can be identified with the objects themselves. The set 
X = Df1 *...* Dfn is called the feature space [26].

Features are divided into the following types depending on the set D_f:
• binary feature, Df = {0,1};
• nominal feature: Df – finite set;
• ordinal attribute: Df – finite ordered set;
• quantitative attribute: Df – a set of real numbers.
There are applied problems with different types of attributes; not all 

methods are suitable for their solution. The standard Viola-Jones method 
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uses the rectangular features shown in Figure 1.7, they are called Haar 
primitives [28]:

 

Figure 1.7. Signs of Haar

The calculated value of such a feature will be (1.6) [28]:

F X Y� �                                        (1.6)

where X is the sum of the values of the brightness of the points covered by 
the light part of the feature, and Y is the sum of the values of the brightness 
of the points covered by the dark part of the feature. To calculate them, the 
concept of the integral representation of the image, discussed above, is used.

Haar features give a point value of the difference in brightness along the 
X and Y axes, respectively.

Scanning a window. The algorithm for scanning a window with signs 
looks like this:

• there is an investigated image, a scanning window is selected, used 
features are selected;

• then the scanning window begins to move sequentially along the 
image with a step of 1 window cell (for example, the size of the 
window itself is 24 * 24 cells);

• when scanning an image in each window, approximately 200,000 
options for the location of features are calculated by changing the 
scale of features and their position in the scan window;

• scanning is performed sequentially for different scales;
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• not the image itself is scaled, but the scanning window (the cell size is 
changed);

• all found features go to the classifier, which makes a verdict.
When detecting a face, there is one problem – the detection of several 

faces, that is, when several faces are detected in the same area presented in 
the image, which should not be.

To solve this problem, you can use various options:
– Selection of the most likely window.
– Merge windows.
– Search, averaged over window coordinates.
Each of the options has its pros and cons, the first strategy is most often 

used, because it is easy to implement and takes less time. 
Algorithm implementation. The face finding algorithm has the following 

steps:
Step 1. Pre-processing.
1. The input video frame stream is converted to grayscale.
2. Then the image is minimized to increase the speed of the algorithm.
Step 2. Finding faces in images.
1. With the help of Haar signs, templates are superimposed, according 

to which symmetric similarities are distinguished (the threshold of the 
difference in pixel brightness).

2. The coordinates of the places where the similarity was found are 
remembered and a rectangle is drawn.

3. Selection of the most optimal rectangle according to the threshold of 
the difference in pixel brightness and the number of corresponding 
features.

1.6 Face recognition by Eigenface and Fisherface
 

Eigenfaces. The eigenfaces method [27] applies an integrated approach 
to face recognition: a face image is a point from a multidimensional 
image space, and classification becomes easier to find low-dimensional 
representations. The small subspace is found using Principal Component 
Analysis (PCA), which identifies the axes with maximum variance. While 
this kind of transformation is optimal in terms of reconstruction, it does not 
take any label classes into account. Imagine a situation where dispersion is 
generated from external sources, let it be light. The axes with the maximum 
variance should not contain any discriminatory information, hence the 
classification becomes impossible. A class of specific projections with 
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linear discriminant analysis was applied to face recognition. The main idea 
is to simultaneously minimize variance within a class, while maximizing 
variance between classes. 

Recently, various methods of local feature extraction have emerged. 
In order to avoid high dimensionality of the input data, only local image 
regions are described. Extractable features are more resistant to partial 
occlusion, lighting, and small sample size. Algorithms used for local feature 
extraction: wavelets, discrete cosine transform, local binary patterns, 
etc. The main problem of image representation is their high dimension 
(resolution in pixels). For example, a two-dimensional p × q black-and-
white array of images covers an m = pq – dimensional vector space, so an 
image with 100 × 100 pixels is already included in a 10,000-dimensional 
image space. It's too hard to compute. The question is asked what size is 
optimal and useful for a given task? The solution to this problem was the 
principal component analysis, independently proposed by Carl Pearson 
(1901) and Harold Hotelling (1933), who proposed turning possible sets of 
correlated variables into a smaller set of uncorrelated variables. The idea is 
that a multidimensional data set is often described by correlated variables, 
and therefore only insignificant sizes make up most of the information. This 
method finds the directions with the greatest variance in the data, called 
principal components.

Description of the algorithm.
Let X = {x1, x2, ... xn} a random vector with observation x

i
d∈  [28]:

1. Let's calculate the average μ: 
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2. We calculate the covariance matrix S: 
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(1.8)

3. Let us calculate the eigenvalue λi and eigenvectors υi of S:

S i n
i i
� �� � �, , , ,� �1 2                                (1.9)

4. The order of the eigenvector decreases in its eigenvalues.
k-principal components are eigenvectors corresponding to the largest 

k-eigenvalues. Then the k-principal components of the required vector X can 
be found by the formula:
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y W xT� �� ��                                   (1.10)

where W
k

� �( , , ,� � �
1 2

� � . Then we get:

x Wy� ��                                     (1.11)

Next, the eigenfaces method performs face recognition using the 
following steps:

1. Projects the entire training sample into the PCA subspace.
2. Projects the desired image in the PCA subspace.
3. Finding the nearest neighbor between the projected training sample 

and the projected desired image. 
However, one problem remains unresolved. Let's say we entered 

400 images, 100 by 100 pixels. Principal component analysis solves the 
covariance matrix S = XXT , where size (X) = 10000 × 400 in our example. 
Ultimately, we will be dealing with a 10,000 × 10,000 matrix, which is 
about 0.9 GB. The solution to this problem is not possible, but you can 
do the following. It is known that an M × N matrix, where M > N can 
have only N–1 nonzero eigenvalues. Then we can perform the spectral 
decomposition of the matrix (decomposition of eigenvalues) S = XTX of size 
N × N, replacing it with:

X X iT
i i
� � ��                                    (1.12)

thereby obtain the original eigenvector of S = XXT by left multiplication of 
the data matrix:

XX X XT i
i i

� � �� � � � �                              (1.13)

The resulting eigenvectors are orthogonal, in order to obtain orthonormal 
eigenvectors, it is necessary to normalize them to a unit length.

Python implementation.
The code below defines two functions to change the multidimensional 

data list into a data matrix.

 

Figure 1.8. Code block for adding rows to the data matrix



142                                                                                            

The encoding of the PCA method in Python is almost trivial. The code 
below implements the PCA method. 

 

Figure 1.9. PCA function

Fisherfaces. Linear Discriminant Analysis (LDA) was developed by 
R.A. Fisher and he successfully used this method to classify colors. Principal 
component analysis finds a linear combination of features that maximizes 
the overall variance in the data. It does not account for any classes, and a lot 
of discriminatory information can be lost when components are discarded. 
Imagine a situation where dispersion is generated by an external source, let 
it be light. The components are identified using PCA and do not necessarily 
contain any discriminatory information at all, so the projected samples are 
smeared together and classification becomes impossible. 

The idea behind linear discriminant analysis is simple: the same classes 
should be grouped close together, while different classes should be as far 
apart as possible. 

Description of the algorithm.
Let X be an arbitrary vector with elements taken from c classes [28]:

X X X X
c

� �� �1 2
, , ,                              (1.14)
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Figure 1.10. The graph shows the spread of the matrix SB and SW  
for a problem of 3 classes. μ represents the overall mean 

and [μ_1,μ_2,μ_3] of the classes

The scattering matrices SB and SW (Fig.1.10) are calculated as [28]:
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where μ is the average value:

� �
�
�1

1N
x

i

N

i                                     
(1.17)

and μi is the average value of the classes ж не � � ��
i
i c� �� �1, , :
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The classical Fisher's algorithm, which maximizes the criterion for the 
separation class for the projection W, looks like this:

W argmax
W S W

W S Wopt W

T
B

T
W

=
                         

(1.19)

The solution for this optimization problem is determined by solution 
(1.20):

S S
B i i i
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W B i i i
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  (1.20)

Grade SW is at most (N – c) with N samples and c grades. In pattern 
recognition problems, the number of samples N is almost always less than 
the size of the input data (number of pixels), so the scattering matrix SW 
becomes singular. This problem can be solved by the method of principal 
components and projection of images into (N – c) – dimensional space. 
Since SW is no longer singular, it is possible to perform linear discriminant 
analysis on the already reduced data.

 The optimization problem can be rewritten as follows:

W argmax W S W
pca W

T
T

=                        (1.21)
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(1.22)

The transformation matrix W is determined from (33):

W W W
fld
T

pca
T=

                                 
(1.23)

Reading images in Python.
The function below can be used to read the image for each subfolder of 

a given directory. Each directory is assigned a unique label (integer). The 
function returns images and corresponding classes.

Fisherfaces in Python. Let's translate linear discriminant analysis into 
Python syntax.
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Figure 1.11. Code block for reading images

 

Figure 1.12. LDA function

Having both functions, PCA (Principal Component Analysis) and LDA 
(Linear Discriminant Analysis), we can implement the fisherfaces method.
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Figure 1.13. Fisherfaces Function

For this example, the YaleFacedatabaseA was used. Since each Fisherface 
has the same length as the original image, we can display it as an image. 
We load data, train Fisherfaces and make a diagram.

 

Figure 1.14. Face Outline Output 
Function with Fisherfaces

The Fisherfaces method calculates the transformation matrix for a 
function of a particular class. Therefore, they do not catch the light. In 
turn, discriminant analysis finds facial features to find differences between 
persons. It is important to note that the performance of Fisherfaces is highly 
dependent on the source data. In practice, if you train Fisherfaces only for 
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well-lit shots, and then try to recognize faces with poorly lit backgrounds, 
there is a good chance that the wrong components will be found [26].

Figure 1.15. Result of face output with Fisherfaces 
using AT&T face database

We reconstruct the projection image with minimal visualization loss.

Figure 1.16. Reconstruction of the projection image
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Figure 1.17. Face Output Result with Fisherfaces 
Using the YaleFDB Face Database

Implementing the Fisherfaces method model as a class.
 

Figure 1.18. FisherFacesModelClass

Once the method of the Fisherfaces class model is defined, it can be used 
for training and recognition. 
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The block of code below imports the class model into FisherfaceModel, 
initializing all the libraries, methods, functions described above. Reads 
input data (images) from a directive specified with the read_image method. 
There is learning and, accordingly, recognition.

Figure 1.19. FisherFacesModelClass
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CHAPTER 2. EXECUTIVE 
DEVICES OF ROBOTS

2.1 Kinematics of multi-link 
manipulators

General diagram of the manipulator. The robot's executive device is a 
manipulator equipped at its free end with a gripping device or some kind 
of tool [14]. The links of the manipulator are connected to each other using 
kinematic pairs (KP) of the fifth class (according to the classification in the 
theory of mechanisms and machines). Each KP receives movement from 
a controlled drive. All drives are united by a single robot control system 
to implement coordinated movement of all links of the manipulator in 
accordance with the program of the technological process.

The rigid bodies included in the mechanical system of the manipulator 
are called links. In mechanics, input and output links are distinguished. The 
link is called the input link, which is imparted to the movement, transformed 
by the mechanism. A link that makes a labor movement is called a weekend.

Thus, in the manipulator, the number of input links is equal to the 
number of drives, and the output link, as a rule, is one – a gripper or a 
working body.

The movable connection of two contacting links is called a kinematic 
pair.

For the full implementation of spatial movement, it is necessary to have 
six degrees of mobility in the manipulator, of which three are needed to 
bring the end of the manipulator to the desired point in space (transport, 
portable degrees of mobility), three more – to obtain the required angular 
orientation of the gripper or tool (orienting degrees of mobility). At the 
same time, a universal manipulator is implemented, capable of performing 
any movements within its working area.

Kinematic layout of the manipulator. 
A wide variety of kinematic schemes of manipulators is associated with 

different coordinate systems (Fig. 2.1-2.4) [14, 15]. The first three degrees 
of mobility of the manipulator (portable) determine the three spatial 
coordinates of the points of the working area. These portable degrees of 
mobility in different coordinate systems determine the shape and size of 
the robot's working area. The orienting degrees of mobility added then have 
little effect on this. The orienting degrees of mobility serve to orient the 
working body within the working area of the manipulator.
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The minimum required number of portable degrees of mobility to move 
the working body to any point in the working area is three. However, in 
order to expand manipulation capabilities and implement more complex 
trajectories of movement, for example, avoiding obstacles, as well as to 
increase the speed, the manipulators provide several redundant portable 
degrees of mobility, although this complicates and increases the cost of 
the robot. On average, modern manipulators have 4-6 degrees of mobility, 
but there are manipulators with 8-9 such degrees. The maximum required 
number of orienting degrees of mobility is three. Usually they are realized 
by kinematic pairs with angular displacement, ensuring rotation of the 
manipulator working body relative to its longitudinal and two other mutually 
perpendicular axes.

Figure 2.1. Manipulator with a rectangular 
coordinate system (a) and its working area (b)

A rectangular coordinate system is implemented by three translational 
kinematic pairs, a cylindrical system – two translational and one rotational, 
a spherical system – two rotational and one translational, an angular 
system (angular) – three rotational. The choice of one system or another is 
determined by a combination of many design and operational factors. This 
is also related to the layout of engines of various types.

Manipulators operating in a rectangular coordinate system have a 
working area in the form of a parallelepiped (Figure 2.1, b). Here, only 
translational movements take place. Such a coordinate system is most 
convenient for performing rectilinear movements. The use of a rectangular 
coordinate system can significantly simplify the programming of the robot. 
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In manipulators operating in a cylindrical coordinate system, along 
with translational displacements, one-angle displacement (in a circle) is 
performed. Accordingly, the working area is limited by cylindrical surfaces 
(Figure 2.2, b).

Figure 2.2. Manipulator with a cylindrical 
coordinate system (a) and its working area (b)

 
In a spherical coordinate system, the working area is limited to spherical 

surfaces (Figure 2.3, b), since in this coordinate system two angular 
displacements are already carried out. Manipulators with such a coordinate 
system are more complicated than with a cylindrical system, but more 
compact.

Figure 2.3. Manipulator with a spherical 
coordinate system (a) and its working area (b)
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The manipulator with an angular coordinate system produces only 
angular displacements, i.e. the manipulator links are connected to each 
other using rotational kinematic pairs of the fifth order. Due to the ability 
of the manipulator links to fold, practically without protruding beyond the 
dimensions of the base of the robot, the greatest compactness of the robot is 
ensured while complicating its management.

A mechanism called a pantograph has become widespread in the 
kinematic layout of an industrial robot manipulator; it has the property that 
its links have angular movements, and the resulting movement of the end of 
the manipulator occurs in a rectangular coordinate system.

Тhe design of manipulators is determined, first of all, by their kinematic 
scheme. The design of the manipulator is influenced by: the type of drives, 
the placement of drives and mechanisms for transmitting motion to the links 
of the manipulator, the balancing devices of the manipulators. Placing the 
engine directly on the link of the manipulator increases the size and weight 
of the manipulator. The further the link is from the base of the manipulator, 
the greater the effect of transferring its engine to one of the previous links, 
closer to the base of the manipulator, will give. This, in turn, requires the 
introduction of an appropriate mechanism for transferring motion from the 
engine to the link, which complicates the design of the manipulator.

The use of balancing systems that unload the drives from the weight of 
the manipulator structure elements and payload can significantly reduce the 
effort and power required from the drive. There are two ways of balancing –
passive and active. In the first method, balancing weights (which can be used 
as structural elements of the manipulator itself) and springs are used. In 
the second method, simple unregulated auxiliary motors are used, operating 
in parallel with the main ones, developing a force equal to the static load 
applied to the main drive, but in the opposite direction.

A special group of manipulation systems is formed by manipulators 
with controlled deformation [15]. Controlled deformation can be achieved 
in different ways, for example: using discs (having spherical surfaces) 
with their own drive system; the use of several bonded elastic tubes and 
a pneumatic compressed air supply device of controlled pressure; use of 
movable elements made of metal shape memory alloys. A common feature 
of kinematic schemes with controlled deformation is that their elements are 
active, i.e. in them the movable link of the manipulator is combined with 
the drive. Also, these schemes are systems with distributed parameters, i.e. 
do not have a finite number of degrees of mobility.

The conditions for the technological application of the robot dictate 
the need for one or another layout, depending on the required versatility 
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of movements, taking into account the changeover to perform various 
operations. Here, requirements are imposed on the size and configuration of 
the working area, on speeds, accelerations and accuracy of movements and 
positions, on the possibility of implementing the required angular positions 
of the gripper (or tool) at various points in the working area. The number, 
type and relative position of the degrees of mobility are determined, as well 
as possible technological efforts on the working body of the robot.

From an economic point of view, it is advisable to use unified units in 
the manipulation mechanism of the robot. For this purpose, they resort to 
modular construction of the structure, drives and control systems, so that 
various types of robots can be assembled from ready-made unified modules. 

Kinematic research tasks. 
There are computational methods for the synthesis of kinematic layouts 

of industrial robots manipulators using a computer based on the specified 
technical requirements for the conditions of their application.

Let us consider here only the formulation of the problems of studying the 
kinematics of manipulators. A computational kinematic model is compiled, 
which includes the dimensions of the links, the number and distribution 
of kinematic pairs. The manipulator is an open kinematic chain. The 
position of the kinematic chain in space is determined using the generalized 
coordinates qi (i = 1, 2, ..., n), which characterize the relative movements 
of the links, both translational and rotational. In fig. 2.4 q1, q2, q3 mean 
transferable movements, and q4, q5, q6 – orienting ones.

The number of generalized coordinates, which are understood 
as independent variables that uniquely determine the position of the 
manipulator in space, is equal to the number of degrees of freedom of the 
manipulator. The number of degrees of freedom of a mechanical system is 
the number of possible displacements of the system.

Figure 2.4. Designations of the generalized 
coordinates of the position of the manipulator links
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Figure 2.5 shows the calculated kinematic model only for translational 
displacements in a cylindrical coordinate system. Generalized coordinates 
can be written:

q1 = φ, q2 = z, q3 = r.

The coordinates of the end point of the manipulator P in the working 
space (where the working body is attached) are determined in a cylindrical 
coordinate system as follows:

хр = r cos φ, yp = r sin φ, zp = z.

These relationships serve as the basis for the kinematic study of 
industrial robot manipulators. Direct and inverse problems on the position 
of manipulators are solved.

The direct problem is to calculate the position of the manipulator 
(working body and all links) according to the given relative displacements qi 
in kinematic pairs. The characteristics of the working area of the robot are 
calculated under the design constraints of the ranges of possible changes in 
the generalized coordinates (qi), the accuracy characteristics of positioning 
and movement for the given initial errors of elements, as well as service 
characteristics. These questions are studied in special courses.

Figure 2.5. Scheme of the cylindrical 
coordinate system of the manipulator

The inverse problem is to determine the generalized coordinates qi (they 
characterize the relative movements of the links, both translational and 
rotational) according to the position of the working element or any link of 
the manipulator given in the reference coordinate system (x, y, z). Linear and 
angular velocities and accelerations of the working body and manipulator 
links are determined.
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2.2 Structures of industrial robots manipulators

General requirements for the design of manipulator.
There are various ways to install industrial robots (floor-standing, 

suspended, gantry, built-in). This is the first factor that determines the 
design of the robot. The design is also influenced by the desired shape, 
size and location of the manipulator working area, the requirements for 
the required positioning accuracy and motion processes, maximum speeds 
and accelerations, elastic compliance of links, and natural frequencies. An 
important factor is the required lifting capacity of the robot, as well as its 
permissible dimensions and weight.

The types and powers of the installed drives, as well as their location, 
are significantly reflected in the design of the robot manipulators, as well 
as their location – directly at the KP connecting the links, or at the base of 
the robot with the corresponding transmission mechanisms, or in a mixed 
version [13, 14]. The transmission mechanisms in the manipulator are 
designed to transfer movement from the motors to the main links. Various 
types of mechanisms and gears are used as transmission gears: lever, gear, 
maltese, ball screw, toothed belt, wave, etc.

The complexity of the transmission depends on the location of the 
motors. If the engine is located on the adjacent link from the link to which 
the movement is transmitted, then the transmission is very simple, but in 
this case the engine is on the movable link and moves together with the 
manipulator. If the engine is located on the base, then the transmission 
mechanism becomes much more complicated: the transmission kinematic 
chains together with the main links form a complex multi-link mechanical 
system with several degrees of freedom [15].

The methods of transmission of movements (gear mechanisms, 
chain drives, etc.) also play a role. In the development of the design of 
the robot, operational requirements are also taken into account, such as 
maintainability and ease of maintenance, power consumption and power 
supplies, cost and reliability of operation, protection against aggressive 
environments, explosion and fire safety. The types of gripping devices and 
their changeability (including automatic), methods of fastening working 
tools, the presence of a vision system, etc. are taken into account.

The robot control system is usually divided: the robot manipulator carries 
position and velocity feedback sensors in each kinematic pair, as well as, in 
some cases, force sensors in the hand carrying the gripper. The main part of 
the control system of the robot's actions, including electronic components, 



157

microcomputers or microprocessor devices, is placed in a separate rack with 
appropriate communication lines with the robot manipulator, sensing means 
and with the serviced technological equipment.

Unification of industrial robots. 
The unification of industrial robots is of great importance, since IR are 

used to automate the execution of a wide variety of technological processes. 
Usually, some basic model of the manipulator is established for a certain 
range of conditions of its use. This basic model can be used for several 
designs, differing in the layout of some unified nodes – modules. This 
also applies to the end part of the manipulator (a set of various grips, tool 
fastening devices, etc.).

The unification of industrial robots covers their various properties. 
Robots are divided into groups according to their carrying capacity: ultra-
light (up to 1 kg), light (from 1 to 10 kg), medium (from 10 to 200 kg), 
heavy (from 200 to 1000 kg), super-heavy (over 1000 kg).

The designs of robots and their manipulators are also unified according 
to other criteria: by the type of drive, the type of kinematics, the number of 
degrees of mobility, the greatest displacement in each degree, speed (speed, 
acceleration), fault of positioning.

Aggregate-modular construction of manipulator structures, as well as 
drives and control systems of robots, has been developed.

Separate links of the manipulator can serve as unified modules. The 
aggregate-modular principle is also applied to the units of the structures 
for fastening the bases of robots: floor (fixed and movable), suspended 
and portal. The aggregate-modular principle of building robots is the 
construction of standard units and modules.

Robots of this type do not have redundancy in specific operations and at 
the same time are universal. The disadvantages of modular-modular robots 
in comparison with universal robots with a large number of degrees of 
mobility are an increase in mass and a decrease in rigidity.

When arranging many robots, great importance is attached to the static 
balancing of the manipulator in its various spatial positions, so that the 
manipulator is loaded from the action of the gravity forces of its links, due to 
which the energy of the drives is mainly used to move the load. This makes 
it possible to supply drives of correspondingly lower power, and hence of 
lower weights and dimensions, which facilitates the entire construction of 
the manipulator. The balancing of the gravity forces of the links is achieved 
most often by installing special spring mechanisms, with the help of which 
it is possible to partially compensate for the static moments created by the 
weight of the moved load.
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2.3 Gripping devices

 The gripping device is the working body of the robot. Gripping devices 
are designed to grab an object, hold it in the process of manipulation, and 
release it at the end of this process. There are different classes of grippers. 
In practice, each of these classes has many specific variations. 

Mechanical grippers are adapted to the shape of parts and workpieces 
(fig. 2.6).

Figure 2.6. Types of mechanical grippers

The scheme of action of the mechanical gripper is shown in Fig. 2.7. The 
rack and pinion gear 4 and 5 is attached to the body 1. The rack 4 is driven 
by the piston 2 of the pneumatic actuator placed in the body 1. The channels 
3 for supplying the working fluid to the cylinder cavity are controlled by 
valves not shown in the figure. By moving the rack 4, the sectors swing 
and, accordingly, the levers 5 move. Plane-parallel levers 5, forming a 
parallelogram mechanism, ensure their strictly parallel arrangement in the 
entire range of movement of the gripper jaws 6 (for reliable clamping of 
parts of various sizes).

 

Figure 2.7. Scheme of mechanical gripper 
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The advantage of the pneumatic drive is simplicity, convenience of 
energy supply, ease of clamping force regulation, the ability to use in 
aggressive environments and high temperature areas. The disadvantage 
is the large dimensions with relatively low clamping forces. The use of a 
hydraulic drive allows for increased clamping forces with a small footprint. 
Equipping the grippers with appropriate sensors (adaptive grippers), it is 
possible to obtain information about the presence, shape, size, weight, state 
of the surface of the object to be manipulated, the conditions for holding it, 
the degree of possible slippage, etc.

There are many varieties of lever, rocker-lever, wedge-lever, spring, two- 
and four-fingered gripping mechanisms, including those with devices for 
their automatic change.

The vacuum gripper (Fig. 2.8) has a rubber bell at the bottom. It is 
attached to a spherical joint, which ensures self-installation and a snug fit 
of the object to it along the entire contour when creating a vacuum in its 
cavity.

Vacuum grippers are used to transfer fragile products by the robot (for 
example, a TV picture tube). Vacuum grippers have disadvantages: limited 
force of attraction per unit surface, reduced accuracy of locating due to the 
elasticity of the suction cups, the obligatory absence of foreign particles 
between the suction cups and the surface of the part, etc., the life of the 
structure is limited.

 

Figure 2.8. Scheme of vacuum gripper 

The vacuum in the suction cups can be created in various ways: by 
pressing the deformable suction cup to the part, using ejectors, using 
vacuum pumps mounted directly in the PR, using the main workshop 
vacuum network. 
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An ejector is a device in which kinetic energy is transferred from one 
medium moving at a higher speed to another. (Fig. 2.9). The ejector, working 
according to Bernoulli's law, creates a reduced pressure of one medium in 
a narrowing section, which causes suction into the flow of another medium, 
which is then transferred and removed from the place of suction by the 
energy of the first medium.

Figure 2.9. Scheme of ejector 

Industrial plants may not have a centralized vacuum network, but almost 
all plants have a compressed air supply system. Therefore, it is advisable to 
use evacuation by ejection. In vacuum grippers, due to ejection, a vacuum 
up to (0.06 ÷ 0.08) MPa can be obtained. The optimal operating mode 
is achieved through the selection of nozzles and an adjustable distance 
between them. Nozzles must be aligned and perpendicular to the vertical 
axis of the suction cup, and their inner tapered surfaces must be of a high 
degree of cleanliness. The stability of the vacuum depends on the stability of 
the working pressure of the compressed air in the factory network. Ejector 
grippers are used in IR of small carrying capacity. The disadvantages 
include the significant consumption of compressed air.

 

Figure 2.10. Scheme of electromagnetic gripper
Here: 1 – electromagnetic concentrators; 2 – brackets; 3 – base
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Electromagnetic grippers have a simple design (Fig. 2.10), convenient 
for picking and transferring sheet blanks and flat products made of 
ferromagnetic materials. There is a possibility of adjusting the gripping 
force. This is important when taking different numbers of sheets. The 
gripping device is equipped with electromagnetic concentrators mounted on 
brackets that are fixed on the base.

Chamber-clamping devices adapt well to the shape of the object to be 
gripped (Fig. 2.11). There are three chamber elements set apart at 120-degree 
angles at the docking station. These elements are hollow shells of rubber 
or other elastic material. When compressed air or liquid is fed into them, 
they begin to bend inward, due to the fact that the thicker inner walls are 
less deformed. These elements wrap the subject tightly. The surface of the 
elastic elements on the inner side is corrugated to better hold the object 
when it is gripped.

 

Figure 2.11. Scheme of the chamber-clamping gripper: 
1 – chamber elements; 2 – docking station

Other multi-link or with flexible gripping bands universal gripping 
mechanisms are also used. For example, a universal electromagnetic gripper 
(Fig. 2.12). Flexible shells 4 filled with magnetic filings 5 are attached to the 
poles of electromagnet 3. Magnetic field lines 1, as seen in the figure, force 
an object of indefinite shape 2 to press against an electromagnetic gripper, 
deforming the flexible shells in the shape of the object.

Centering devices – these devices are used in robotic assembly 
processes. Special centering devices (Fig. 2.13) are used in the robot's hand, 
combined with a gripper. A device for turning and swinging part 2 is used 
when assembling it with part 1. This device compensates for distortions and 
misalignment of mating parts, thereby preventing them from jamming or 
jamming. There are vertical and inclined links – suspensions 4. Vertical 
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links 4 are attached to the bottom of the body 5, and from the top to the 
floating bracket 6. They provide the position of the center of deformation at 
infinity, as a result of which the horizontal forces arising when parts 1 and 2 
come into contact cause horizontal displacement H.

Figure 2.12. Scheme of universal electromagnetic gripper

 Figure 2.13. Scheme of centering device 

The inclined rods 4 with the lower ties 3 hold the part 2. By the upper 
ties they are attached to the floating bracket 6. These inclined rods ensure 
the location of the center of deformation at the lower end of part 2. This 
leads to the fact that the presence of horizontal forces at the end of part 
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2 causes angular rotation details. Thus, jamming (jamming) when mating 
parts 1 and 2 is eliminated. As a result, mutual centering of parts and the 
main assembly process automatically occur.

 2.4 Industrial robot drives

Various types of drives serve as power modules for industrial robots 
manipulators. They use almost all types of electric, hydraulic and pneumatic 
motors [28, 29].

Basic requirements for engines:
• minimum weight and dimensions;
• increased energy, statistical and dynamic characteristics;
• ease of regulation in a wide range of speeds;
• reversibility (change of direction of movement).
This requires a large resource and smooth movement. There should be 

interconnected group work of drives of all degrees of robot mobility.
Electric motors are most convenient, since in pneumatic and hydraulic 

ones, a leak of a working fluid is possible, or a special power station is 
needed that makes noise. Electric motors do not require an intermediate 
energy carrier, are easily adjustable in speed and are simpler than others 
in workshop operation. At the end of the last century, electric drives were 
mainly used for medium lifting capacities, pneumatic drives were used for 
small lifting capacities, and hydraulic (electro-hydraulic) for large ones.

Now, the general trend in the development of robotics all over the world 
is associated with the use of electric drives for robots in the entire range of 
carrying capacities and requirements for speed, accuracy and reliability. In 
addition to the engine, the drive for each degree of manipulator mobility 
includes power amplifiers, transmission devices, as well as correction 
circuits, speed and position feedback sensors, and sometimes force-torque 
sensors. However, not all types of drives necessarily have all of these 
elements. Their presence is necessary in closed servo drives for contour and 
contour-positional control systems of robots.

Most pneumatic drives, some hydraulic drives and drives with stepper 
motors operate in an open loop.

Pneumatic drives. 
The speed of the air motor can be adjusted by changing the air flow rate 

at the inlet and outlet using a pneumatic throttle with a variable flow area. 
The pneumatic motor gives a high speed of movement to the output link of 
the manipulator. In cycle control, it moves from stop to stop at maximum 
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speed. To exclude a sharp impact at the end, braking means (dampers, 
compressed air) are provided.

Electro-hydraulic drives.
Electro-hydraulic robot drives are used in two classes: throttle control 

(changing the flow area) and volumetric control. The throttle control is 
divided into constant flow and variable flow hydraulic pump control. In all 
cases, either the hydraulic cylinder or the hydraulic motor can be controlled.

A fixed pump is cheaper than a variable pump. However, the energy 
characteristics of the throttle control drive with a constant flow hydraulic 
pump are worse. Throttle control hydraulic drives with a constant flow 
hydraulic pump are used in robots with a lower carrying capacity (tens of 
kilograms), and with a variable flow hydraulic pump - in robots with an 
extra-large lifting capacity (hundreds of kilograms).

In electrohydraulic servo drives (EHSD), a hydraulic drive (HD) is 
an executive element or power unit, and in its control system, devices of 
various operating principles are used as master, sensitive and amplifying-
converting elements. EHSD are widely used due to a number of advantages 
of HD [29]. They are distinguished by high speed, large developed forces 
and torques of hydraulic executive motors (HM), ease of protection against 
overloads and other advantages.

If in an EHSD to achieve a high quality of regulation, the formation 
of control actions that implement the required law of motion of the 
controlled object is carried out using digital control devices taking into 
account the disturbing factors of the external environment with a significant 
interconnection of electronic, electromechanical and hydromechanical 
modules, then such an EHSD is a mechatronic system. Such a mechatronic 
system, used as an actuator in various control systems, is called an electro-
hydraulic mechatronic motion module (MMM). MMM are an important 
class of devices for modern control systems for various purposes, in which 
mechatronic modules are used as information, control and executive devices. 
It was the digital implementation of control and management that presented 
great opportunities in imparting functional flexibility to drive systems, in 
the presence of which we can talk about the implementation of elements of 
artificial intelligence.

Analysis of the use of different types of drives shows that pneumatic 
drives are rarely used in robots due to low stiffness characteristics and 
limited programming flexibility.

Compared to electric drives, hydraulic drives provide higher parameters 
of robots, but their operating costs are higher due to the need to ensure high 
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purity of oil and no leaks. Therefore, in recent years, electric drives are more 
often used. Electric drives are the most convenient to operate, adjustable 
over a wide range, and easily stabilized. Ddirect current, alternating current 
motors and stepper motors are widely used in electric drives.

High frequency vibration motors are used to handle miniature products. 
There are many varieties of these motors for both translational and rotary 
movements with micron precision and a wide range of speed control. 
Vibration motors are based on the transformation of high-frequency elastic 
vibrations of links in the form of standing or traveling waves. The converted 
vibrations have frequencies with small amplitudes in the ultrasonic range. 
Such vibration motors can have several degrees of mobility for solid links. If 
elastic links made of piezoactive materials are used, then flexibly deforming 
manipulators can be obtained.

 2.5 General characteristics 
of robot manipulators 

 The individual elements of the actuators of industrial robots, drives, 
mechanisms, and kinematics of manipulators were considered above. The 
considered devices for all degrees of manipulator mobility function in the 
general complex as a single multi-link dynamic system, therefore, it is of 
paramount importance to consider the general properties of this complex 
operating device of the robot as a whole. Particularly important are energy 
and dynamic characteristics, issues of accuracy, mutual influence of 
movements in all degrees of mobility on each other, as well as total masses 
and dimensions, and their ratio in comparison with the payload [30]. The 
floor area occupied by the robot in the workshop is important, as well as 
the height of the suspension of the robot. It is advisable to place the robot 
so that the manipulator in a certain service area provides all the necessary 
positions and orientations of the gripper or tool in the robot's hand.

Certain laws of the trajectory movements of the manipulator must also 
be ensured, including sometimes taking into account the obstacles that may 
appear in the working space.

Energy requirements.
The energy calculation is associated with the choice of actuator motors 

for all degrees of manipulator mobility. The power of the robot's motors 
is determined based on the required power consumption in each degree of 
mobility in a steady state of motion with maximum speed, respectively, for 
rotational and translational movements:
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Ptemр = k ∙ Mmаx ∙ wmаx 

немесе                            Pcons = k ∙ Fmаx ∙ vmаx

where: k is a safety factor that takes into account overloads in dynamic 
modes (during acceleration) and the efficiency of engines and transmissions 
of motion; Mmаx is the maximum moment; Fmаx – maximum strength; w, 
v – maximum speeds. For robots, motors are selected that would have 
the necessary energy characteristics in the smallest possible masses and 
dimensions with a sufficiently high resource of work.

Features of the dynamics of the manipulator. 
The dynamic qualities of the robot manipulator must provide the 

necessary speed of movement and braking when stopping, while stopping 
must be carried out smoothly, without hesitation, with great accuracy in a 
given place. In the process of moving at the required speed, there should 
also be no vibrations, jerks, vibrations. All these qualities must be ensured 
in conditions of differing masses of transported loads and variability of the 
moments of inertia of the load and links when changing the configuration of 
the multi-link manipulator during movement.

To calculate the dynamic qualities of the manipulator, differential 
equations of the dynamics of motion of the entire set of links are made 
taking into account their masses, moments of inertia and connections 
with each other [29, 30].To these equations are added the equations of 
the dynamics of the drive mechanisms themselves. A complex system of 
higher-order differential equations is obtained. The complexity is enhanced 
by the fact that if the angular coordinates of the latter are under the sign 
of trigonometric functions, i.e. equations become nonlinear. Additional 
nonlinearities appear when taking into account the influence of dry friction 
and clearances in mechanical transmissions. Such systems of equations are 
solved numerically on a computer. There are already developed programs. 
You just need to be able to use them.

Usually, the dynamic properties of each of the links with its drive 
separately are examined first. This problem can be solved analytically. But it 
is also necessary to solve a complex dynamic problem with the identification 
of the degree of mutual influence of the movements of different links on 
each other.

The dynamic qualities of the manipulator are also investigated in 
addition, taking into account the elastic compliance of the links, the elastic 
deformations of the links affect the accuracy of movements and positioning 
of the executive body.
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Other requirements. 
The calculation of the positioning accuracy for the manipulator as 

a whole is based on the addition of errors in each link and their possible 
mutual compensation, taking into account the complex of error sources. Of 
great importance from the point of view of operating a robot in industry are 
its overall dimensions, convenience and compactness of its placement near 
technological equipment or, in some cases, the integration of the robot into 
this equipment.

It is also important to reduce the weight of the robot arm in relation to 
the lifting capacity. Can't be allowed noticeable elastic deformations of light 
links and their tendency to oscillate movements. Reconciliation of such 
conflicting requirements is an important element in the strength calculations 
of links and their multi-link combination in general, as well as the choice of 
design, cross-section profiles of links and materials for them.
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CHAPTER 3. PROGRAM CONTROL 
SYSTEMS FOR INDUSTRIAL ROBOTS

 3.1 General structure of the program control system

 Robots are controlled by its control device [33]. According to the 
control principle, robots are divided into software (first generation), adaptive 
(second generation) and intelligent (third generation). As a rule, all three 
control methods are applied in a complex manner. Adaptive governance is 
usually software-based as the next level of governance. Intelligent control, 
in turn, is implemented as a superstructure over the first two levels. The 
names of control systems of specific robots are usually determined by the 
main control methods used in them. According to the degree of participation 
of the human operator in the control process, automatic, automated and 
manual control systems are distinguished. By the type of movement of 
executive systems, there are control systems:

• continuous (contour);
• discrete positional (in steps «from point to point»);
• discrete cyclic (along stops, as a rule, with one step along each 

coordinate).
• control systems are distinguished by controlled variables:
• position (position); 
• speed;
• force (moment).
Often these control methods are used in combination: either different 

methods in different coordinates, or with a sequential transition from one to 
another, or in the form of a functional dependence of the controlled variable 
on another (for example, control by force, the value of which is set as a 
function of position). 

Let us consider in more detail a programmed control system (PC) within 
the first generation (programmed control systems). Software robots are 
characterized by the fact that they operate according to a rigidly defined 
program. However, the program of their actions is easily reconfigured by 
the operator according to the needs of the technological process.

In most cases, the environment in industrial plants during the 
technological process is well defined. Parts, tools, materials are in strict 
order, the technological line works rhythmically, so the robots serving 
this line can be purely software, ie. to work according to certain programs 
rigidly embedded in them in space and in time (but at the same time they 
can be easily reconfigurable).
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The robot control system, which implements all the programmed 
movements, has information and command connections with the rest of 
the equipment to synchronize its actions with the pace of work of this 
technological line. 

3.2 Classification of software control systems 

Software control systems for industrial robots are subdivided into 
systems: a) cyclic, b) positional, c) contour control. Each of them has many 
varieties depending on the nature of the operations, the kinematics of the 
robot, the type of drives [33].

The cyclic control system has a small number of positioning points, 
most often they switch the movement of the manipulator for each degree of 
mobility from stop to stop under the action of compressed air (for example, 
when feeding a workpiece under a press). 

Positional control systems have a large number of programmable 
positions – points through which the end of the manipulator must pass 
during movement and each of which can serve for fixed positioning 
according to the needs of the technological process.

These systems are much more versatile.
Loop control systems have servo drives for each degree of mobility, i.e. 

tracking systems with feedback, with their combined action, the end point 
of the manipulator can move smoothly along any programmed continuous 
trajectories and be positioned motionless at any point of its working area 
according to the set program.

There are also mixed positional-contour systems. Control in loop systems 
and in most positional systems is performed using a microcomputer. There 
are systems in which a microprocessor control device is placed on the drive 
for each degree of mobility, but there are robots without microprocessors 
and computers. Special software devices are installed there.

The robots' programmed control systems were originally borrowed from 
the CNC systems of technological equipment, but they are much more 
complex than the latter, primarily due to the greater number of degrees 
of mobility and their interconnection. The process of discrete positional 
programmed control of the manipulator is as follows.

Programming and training. Various programming methods are used. 
Programming, carried out by calculation, differs in that the program is 
calculated in advance, then it is entered into the memory device of the 
robot microcomputer. Several programs can be installed to perform various 
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technological operations. Then the operator can reprogram the actions of the 
robot by switching programs. The process of software mathematical support 
of robotic systems is very time consuming. Work is underway to create 
the most convenient programming languages for robots and corresponding 
software systems. 

Programming by teaching is carried out by a human - operator either by 
remote control from some kind of master device (remote control buttons or 
a copy of the robot manipulator), or by direct mechanical movement of the 
manipulator end by a human hand. In both cases, all movements correspond 
to the course of the required manipulation operation, while a program is 
recorded in the microcomputer memory device, according to which the 
robot automatically repeatedly performs the programmed movements. 

A generalized functional diagram of industrial robot control system is 
shown in Figure 3.1. Designations: IR – industrial robot, TE – technological 
equipment, MD – memory device. The dashed lines correspond to the 
robot learning mode, and the solid lines – to the automatic execution of the 
program by the robot.

The operator, through the central control unit, sets the operating mode 
of the control system: LEARNING, STEP, CYCLE, AUTOMATIC. The 
operator's console records information about the state of the robot arm and 
its control system.

 
 Figure 3.1. A functional diagram of industrial robot control system

STEP, CYCLE mode means that the operator can recall one command 
or the entire cycle from the memory device, and the robot executes 
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this command or the entire cycle of the programmed movement. The 
AUTOMATIC mode corresponds to the inclusion of the system for repeated 
execution of the program during the automatic working action of the robot.

The number of drives of the robot manipulator corresponds to the 
number of its degrees of mobility.

The timer serves to form the time delays required for the program. 
Position sensors of industrial robots and technological equipment (TE) are 
used to transmit information to the control system about the actual position 
of these objects. The sensor devices depend on the type of control system.

The emergency blocking module is triggered by signals from the IR 
and TE position sensors in the event that unacceptable deviations from the 
specified action program appear.

In the simplest robots, not all elements of this system may be present. In 
more complex robots, additional elements appear. The layout of the entire 
circuit can also change.

A perfect control system, perfect work programs can help eliminate 
the influence of unfavorable imperfections of the robot's mechanisms, high 
positioning accuracy, smooth movement, speed, and absence of oscillations.

Features of cycle, position and contour control systems. 
Cyclic control systems are the simplest control systems that ensure the 

movement of the MA links from lock to lock for each degree of mobility.
The system carries out a programmed sequence of movements, time 

delays when stopping at the stop, issuing technological commands, opening 
and closing the gripper.

In cyclic systems, robots are equipped with fast-acting pneumatic drives. 
Control is carried out either using electronics, relay-contact equipment, 
or pneumonics (jet technology).The cyclic system has a small software 
capacity, simple control algorithms, small overall dimensions and cost.

Positional control system.
Implementation of more complex movements and execution of 

technological operations is possible with a multi-point positional control 
system PR. Typical robots with this control are industrial robots for spot 
welding, assembly and maintenance of various technological equipment.

Contour control system. For the movement of the gripper along a 
continuous trajectory, it is necessary to ensure synchronous and coordinated 
development of the specified trajectories with all degrees of MA mobility.

A uniform and continuous movement of the gripper or a special robot 
tool is necessary, for example, for the automation of arc welding, painting, 
abrasive cleaning of flash, for complex assembly operations.
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 There are two ways of constructing devices for contouring control of 
robots: 

1) recording in the memory of the system information about the change 
in the position of each degree of mobility in time, i.e. in the form of a 
continuous trajectory ready for working off by the drive,

2) recording a finite number of coordinate points belonging to the desired 
trajectory of movement of the gripper or the working tool of the robot.

In some electromagnetic robots with a loop control system, when the 
drive is built for each degree of mobility according to the principle of a servo 
system, analog feedback sensors are installed (for example, a potentiometer 
and a tachogenerator). Because of this, it is necessary to introduce analog-
to-digital converters into the system. If we use impulse or code feedback 
sensors, which provide greater efficiency in terms of speed, accuracy and 
smoothness of the manipulator movement, then a purely digital drive control 
system is obtained with computer control.

3.3 Adaptive robot control system

 Adaptation is the main reaction of a living organism, providing it 
with the possibility of survival. It means the adaptation of the organism 
to changing external and internal conditions. The implementation of this 
principle in technical systems has many advantages, and sometimes is 
simply necessary.

By means of open loop control without feedback, it is possible to exclude 
the influence on the output parameters of the object of some predictable 
external disturbances, provided that the characteristics of individual 
components and elements of the control system are simple enough and their 
properties remain unchanged [34].

 It is possible to eliminate the influence of unpredictable external 
disturbances on the behavior of an object within the framework of control 
theory. For this, the principle of feedback is used, i.e. a closed control 
system is organized, the properties of all elements of which are assumed to 
be known and not changing over time. However, in practice, there are often 
such control objects, the amplitude and frequency parameters of which vary 
over a wide range under the influence of external causes over time and due 
to the properties of the object itself.

The moment of inertia of the MA in the folded position relative to the 
fully extended one can change several times; the viscosity of the working 
fluid in the cavities of the hydraulic cylinders of the underwater robot 
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operating at different depths of the sea at different pressures and water 
temperatures; friction in engine mountings during grease contamination 
and aging and many other characteristics. At the same time, when 
managing complex objects – FPSs, lines, sections consisting of many 
pieces of equipment, the number of external and internal factors that have a 
disturbing effect on their work increases dramatically.

Among them may be errors in positioning of workpieces or their 
absence at the right time, wear of the processing tool, deviation of the joint 
of the parts to be welded from the specified trajectory of the electrode of 
the welded machine, and other factors requiring adaptation of the control 
system, i.e. self-adjustment and adaptation to real operating conditions.

General properties characterizing the adaptation process in adaptive 
feedback control systems:

• output parameters of the controlled object and characteristics of 
disturbing factors are under constant control and management by 
means of devices additionally included in the control system; 

• the observed behavior of an object is described by a quality indicator 
that quantifies the nature of the control process; 

• deviation of the quality indicator outside the tolerance limits entails 
automatic adjustment of the controller parameters or replacement of 
the control algorithm, the result of which is the achievement of the 
desired quality indicator or the implementation of the set goal.

Adaptation levels. Depending on the purpose of control, adaptive 
systems in robotics can be conditionally divided into the following levels:

The first level is characterized by the ability to self-adjust the parameters 
of the regulator based on information about the state of the object, which is 
under the disturbing influence of the external environment.

Assessment of the state of an object can be carried out either by direct 
measurement of the required parameters, or by their identification. An 
adaptive control system that identifies changes in the parameters of the 
external environment (temperature, pressure) can provide self-tuning of the 
controller parameters (for example, eliminate the drift of the characteristics 
of the hydraulic drive of an underwater robot).

The second level of adaptation of robotic systems (RTS) is characterized 
by the inclusion in the control device of additional information tools that 
ensure the collection and processing of data on the state of the environment. 
Based on the analysis of changes in the external environment, the robot's 
control program is corrected, which makes it possible to achieve the set goal 
under new conditions. For example, a welding robot must be able to correct 
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the programmed trajectory of the electrode movement in accordance with 
the real position of the joint line, measured by special sensors.

The third level of PTS adaptation ensures the realization of maximum 
productivity while ensuring the absence of scrap. This level of adaptation 
is characterized by developed means for collecting information about 
the external environment, self-diagnosis, and possibly self-repair of the 
components of a controlled production system.

Control systems software for adaptive robots. 
The functions of the software of the adaptive robot consist in servicing 

objects external to the control system: a human operator, robot drives, an 
information system, technological equipment and a computing device of the 
upper control level. The control system interacts with the human operator in 
an active dialogue mode, during which the person performs the following 
actions:

1) generates a working program, which can be represented as a data 
set describing the positioning points of the robot gripper and control 
signals to technological equipment, or as a set of instructions in a 
problem-oriented language; 

2) edits the working program using a program - data editor or text editor;
3) creates object and load modules of the working program, ensures the 

removal of old files, the inclusion of new ones, renaming and storage 
of programs in the library;

4) debugs the working program, i.e. with the support of the software, it 
performs its step-by-step execution, analyzes the debugging results 
and, if the quality of the program is satisfactory, gives a command to 
execute it; 

5) implements the functions of monitoring the health of the equipment, 
checks the communication channels with the TE, calibrates the 
measuring systems of the robot and performs other diagnostic 
operations.

The main functions of the software.
Depending on the level of intelligence of the robot, software functions 

can include: detailed analysis of the task, dividing it into subtasks and 
elementary actions, planning the movement of the tool or gripper to 
implement these actions, determining the sequence of positioning points, 
transforming the coordinates of the tool positioning points into the required 
positions of the manipulator articulations and the formation of drive control 
commands.
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If there is a communication channel of an adaptive robot with a top-level 
computer and the exchange process is supported by software from both 
sides, it becomes possible to create a hierarchy of control levels with a clear 
division of tasks for each and the accompanying unification of software and 
programming languages for each. 

In addition to the listed functions, the software must solve system-wide 
tasks for processing interrupt signals, for controlling information input and 
output, for distributing computing resources, etc.

Languages and programming systems for adaptive robots. 
It has already been noted that there are two main methods of 

subprogramming a robot: learning and programming using some kind of 
algorithmic language. The first method does not require high qualifications 
and is simple, but it is not suitable for programming adaptive robots, since 
it is unthinkable to teach a robot to act correctly in unpredictable situations 
with partial changes in the external environment.

To program adaptive robots, the second method is used – the compilation 
of control programs in algorithmic or problem-oriented languages [35]. The 
use of this programming method is necessary when performing complex 
operations of mechanical assembly, abrasive cleaning of castings, electric 
arc welding and many other technological tasks.

In general, there are four levels of the robot programming language.
The language of the lower, executive level.
The human operator can set the movement of individual degrees of 

manipulator mobility in the form of fixed values of linear or angular 
coordinates. The sequential execution of these commands by the robot 
corresponds to a certain tool path in the workspace.

Manipulator-level language.
Allows you to program the movement in the workspace relative to 

an arbitrary coordinate system, without thinking about the state of the 
individual degrees of mobility and coordination of the movement of the 
drives, in order to implement the desired movement of the gripper with a 
given orientation.

Operation-level languages provide the ability to form a work program 
by specifying the sequence of operations that the robot must perform with 
the manipulation object.

Task-level languages make it possible to compose a robot's action 
program in terms of «what to do» (not «how to do it»); describe the entire 
task as a whole, without detailing.
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 3.4 Intelligent Robot Control 

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 areas developed, robotics and AI gradually 
separated, however, leaving 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) [37]. 

It has become common practice to determine the requirements for 
intelligent robots (InR) 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.

Further development consists in the introduction of a hierarchy of 
management levels – strategic, tactical and executive.

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 
act in conditions of information uncertainty. In the event that this model is 
implemented as a knowledge base, then it is advisable 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.

If we move away from such a «enumeration-functional» definition of 
InR, then there will remain only two more or less constructive definitions.

The first is that an InR is a robot that includes an intelligent control 
system. Then it is enough just to choose the definition of an intelligent 
system (IS). For example, to define IS as a computer system for solving 
problems that either cannot be solved by a person in real time, or their 
solution requires automated support, or their solution gives results 
comparable in terms of information content to human solutions.

In addition, among other things, it is implied that the tasks solved by 
the IS do not imply the completeness of knowledge, and the IS itself should 
have the ability:
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– to streamline data and knowledge, highlighting essential parameters;
– to learning based on positive and negative examples;
– to adaptation in accordance with the change in the set of facts and 

knowledge, etc. 
Another, less formal, definition of the intelligence of a robot can be the 

ability of a system to solve problems formulated in a general way. This 
definition is, in spite of its «weakness», sufficiently constructive at least to 
determine the «degree of intelligence» of the robot.

Indeed, this definition refers to the assessment of the entire device as 
a whole, making it meaningless to reason about the «intellectualization» 
of individual functions or units of the robot. A device equipped with only 
«intelligent» vision (see, for example, «intelligent» motor apparatus) can 
hardly be called fully intelligent [27]. 

So, despite the many proposed criteria for intelligence, the strongest is 
still the requirement, according to which the role of a person in interacting 
with InR should be reduced only to the formulation of the problem.

Intelligent control is the next highest type of control after adaptive 
control and is in its infancy. To date, adaptive systems have been created 
with some elements of artificial intelligence in the form of the ability to 
perceive and analyze a rather complex and changing external environment 
and make adequate decisions on behavior. For a qualitative leap in the 
direction of creating full-fledged intelligent systems, new hardware is 
required on a fundamentally new element base [37]. 

An increase in the level of artificial intelligence is associated, first of all, 
with the development of the hierarchical structure of environmental models 
through the formation of more and more generalized, more abstract levels of 
its representation. Logical-linguistic models are one of the most generalized 
types of environmental models. They are used for the most complex objects 
with an ambiguous response to the same situations that cannot be described 
formally mathematically and therefore are described heuristically based on 
expert assessments in a language close to natural. Examples of such control 
objects are primarily systems that include people.

Artificial intelligence methods can be applied in control systems not only 
in the system-wide control loop, i.e. for the formation of control, but also 
for solving various local problems of individual subsystems of the robot. In 
this case, the robot control process does not become intelligent, just as in 
adaptive control systems, the presence of internal adaptation in individual 
parts of the system does not make the control as a whole adaptive.
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The urgency of creating artificial intelligence is currently associated 
with the complexity of the problems that modern mankind has to solve. 
Such problems include space exploration, forecasting natural disasters and 
anthropogenic impact on the environment, creating complex engineering 
projects, using modern technology in medicine and many scientific research. 
In addition, artificial intelligence will help a person cope with tasks that 
are beyond his power (complex calculations and analysis) and will simply 
expand the intelligence given to him by nature. Modern systems of artificial 
intelligence are able to master many more specialties and effectively control 
robotic devices than an operator, thanks to a much larger number of various 
information sensors and devices.

It should be noted that intelligent robot control systems are fundamentally 
different from traditional automatic control systems (ACS). 

Usually ACS assumes processing signals from sensors and scanners 
as independent channels, and secondly, it unambiguously connects input 
signals and output reaction by mathematical relationships, these can be 
from simple linear to complex differential-nonlinear systems of equations. 

The traditional significant disadvantage of ACS is the complexity 
and duration of software preparation – it is necessary to first study the 
environment, develop mathematical models, conduct a series of numerical 
and physical experiments. And, perhaps, the main disadvantage of 
traditional ACS should be attributed to the impossibility of its self-training. 

The software and hardware complex of a robotic system with artificial 
intelligence, capable of self-learning and making adequate decisions in 
conditions of incomplete and sometimes contradictory information, is free 
from all these drawbacks.
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CHAPTER 4. APPLICATION 
OF ROBOTIC SYSTEMS

 4.1 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 to combine new technology with outdated, low-
productivity. The robot is not important in itself, but only in combination 
with the main technological equipment, i.e. in RTK and GPS. With such a 
systemic implementation, a robot can give a great effect, and all the costs of 
reconstruction of production are recouped [32].

Let us consider the use of industrial robots in sectors of the national 
economy, dividing it into the performance of auxiliary operations for the 
maintenance of the main technological equipment and into the performance 
of the main technological operations by robots. The first includes the 
automation, using robots, of the maintenance processes of various metal-
cutting, grinding and broaching machines, cold and hot stamping presses 
for forging and foundry equipment, heat treatment plants, as well as loading 
and unloading of semi-automatic arc welding machines and contact welding 
machines. The second category includes the automatic execution by robots 
of welding, assembly, painting, coating, soldering, inspection, packaging, 
transportation and storage processes.

 4.2 Application of industrial robots 
in basic technological operations

 Since the beginning of the development of modern robotics, as robots 
have improved, there has been a steady increase in the share of IRs used 
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in the main technological operations. In 1980-1981. their share in the total 
robot park exceeded 50% for the first time. Experience shows that, although 
the introduction of IR in the main operations requires significantly higher 
(3-4 times) costs than in auxiliary operations, it is here that the most 
effective use of IR in the release of workers is achieved. The social effect 
is also great in connection with the harm to humans of a number of such 
operations (for example, painting, welding) or with their monotony (for 
example, assembly on a conveyor belt).

In mechanical engineering, the main types of technological complexes in 
which IR are widely used in the main operations are assembling, welding, 
coating, grinding, stripping, riveting complexes. Such complexes also 
include complexes for drilling in mining, for assembling refractories in 
metallurgy, for assembling and facing works in construction, for packing 
piece products in light and food industries.

Assembly robotic complexes. 
This type of robotic systems is perhaps the most important in terms of 

its significance. Assembly operations in mechanical engineering account for 
up to 40% of the cost of products, and in instrument making even more – 
up to 50-60%. At the same time, the degree of automation of assembly work 
today is very low due to the limited possibilities that traditional automation 
means in the form of special assembly machines have here. 

Such machines are mainly used in mass production, while, for example, 
in mechanical engineering, up to 80% of production belongs to serial 
and small-scale production. Therefore, the creation of flexible assembly 
complexes based on IR is one of the main directions in the automation of 
assembly operations [31]. 

 Assembly operations include mechanical assembly, electrical assembly, 
microelectronic assembly. The assembly process consists of the following 
sequential interrelated operations:

1) loading of the assembled parts into loading and transport devices 
(usually with their orientation);

2) moving parts to the assembly site;
3) basing, i.e. fixation in a strictly defined position, with the orientation 

of parts in the assembly position;
4) the assembly operation itself, i.e. mating parts, including often 

fastening;
5) control and measuring operations during assembly;
6) removal of the assembled unit from the assembly position to move it 

to the next position, if the assembly is not finished.
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 Each of these operations can, in principle, be performed using IR, but 
this is not always advisable. In those, for example, cases when movement 
along one coordinate is required, a simpler solution may be the use of devices 
such as pushers. In other cases, special orientators and simple one-program 
mechanical arms can be used. The role of IR in assembly complexes, along 
with simpler and special automation tools, can be different. It depends, first 
of all, on the specific requirements for the flexibility of the complex, which, 
in turn, is determined by the seriality of the products. Therefore, we will 
consider the role of IR in assembly complexes, which can be classified as 
follows depending on the volume of manufactured products, starting with 
mass production and ending with a single one:

1) special assembly machines for mass and large-scale production with 
the possible use of simple automatic manipulators in auxiliary and 
individual main assembly operations;

2) robotic assembly complexes for large-scale and batch production, in 
which assembly operations are performed by special IR with cycle 
control;

3) robotic assembly complexes for large-scale and serial production on 
the basis of universal and specialized IR, each of which can carry 
out any assembly operations by changing the tool (including directly 
during the assembly process);

4) robotic assembly complexes for serial production, in which the entire 
assembly is performed by one universal IR;

5) robotic assembly complexes for serial production with the participation 
of a person in the control of the IR or in the performance of individual 
operations by him manually.

The inclusion of a person directly in the assembly process can be caused 
either by economic considerations, or by the technical impossibility of 
automating certain complex operations today (for example, some adjusting 
and tuning actions), or by the need to quickly connect a person in emergency 
situations when the machine for some reason cannot cope with task, or, 
finally, temporarily at the stage of mastering the assembly of a new product 
(including as one of the methods of programming by the teaching method).

Figure 4.1 shows a section of one of the first Russian robotic assembly 
complexes for mass production of mechanical wristwatches on the basis 
of special IR, related to clause 2 of the above classification. On the direct-
flow transport system, a satellite device is fixed, which moves from position 
to position in a straight line with fixation at regular intervals [12]. The 
assembly is carried out according to the principle of parallel-sequential 
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assembly at all positions simultaneously with the subsequent movement of 
the satellite device to the next step. The installation is equipped with special 
pneumatic IRs with fixtures that can be changed depending on the brand of 
the watch being assembled.

 

Figure 4.1. Robotic assembly line for mass 
production of wristwatches

The assembly lines that make up the complex include a transport 
system, special IRs, a control panel, vibrating bins, feeders, as well as 
various equipment and accessories. Watch parts and assemblies arrive at the 
assembly position from vibrating bins in an oriented position. The watch 
plates, collected in cassettes, are automatically installed in satellite devices, 
which are an integral part of the direct-flow transport system. Robots 
install parts or assemblies in the watch plate in a given sequence and with 
the required accuracy. In order to ensure the conditions for collection, the 
watch plate is fixed at the bottom using a special device. The high rhythm 
of the work of the complex and the continuity of the execution of operations 
made it possible to increase productivity by 6-8 times, improve the quality 
of watch assembly, eliminate monotonous manual labor, raise the culture 
and organization of production.

Figure 4.2 shows an example of an assembly robotic complex built on the 
basis of a universal IR (clause 3 of the above classification). The complex 
includes a supporting frame, a turntable, loading and orienting devices, 
equipment fastening devices, cable assemblies, a complex control device, 
synchronization and communication units with a computer.
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Figure 4.2. Robotic complex for assembling contour coils of radio receivers
1 – loading device (container); 2 – intermediate point; 3 – unloading device; 

4 – group control device; 5 – rotary table; 6 – loading device; 
7 – bath for cleaning; 8 – bath for soldering; 9 – fluxing bath

To perform the actual assembly operations, universal pneumatic IR type 
MPS-9S was used. The complex is intended for the assembly of loop coils 
of a household radio receiver, IR in its composition perform the following 
operations:

1) sampling of bobbins from the cassette;
2) fluxing of the winding leads;
3) soldering the leads;
4) flushing the leads;
5) installation of frames on the turntable lodgements;
6) putting on the ring;
7) screwing the axle box;
8) twisting of the core;
9) putting on the screen;
10) coil marking;
11) installation in cassettes of a finished loop coil.
 Changing cassettes at working positions is automated using unloading 

and loading devices. The assembly elements are fed to the working positions 
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with the help of vibrating bins, in which their orientation, accumulation and 
individual delivery are carried out. To ensure the conditions of assembly 
and reduce the requirements for the accuracy of manufacturing assembly 
elements, tooling and fixtures, the IR manipulators are equipped with 
vibration modules. In one working cycle, 10 IRs perform all technological 
operations on the principle of parallel-sequential assembly. At the end of the 
cycle, the coordinate device moves, which feeds the corresponding cells of 
the feeding and receiving cassettes to the gripping position of the first IR 
and to the reset position of the tenth IR, as well as moving one step of the 
rotary table, on special lodges of which the contour coil is assembled. The 
duration of the cycle of the complex is 10 sec.

The use of such assembly complexes increases labor productivity by 
an order of magnitude, saves production space and allows for complex 
automation of assembly production as a whole. The complex readjustment is 
carried out by replacing the PR working bodies and their control programs. 
Compared with the previous type of assembly complexes based on the use 
of special IRs, the use of one type of universal IR in all operations here 
expands the range of assembled products, although the IRs themselves turn 
out to be more complex and redundant in their capabilities in relation to each 
individual operation they perform. Therefore, the transition from special 
IR to universal ones is justified with a decrease in the serial production of 
manufactured products.

The next type of robotic assembly complexes, which turn out to be 
economically more profitable with less serial production, are complexes 
with IR, sequentially performing a number of assembly operations at one 
workplace up to the complete assembly of the whole product (clause 4 of 
the above classification). Such a construction of the complex significantly 
increases its flexibility, allowing only programmatically change the number 
of assembly operations without changing the number of IRs, which is 
inevitable if each IR performs only one operation. In such complexes, the IR 
during assembly repeatedly changes its working bodies during the transition 
from one operation to another. Examples of assembly IRs intended for 
multi-stage assembly are electromechanical IRs of the Sigma type (Italy) 
and Puma (USA).

Figure 4.3 shows one of the first robotic systems that assemble at one 
workstation such a rather complex product as a vacuum cleaner. The complex 
is mounted on an assembly table and includes two electromechanical 
manipulators (1, 2) with eight degrees of mobility (the first (power) one 
works in a vertical plane, and the second one – in a horizontal plane) and 
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seven television cameras, three of them (α, β, γ) oriented vertically, and four 
(A, B, C, D) – horizontally.

The gripping device of the horizontal manipulator is equipped with 
tactile, force and pressure sensors. Vacuum cleaner 3 is assembled from 
three assemblies: filter 4, electric motor 5 and housing 6, which are delivered 
to the assembly non-oriented.

 
 

Figure 4.3. Robotic complex for the assembly of vacuum 
cleaners from Hitachi (Japan)

They are close to assembly robots and are often used with them for 
dimensional control robots – measuring machines. Their working body is 
a measuring probe, which probes the item to be inspected at the desired 
points. Typically, such measuring machines have a rectangular coordinate 
system and CNC, which provides accuracy to the units of micrometers. 
Fig. 4.4 shows an example of a measuring machine.

 

 Figure 4.4. Measuring machine
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Welding robotic systems Welding is one of the widespread applications 
of IR. Of the numerous types of welding, PRs are mainly used in contact 
spot, arc, and also electron beam welding. Resistance spot welding is carried 
out by heating with a pulsed electric current. The working bodies of the PR 
for performing such an operation are welding tongs (Fig. 4.5).

 

Figure 4.5. Welding robot «Kawasaki»

 There are welding IR, in which the manipulator ends with one electrode, 
and the welded product itself serves as the second electrode (Fig. 4.6).

Figure 4.6. KUKA welding robot
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Industrial robots for resistance spot welding have a special design, which 
provides for the placement of a welding transformer and a conductive cable 
from it to the welding gun. The welding transformer is usually located 
on the IR manipulator, including directly in its working body (in order to 
minimize the length of the cable from the transformer to the welding gun, 
through which a large pulsed welding current passes). The carrying capacity 
of such welding IR is 20÷30 kg. IR control for resistance spot welding –
discrete positional. IR control for resistance spot welding – discrete 
positional. The control unit is designed to withstand strong electromagnetic 
interference from the welding current pulses.

The most widely used resistance spot welding with the help of IR is used 
in the automotive industry (body welding), shipbuilding and car building. 
Fig. 4.7 shows a section of welding of car bodies using IR.

 

 

 Figure 4.7. Car body welding area

Arc welding is a more complex technological process than resistance 
spot welding. It requires a continuous movement of the welding electrode 
at a certain speed along a complex trajectory along the seam being welded 
with simultaneous transverse movement. In this case, the electrode must 
maintain a certain orientation with respect to the plane of the seam. The 
carrying capacity of the IR for arc welding is less than that of the PR for 
resistance spot welding and does not exceed 5-8 kg. Industrial robots for 
arc welding are often equipped with a table with several angular degrees 
of movement for placing the welded products on it and manipulating them 
before the IR.
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In addition to motion control, the functions of the IR control device 
for arc welding also include regulation of the welding mode parameters 
(current, arc voltage, gas flow, etc.). At the same time, management should 
be adaptive. The main tasks of adaptation are finding the beginning of 
the seam, tracking the edges of the parts to be welded and orienting 
the electrode. In addition, adaptation is required when adjusting the 
technological parameters of the welding process itself, taking into account 
the state of the external environment.

To control the position of the electrodes relative to the edges of the parts 
to be welded, contact and magnetic sensors, ultrasonic and optical range 
finders, and television systems are used. In fig. 4.8 shows a robotic complex 
for arc welding complete with a manipulation table - the so-called welding 
center.

 

Figure 4.8. Robotic complex for arc welding with 
PR «Motoman» with a two-coordinate table

Electron beam welding is carried out in a vacuum by moving an electron 
beam generated by an electron gun along the seam line.

This type of welding is interesting in that, unlike conventional 
mechanical manipulators, the manipulation here is performed by an electron 
beam using a deflecting magnetic or electric field. (Although there are 
installations with the movement of the table on which the parts to be welded 
are attached.) The control of the movement of the beam along the seam is 
carried out in the simplest cases according to a rigid program, and for the 
most complex trajectories of the joint – using adaptive control and feedback 
through a television vision system.
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 Complexes for soldering and cutting (by arc, laser beam, plasma) are 
similar to robotic welding systems. The latter, in particular, are widely used 
for cutting material. 

Robotic systems for coating.
Industrial robots have found application in the operations of applying 

various coatings: paint and varnish, protective, hardening, sealing, etc. 
These operations are not only physically difficult for a person, but also 
harmful. In most cases, coating application involves the use of explosive and 
fire hazardous substances. Therefore, the PR used for such operations must 
have an explosion-proof design. Spray guns are widely used for coating. In 
fig. 4.9 shows an IR with a spray gun as a working element.

Figure 4.9. Robotic painting complex with
IR from «Devilbis» (USA)

 The control of such IR is continuous (contour) with programming by the 
teaching method. Compared to welding IR, the requirement for IR accuracy 
for application, coating is significantly lower, and, on the contrary, higher 
for speed. Adaptive control with the use of a vision system is also used in 
these IRs to determine the dimensions of the next product to be coated. 
Based on the received data, the control program for the IR is automatically 
selected and corrected.

Another variant for coating technology is to use an electrostatic field for 
this. This method provides a higher quality coating and is more economical. 
However, high voltage (tens of kilovolts) creates an additional explosion 
hazard, which limits the scope of application of painting IRs with this type 
of atomizers. Robotics for electroplating are widely used. Fig. 4.10 shows 
the line of electroplating.
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Figure 4.10. Electroplating line with auto operators

The main manipulation operation in this case is immersion of parts or 
baskets with parts into baths and moving them from one bath to another. 
This operation is performed using simple one-program auto-operators. 
Today, thousands of car operators replace workers in this hazardous 
industry.

 Sandblasting and shot-blasting surfaces are close to the coating process. 
In these operations, IR with continuous control was also used. Other main 
technological operations in which IR with continuous control are used are 
grinding, cleaning (for example, castings), and cutting off the flash.

4.3 Application of industrial robots 
on auxiliary technological operations 

Classification of robotic technological complexes. 
One of the urgent tasks of robotics is to replace workers employed in 

auxiliary operations. Although the cost of automating auxiliary operations 
is 3-4 times lower than the main ones, the degree of their automation is 
almost twice as low. As a result, about half of industrial workers today work 
in these less prestigious and low-skilled manual jobs. Robotic technological 
complexes, in which PR are used in auxiliary operations to maintain 
the main technological equipment, are classified by the type of the main 
technological process or the main technological equipment that implements 
it. The main types of such RTCs are RTCs for machining, stamping, plastic 
pressing, hot stamping and forging, injection molding and in-shop transport 
[32].
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Robotic technological complexes of machining.
One of the important areas of application of IR in auxiliary operations 

is the maintenance of metal-cutting machines. Here, IRs perform the 
most typical auxiliary operation of loading and unloading equipment, 
i.e. installing the workpiece and removing it at the end of processing. 
Similar operations are carried out by IR and when servicing other types 
of technological equipment. There are also some more special auxiliary 
operations performed by IR, such as lubrication of molds, immersion of 
parts in liquid, inter-operation transportation, stacking, etc.

The main technological equipment in the RTC machining are turning, 
drilling, milling, gear-working, grinding, etc. machines. The following basic 
requirements are imposed on the technological equipment: automatic mode 
of operation, the compatibility of its control system with the IR system, the 
possibility of access of the IR manipulator to the zone where the part is 
installed on the machine.

To ensure the automatic mode of the RTC, it should include devices for 
removing chips, lubricating and cooling working bodies and tools, cleaning 
the basing surfaces, means for controlling the quality of product processing; 
shops with single-piece delivery of oriented parts; fencing devices. 

In accordance with the first requirement for RTC, the main type of 
machine tools for them are CNC machines. 

Due to the considerable time of machining in such complexes, the 
maintenance of several machines with one IR of several machines is widely 
used. For maintenance of machine tools in the simplest cases, IR with 
cyclic control is used, and the most common option is the use of discrete 
positional PR. These IRs are reprogrammed on average once a week, i.e. 
less frequently than the CNC machines they serve. The average duration of 
the cycle of such IR is minutes.

Fig. 4.11 shows the simplest robotic technological cell «machine-IR». 
The part to be processed is taken by the IR from the left magazine. In it, the 
parts are located in an oriented position in the cells or are fed individually 
to the IR. At the end of processing, the IR removes the part and puts it 
in the right magazine. Technological sections and lines are assembled from 
such cells. When such cells are connected in series in a line, all subsequent 
cells receive parts from the store at the exit of the previous cell. However, 
for the left magazine of the very first cell, there is a problem of preliminary 
oriented placement of parts in it, which are obtained in the general case in 
an unoriented form, i.e. in bulk.
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Figure 4.11. Arrangements of robotic technological cells «machine-IR».
TE – main technological equipment; M – store with piece-by-piece 

issue of oriented parts; OD – orienting device; 
N – parts in bulk; AIR - adaptive IR

In principle, the following options for solving this problem are possible: 
1) the use of a special orienting device (Figure 4.11, b); 2) use of adaptive 
IR (AIR) for loading the store; 3) the use of such an AIR for servicing the 
machine of the first cell (Fig. 4.11, c).

Currently, special orienting devices such as vibrating bins are widely 
used. The main disadvantage of using adapted IRs is their significant cost. 
Therefore, in cases where special orienting devices can be used, they are 
preferred. Unfortunately, the area of their application, as well as of all 
special devices in general, is limited to large-scale and serial production 
with a rather rare interchangeability of processed parts. In order to weak 
this limitation, tunable orienting devices (with replaceable parts, etc.) are 
created. The option of using adaptive IRs directly for servicing machine 
tools is mainly applicable only with a sufficiently long cycle of processing 
parts on a machine, the duration of which allows servicing several machines 
with one IR (Fig. 4.11, d and e). In this case, the cost of IR is accordingly 
distributed over several technological cells.
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 Figure 4.12 shows a machining workshop in which all operations are 
automated, including transport and storage. The control system includes a 
computer, a wireless communication device and a console with a speech 
command device.

 

Figure 4.12. Robotic machining workshop.
1, 2, 11, 12, 13 – lathes; 3 – warehouse; 4 – loading device; 5 – unloading device; 

6 – floor transport PR; 7 – intermediate warehouses; 8 – broaching machine; 
9 – grinding machines; 10 – milling machines; 14 – IRs; 15 – shops

Robotic technological complexes for cold forming.
Another area of widespread use of IR is cold stamping. This is explained 

by the high injury rate of workers, reaching 30%, and the monotony of the 
press service, as well as the ease of use in these operations of the IR. An 
industrial robot is used here, as well as in mechanical processing, primarily 
to perform loading and unloading operations: loading presses with initial 
sheet material (feeding a sheet into a stamp) and unloading a stamp 
(removing stamping and placing it in a store).

The main feature of the application of IR on cold stamping in comparison 
with mechanical processing is the need to provide a much higher speed, 
since the cycle of the press is measured in just a few seconds. The IRs used 
here have a simple cyclic control, as a rule, a cylindrical coordinate system 
and no more than three degrees of mobility. The gripping device is most 
often made in the form of vacuum suction cups. To ensure the necessary 
speed of maintenance of the press, a IR with two manipulators is often 
used – one for loading, and the other for unloading the stamp.
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Sometimes unloading is carried out using a pusher mounted on the press 
bed, or blowing off the stamping with compressed air. Figure 4.13 shows an 
example of a cold forging RTC with an adaptive IR at the inlet for taking 
blanks from a heap.

 

Figure 4.13. A robotic cold forming complex with 
an adaptive feed pressure at the inlet.

T – table; VS – video sensor; BD – backlight device; P – press

 
An adaptive positioning robot IR1 with technical vision takes non-

oriented sheet blanks from the M1 store, where they are located in bulk, and 
puts them on the table C in an arbitrary position. Above the table are the 
VD video sensor (television camera) and the BD backlight. The information 
from the video sensor goes to the video information preprocessing device 
of the PPD, where the outline of the workpiece is selected. Further, the 
computer calculates the coordinates and orientation of the workpiece and 
generates corrective signals transmitted to the control device IR1, according 
to which the robot displaces the workpiece on the table to the calculated 
position for subsequent picking up by the cyclic industrial robot IR2. Cyclic 
robot IR2 sets this workpiece in the press P, then removes the stamped part 
from it and puts it in the M2 shop of finished parts.

Consider, for example, the work of the cold sheet stamping shop of a 
radio factory. Workshop 's ACS carries out operational and scheduling of 
production, including determining the needs for materials, workpieces, 
planning and management for individual sections, warehouses and transport 
systems, solving other problems of the workshop 's ACS, including the 
exchange of information with the plant's ACS. The nomenclature of 
manufactured parts includes such typical parts for radio-technical products 
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as bases, boards, brackets, etc. The initial sheet material at the cutting site 
is converted into blanks in the form of strips. The sheet is cut according 
to the cards, calculated on the computer. The blanks are delivered to the 
blank warehouse. From here, at the command of the workshop 's ACS, they 
go through the transport system to the cassette line, and then the filled 
cassettes are returned to the billet warehouse. Stamping areas are supplied 
with blanks and tooling through an appropriate transport system, which 
also ensures the transportation of finished parts to the finished product 
warehouse. Transport systems are built on the basis of floor transport and 
loading robots. The general control of the workshop is carried out by the 
operator using the console, which receives information about the production 
of cassettes with blanks, filling stores with finished products, the position of 
the transport and loading robots, and possible malfunctions in the operation 
of the equipment.

Robotic technological complexes in forging and stamping production.
The main incentive for automating the stamping and forging industry, 

along with increased productivity, is the harsh working conditions in the 
forging shops. However, unlike, for example, cold stamping, the task of 
complex automation of such a production presents significant difficulties 
associated with the complexity of the work of a blacksmith. Therefore, 
along with IR, manipulators with manual and automated control are widely 
used here – forging teleoperators controlled by qualified blacksmiths [32].

In addition to the actual stamping the operations of loading the blanks 
into the heating furnace, removing the heated blank from the furnace, 
moving it to the forging press, manipulating the blank during forging, 
and placing the finished forging in the store are subject to automation. In 
addition, there is a number of such auxiliary operations as lubrication and 
blowing of the stamp (blowing off scale), trimming the flash off the part and 
placing it in a container.

Fig. 4.14 shows a diagram of an RTC for hot forging, including 2 IRs: 
IR1 – a robotic blacksmith and IR2 – a robotic cutter. The robot blacksmith 
operates the IF induction furnace for heating billets and the hot stamping 
press PSh, and the robotic trimmer operates the TP trimming press for 
cutting flash off the forging. Forgings to the edging press and flash to the 
store are transported using conveyors.

UP – backlight device;
UPO – pre-processing device;
ACS – automated control system;
PI – induction furnace;
PSh – crank press.
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Figure 4.14. Robotic hot stamping complex

IF – induction furnace; HSCP – hot-stamping crank press; CP – cutting press; 
IR1 – robot blacksmith; IR2 – robot-cutter; C – conveyor; 

M1, M2, M3 – magazines for blanks, forgings and flash

 
Today more than 80% of the range of forgings weighing 25-500 kg is 

produced by the free forging method. The RTC of free forging usually 
includes a hydraulic press and a manipulator, with the help of which a 
blacksmith operator manipulates the blanks during forging. The control 
system of the complex, executed on a computer, provides the following 
modes:

1) semi-automatic control of the press using the control panel; 
2) semi-automatic control of the manipulator with the help of the master 

handle located on the control panel; 
3) automatic control according to a program previously entered into 

the memory of the control device (with the possibility of operative 
intervention by the operator by interrupting the execution of the 
program with a transition to another program or another control 
mode); 

4) programming the manipulator by the teaching method using the 
control handle.

Robotic technological complex for injection molding. 
The process of manufacturing parts by injection molding consists in 

pouring a certain portion of liquid metal taken from the furnace through 
the throat into the injection molding machine, then removing the finished 
casting and feeding it for cutting the gating residue. In addition, it is 
necessary to lubricate and blow the molds. The effectiveness of using IR 
for servicing injection molding machines is associated with the fact that 
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when servicing them by workers, significant metal losses due to inaccurate 
dosing and spraying during pouring, as well as equipment downtime and 
a decrease in productivity due to high worker fatigue. Moreover, working 
conditions are not only difficult, but also harmful to health.

The robotic injection molding complex consists of a holding furnace, an 
injection molding machine, a press for sprue cutting, a casting robot and a 
robot for taking the casting and cooling it in a water tank. Fig. 4.15 shows 
an injection molding section served by two IRs. The filling robot immerses 
its working body – the ladle – into the molten metal in the holding furnace. 
The depth of immersion of the bucket determines the mass of the metal 
taken by it and is controlled by special contact sensors. After a certain 
amount of time required to warm up and fill the ladle, the ladle rises, moves 
to the metal receiver of the injection molding machine and tilts to drain the 
metal. After it is completely drained, the main pressing operation is carried 
out. Then, by the same robot, it is fed to the sprue press and dumped into 
the store.

 

a)                                                                        b)
Figure 4.15. Robotic injection molding complex:

a – view from the side of the casting robot; b – view from the side of the robot removing 
the casting. 1 – injection molding machine; 2 – filling robot; 3 – robot for removing 

castings; 4 – press for cutting sprues

Currently, there are steady trends towards the creation of high-
performance, flexible and highly automated manufacturing, which are called 
flexible automated production (FAР). The creation of flexible automated 
production is a fundamental task of modern industrial production, but its 
implementation is associated with overcoming serious difficulties of both a 
creative and technical and economic nature.
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According to these most important indicators, FAРs are the most 
modern and promising types of production. Flexible automated production 
is understood as an organic combination of flexible technology that allows 
you to quickly and at minimal cost rebuild production for the release of a 
new type of product, with the automation of interconnected technological 
operations and the process of managing them, eliminating the need for 
direct human participation in the production process. Such a FAP, requiring 
the participation of a minimum number of people to carry out the functions 
of control, adjustment, and elimination of unexpected interference, became 
possible on the basis of the use of industrial robots with their ability to 
quickly and easily implement programming or retraining. Thus, industrial 
robots have played a decisive role in the transition from conventional to 
flexible, automated production [11].

In terms of scale, a FAP can represent a line, site, workshop or plant.
The variety of types of flexible production systems and the need for 

an unambiguous definition of each of them required the creation of GOST 
26228-85 «Flexible production systems. Terms and definitions», which 
should be referred to when considering the problems associated with 
flexible production systems (FPS). The terminology of foreign literature 
may in some cases differ from that established by the domestic standard. 
For example, the term FAP has limited use abroad; instead, the generic 
term FPS is used.

As noted above, the basic element of any FPS, including FAP, is a 
flexible production module (FPM), which, in addition to the automatic 
control system, includes: 

1) technological equipment (metal-cutting machine, press, welding 
installation, technological robot, etc.), directly providing processing of 
the workpiece and the formation of the product; 

2) lifting and transporting and reloading devices, including usually an 
industrial robot (manipulator, auto-operator, etc.), performing the 
necessary manipulations on the movement of workpieces, parts and 
tools within the FPM;

3) auxiliary peripheral equipment that provides the issuance, orderly 
accumulation, orientation and acceptance of blanks, parts and tools; 

4) control and measuring devices that control and, together with other 
systems, control the quality of the technological process; 

5) equipment for the removal of processing waste (shavings, flash, 
cuttings, etc.).

The basis of the FPM is automated technological equipment, in 
particular, for the FPS machining – metal-cutting machines with numerical 
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control – turning, boring, milling, drilling and others, or multi-purpose 
complex machine tools – machining centers. About half of the metal-cutting 
machines used in FAP are multi-purpose.

Such a machining center can perform various technological operations, 
for example, turning, milling and drilling, and all of them are carried out 
with one installation of the workpiece on the machine, which eliminates the 
time wasted for rearranging the workpiece, reduces the required number 
of machines, and saves production space. The use of machining centers 
is especially effective in the manufacture of body parts with a significant 
number of surfaces requiring various types of processing.

To perform auxiliary operations for moving workpieces and parts 
between peripheral devices and the machine, an industrial robot is 
usually included in the FPM. Sometimes, as part of the FPM, robots can 
also perform basic technological operations (welding, assembly, etc.). For 
efficient use in FAP, flexible production modules must have a set of the 
following qualities:

– the ability to operate in a fully automatic mode for the required period 
of time (one or two shifts or more);

– the ability to quickly readjust to the production of other types 
of products with minimal human participation (in the limit – 
automatically), that is, to have a level of flexibility corresponding to 
the tasks and essence of the FAP;

– the possibility of organizing 'constant and reliable information 
communication with the general control system of the FAP, and the 
information must be two-way, i.e. transferred from the general control 
system to the FPM and vice versa; 

– the ability to organically integrate into a flexible system of a higher 
level.

The provision of these qualities depends primarily on the perfection of 
the FPM control devices, which are built on the basis of numerical control. 
Work on the use of computer numerical control (CNC) systems for various 
equipment, and above all for metal-cutting machines, started back in the 
1950s. To date, four generations of CNC systems have already been created, 
differing in perfection, functionality, element base, design, etc. For FPMs 
included in the FAP, the most effective use of fourth-generation CNC 
systems, performed on the basis of a microcomputer. They are commonly 
referred to as CNC (Computer Numerical Control) systems. Their most 
important advantage is the breadth of functionality, which allows them to be 
used to control almost any technological and auxiliary equipment (machine 
tools, robots, transport devices, etc.).
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Several FPMs, interconnected by common technological processes and 
management, form structurally more complex flexible production systems –
flexible production complexes (FPC). Flexible automated sections (FAS) 
and flexible automated lines (FAL) with included in their structure FPM, 
transport and storage system and computer control system form a flexible 
production complex, which in terms of scale can be attributed to a flexible 
automated workshop

(FAW). In the general case, this workshop may also include some non-
automated divisions, for example, in the case considered in the diagram, a 
tool preparation section.

It should be noted that the optimal quantitative composition of the 
technological equipment of 4-10 machines has been formed for the FPC. 
With a small number of them (up to four), the use of a central computer 
is economically inexpedient; with a large number (over 20), the control 
system of the complex becomes significantly more complicated, which is 
also associated with economic costs.

FAS and FAL are connected by transport lines with an automated 
warehouse containing the required number of blanks, parts and tools. The 
most convenient for FAP purposes are warehouses with high-rise cage 
racks, served by automated stacker cranes. Such warehouses, occupying 
a relatively small area, provide high throughput and are convenient for 
automation. Billets and parts from the warehouse to FAS and FAL, as well 
as in the opposite direction, are supplied using special vehicles, the type of 
which depends on the configuration and length of the routes, as well as on 
the type and parameters of the transported goods.

About half of the vehicles of modern FPS are various continuous 
transport devices (conveyors, carousels, inclined trays, etc.), the other half 
are discrete devices (mobile IR, rail and trackless trolleys, as well as other 
types of transport). The supply of serviceable metal-cutting and measuring 
tools from the warehouse to the FPM and worn out in the opposite direction 
is carried out along special routes and special vehicles. In some cases, 
for example, with very long-routes, transport for parts and tools can be 
combined.

General control over the operation of the FAP and the movement 
of traffic flows is carried out from the FAP control center with a central 
computer and a control panel. To the central computer, in addition to the 
automated production management system, are additionally connected 
to automated design systems for technological preparation of production, 
scientific research and some others, due to the specifics of a particular FAP 
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and not shown in the diagram. Characterizing the general management 
system of the FAP, one should, first of all, note its hierarchy; usually there 
are three levels of FAP management – upper, middle and lower.

The upper level of control is implemented primarily in automated 
production control systems (AРCS). 

These systems include AWS (automated workstations) and upper-level 
computers. At this level, planned and economic management of production 
is carried out, the state of production processes is recorded, control programs 
are developed, stored and transferred to the middle level of management, 
shift-daily tasks are formed, etc. In general, the upper level can be called 
organizational [32].

The middle level of FAP control is carried out directly in the FAP 
control center, including the central computer and the operator's workplace. 
At this level, a limited (for example, daily) stock of control programs is 
stored, the latter are entered into the CNC systems of technological and 
transport and storage equipment, an operational record of the quantitative 
and qualitative performance of shift-daily tasks, material and documentary 
support of production is carried out, the work of all elements is coordinated 
FPC in real time, etc. The average level of FAP control can be defined as 
dispatching.

The lower level of control is implemented by microcomputers, which are 
part of the FPM and transport and storage systems. At this level, there is 
direct management of the processing of parts and transport and warehouse 
operations, which allows us to call the lower level technological. 

Thus, the FAP management system is a hierarchical system of 
successively related management levels – upper, (organizational), middle 
(dispatching) and lower (technological).

4.4 Application of robotics 
in the education system 

The development of modern robotics is rapidly encompassing 
fundamentally new applied areas associated with work in uncertain and 
extreme conditions: from space and deep-sea research, maintenance 
of nuclear power plants, elimination of the consequences of man-made 
accidents and disasters, to performing complex medical operations, 
automation of the utility sector, organization everyday life and leisure. And 
education is no exception. 
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In world practice, there is a positive experience of using robots in 
teaching. So, in 2017, a robot teacher appeared in Japan. He lectures on 
literature and quotes excerpts from writers at Nishogakushev University 
in Tokyo. It is an android robot with a high resemblance to humans, its 
appearance mimics that of the teacher Natsume Soseki. Since 2012, the 
robot Engkey has been used to teach English, teaching elementary school 
in South Korea.

In 2015, in Russia, the Promobot robot delivered a lecture to the students 
of the Phystech-Lyceum of Moscow Institute of Physics and Technology

(MIPT) in Dolgoprudny, Moscow Region. In 2019, the presentation of 
the new educational project «Lunar Odyssey 2.0» for the development of 
technology, computer science, physics, mathematics and geography was 
held at the international educational forum «City of Education 2019».

In Kazakhstan, at the initiative of the Ministry of Education and Science, 
some educational institutions of the country were equipped with the latest 
LEGO Education sets, on the basis of which the most daring ideas can be 
implemented: to model and program the most real robots with numerous 
functions and abilities. Now, with the help of 400 class-sets purchased 
with sponsorship funds, about 20 thousand Kazakhstani boys and girls can 
practice robotics. These are just the first steps towards the development of 
this interesting and promising area [38].

Every year robotics and robots will be used more and more in the 
educational process. In this regard, five areas can be identified that are 
being implemented today.

1. Robotics is an element of game learning, while learning becomes 
an exciting process. When using designer details to assemble and program 
robots, students develop thinking, creative imagination, and play at the 
same time. At a technical university, this technology is used to master the 
following academic disciplines: «Introduction to Robotics», «Fundamentals 
of Robotics», «Industrial Manipulators», «Mobile Robotic Systems», to 
study algorithms, principles of robotics and develop skills for solving 
applied engineering problems. 

At the MSTU named after G.I. Nosov there is a children's technopark 
«Quantorium», where four quantums have been introduced, one of them – 
«Roboquantum» – is the design and assembly of robotic systems.

2. Mediation robot. In the learning process, situations occur when a 
student, for some reason, cannot attend classes with the entire group, and 
then he may develop psychosocial maladaptation. In this case, you can 
help him with the help of a mobile robot-mediator. He moves around the 



203

educational institution, attends lessons and passes information to the patient. 
The student himself controls the robot-mediator from the computer and, 
without violating the medical regime, staying at home or in the hospital, 
continues to be an active participant in the educational process. Interactive 
design of an intermediary robot compensates for the lack of social 
interaction, which has a positive effect not only on the development of the 
student's personality, but also on his well-being. Favorable psychoemotional 
background, a sense of presence improve the state of health, reduce the 
rehabilitation time for a sick student.

3. A telepresence robot is an intermediary in distance learning, a 
substitute for a teacher when using distance technologies, its purpose is to 
promote new methods of remote education. In the past, teleconferencing 
was used to bridge the distance. The peculiarity of the human brain is 
that more effective perception occurs with sufficient spatial orientation. 
The teacher can be anywhere, and the robot can be in the classroom. Its 
cameras and sensors are the teacher's eyes and ears. They read signals and 
send a response in the form of images and audio speech to tablets, laptops, 
students' phones. 

In some cases, the robot can cope without a person and conduct classes 
independently according to the program laid down in it. This method of 
interactive learning improves the quality of education, because the best 
teachers will be able to teach classes in any educational institution, while 
being at a considerable distance. There is no robot capable of thinking like 
a human, artificial intelligence is still far from that. The robot executes 
the commands given by the teacher according to the technical capabilities. 
In the last century, the teacher and the library were the only sources of 
knowledge. Modern students have easy access to electronic libraries, each 
of them can have electronic books at their disposal. However, the teaching 
profession will always be relevant; with the advent of robotics, only its 
role can change. To educate a person, a person must be taught by a person. 
Education is not only the volume of knowledge, but also the ability to apply 
professional knowledge in communicating with people. Even the best robot 
has a database constraint and cannot answer many questions.

4. Robot tutor for inclusive education. On the one hand, the robot is not 
alive, but on the other hand, it moves and is able to respond to the student's 
actions [38]. Here, the robot is useful as a guide, assistant, mediator between 
teachers and a student with special educational needs or disabilities. A robot 
tutor helps students with mental or physical disabilities acquire professional 
skills by combining learning with dynamic or relaxing wellness breaks to 
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relieve emotional stress and fatigue. The robot is capable of diagnosing 
a student's well-being and physical condition and can even provide real 
psychotherapeutic assistance, carry out psychological correction and 
rehabilitation, reduce emotional stress, and increase the student's desire 
and ability to interact with the world during the learning process. Most 
of the robots used today are static, do not possess facial expressions, non-
verbal communication means, which can frighten or irritate autists and 
students with neuropsychiatric symptoms. A real or virtual humanoid, 
anthropomorphic robot tutor can fulfill the role of an ideal teacher-tutor 
and mentor. He is patient and resilient, able to compensate for the mental 
or physical disabilities of a student with disabilities or a student with 
disabilities, effectively promoting the learning and socialization of students 
with disabilities.

5. Robot motivator. In the classroom in such disciplines as «Defectology», 
«Special Psychology», «Correctional Psychology», «Correctional Pedagogy 
with the Basics of Special Psychology», «Psychological support of children 
with disabilities» and others, students of the Moscow State Technical 
University named after G.I. Nosov demonstrates the capabilities of a small 
robot called «Stepa» for the correction of primary and secondary mental 
disorders in children with disabilities [8].

Such classes not only develop the professional competencies of students, 
but also contribute to the activation of their motivational and cognitive 
activities, provide emotional involvement in the process of perception of 
academic disciplines and the world around them as a whole, help to form 
practical skills. Empirical research For a long time, there was an opinion 
among scientists that modern technical means and information technologies 
cause cognitive and emotional technophobia [9].

In February 2019, the robotic company Regulus Robotics Machine, 
created in 2017 in Almaty, began developing its own product in the field 
of educational robotics – an educational console designed for middle 
school students. The company is engaged in the sale of robotic products 
created abroad, as well as educational robots created on its own base. In 
2018, the company equipped more than 800 classrooms across the country 
with educational robots. Manufacturers include ROBOTIS, Vex Robotics, 
Arduino (USA), DST Robot (South Korea), Softbank Robotics (France), 
Engineered Arts (UK).

The successful development of robotic teaching tools has become 
possible thanks to the development of artificial intelligence methods and 
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tools. The widespread introduction of information and communication 
technologies in the field of education and the solution of the problem of the 
quality of education necessitate the development of models that are adequate 
to the processes of educational activity. Improving the quality of education 
is a priority in the development of the education system. One of the main 
tasks of managing the quality of education in an educational institution is 
the task of using artificial intelligence in teaching.

One of the most promising areas of application of artificial intelligence in 
education is adaptive learning. The level of knowledge of those who begin 
to study something is different. And the abilities are different. Different life 
experiences and different motivations. Therefore, for some of the students 
the program always seems too easy, for some it is unbearably difficult. It 
is convenient for someone to perceive material in one form. Someone else. 
As a result, the teacher is always faced with an unsolvable problem: how 
to ensure acceptable academic performance of «weak» students and not 
discourage strong students from learning with easy material? The use of 
adaptive technologies should solve this problem. It is assumed that artificial 
intelligence will track the progress of each individual student and either 
adjust the order of displaying course blocks according to his abilities, or 
inform the teacher about which material is learned worse and which is 
better. In a more general context, the application of AI in education involves 
the individualization of learning. Individualization of training involves 
the adaptation of the learning process according to the following three 
parameters (criteria): 

– adaptation to the individual characteristics of the student; 
– adaptation to teaching methods; 
– adaptation to the subject of study. These criteria for learning adaptation 

are most fully implemented in expert learning systems (ELS). ELS is 
referred to as intelligent learning systems and they are discussed in 
detail in [39, 40].

A typical static ES consists of the following main components (Figure 
4.16): 

– solver (interpreter); 
– working memory (RP), also called database (DB); 
– knowledge base (KB); 
– components of knowledge acquisition; 
– explanatory component; 
– dialog component.
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Figure 4.16. Main components of a static expert system

Below, Figure 4.17 shows the architecture of a dynamic expert system. 
It can be seen from the figure that two components are introduced into the 
architecture of a dynamic ES in comparison with a static ES: a subsystem 
for modeling the external world and a subsystem for communication with 
the external environment. The latter communicates with the outside world 
through a system of sensors and controllers. In addition, the traditional 
components of a static ES (knowledge base and inference engine) are 
undergoing significant changes to reflect the temporal logic of events taking 
place in the real world.

 

 
Figure 4.17. Basic components of a dynamic expert system 
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 This ES contains, in addition to the main components, those capabilities 
that allow you to create integrated applications in accordance with 
modern programming technology. The knowledge used in ES is explicit 
and accessible, which distinguishes ES from traditional programs and 
determines their main properties:

1. Application for problem solving of high quality experience that 
represents the level of thinking of the most qualified experts in the 
field, which will lead to creative, accurate and effective solutions. 

2. The presence of predictive capabilities, in which the ES gives answers 
not only for a specific situation, but also shows how these answers 
change in new situations, with the possibility of a detailed explanation 
of how the new situation led to changes.

3. Providing such a new quality as institutional memory, due to the 
knowledge base included in the ES, which was developed in the course 
of interactions with specialists of organizations, and is the current 
policy of this group of people. This body of knowledge becomes a 
body of expert opinions and a constantly updated guide to the best 
strategies and methods used by staff. Leading experts leave, but their 
experience remains.

4. The ability to use ES to educate and train executives, providing new 
employees with a wealth of experience and strategies from which to 
learn the recommended policies and methods.

In the laboratory of information systems of the Kostanay Social and 
Technical University named after Academician Z. Aldamzhar, a group 
of scientists is engaged in research related to the robotization of higher 
education. Currently, this group is working on the project: «Robotization 
of the higher education system» [26]. The project provides for the creation 
of intelligent information systems designed for teaching purposes, the 
development of virtual robot teachers that provide high-quality training 
for university students. The intellectual basis of virtual robot teachers 
is the expert training systems: ES for planning the learning management 
process, ES for solving problems in the studied subject area, ES for testing 
and assessing knowledge and ES for diagnosing student errors. Virtual 
robot professors and virtual robot assistants will be created on the basis of 
expert training systems. The implementation of this project in the future 
provides for the creation of a new type of open universities, equipped with 
virtual robotic professors and virtual robotic assistants, that is, robotic open 
universities that exclude the participation of faculty in teaching students and 
provide high quality training for specialists with higher education. Fig. 4.18 
shows the structure of this university.
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Figure 4.18. Structure of a robotic open university 

Education at these universities will be carried out remotely and will 
cover all regions of our republic. A student from any city, village or village 
who has a personal computer will in the online (interactive) mode master 
the training program for his chosen specialty and, upon completion of 
training, receive an appropriate document (diploma, certificate, etc.).

It is important to note that robotization of student learning will ensure 
a high quality of training, since robotic professors and robotic assistants 
will use the latest teaching technologies and the highest quality teaching 
materials based on the use of artificial intelligence methods and tools. 
The knowledge base in these virtual robots will be created on the basis 
of lectures and scientific and methodological works of the world's largest 
scientists and educators. Virtual robots will fully check written work and 
exam assignments using established metrics and standards that will exclude 
teacher bias or incompetence.

Implementation of the results of the project «Robotization of the higher 
education system» will have a significant social and economic effect. The 
introduction of robotic teachers into the educational process of universities 
will lead to a reduction in the staffing table of the university. Teachers with 
low qualifications and incompetence, insufficient teaching experience will 
be reduced, and the remaining highly qualified teachers can be significantly 
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raised their salaries. Robotic universities are implementing projects of 
the so-called «lifelong education», their educational programs will allow 
working people to get secondary primary or second higher education, 
increase their qualifications or undergo retraining [43]. 

Considering these universities from the point of view of economics, it 
can be argued that they are much more efficient and their activities pay 
off quickly enough, since with a huge number of students, the costs of 
functioning and organizing educational activities are minimized. In this 
case, the cost of education will be lower than in traditional universities. 
In robotic universities, commercial courses can be created: advanced 
training, courses in teaching foreign languages, tutoring courses, and other 
educational structures where the educational process is carried out by 
robotic teachers. The main difference between these courses from traditional 
ones: a) they use the most advanced methods and high-quality materials 
for training, b) training is carried out according to individual trajectories, 
taking into account the individual trajectories of students, c) tuition fees are 
much lower than on existing courses. As a result, the commercial income 
of a robotic university will increase significantly, because the educational 
process is carried out by robots (they do not need to pay a salary), the 
number of students will be much larger, since the costs of students for 
acquiring knowledge will be significantly reduced.
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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 
generations 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»).
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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

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 
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 
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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. 

Следует отметить, что объективной причиной возникновения и раз-
вития робототехники явилась историческая потребность современного 
производства в гибкой автоматизации с устранением человека из непо-
средственного участия в машинном производстве и недостаточность 
для этой цели традиционных средств автоматизации. Поэтому зада-
чей робототехники наряду с созданием собственно средств робото-
техники является разработка основанных на них систем и комплексов 
различного назначения. Системы и комплексы, автоматизированные 
с помощью роботов, принято называть роботизированными. Робо-
тизированные системы, в которых роботы выполняют основные тех-
нологические операции, называются робототехническими. Наряду с 
внедрением в действующие производства роботы открывают широкие 
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 т.п.).

Данный учебник представлен на трех языках – на казахском, рус-
ском, английском и разделен на два тома. Первая глав второго тома 
посвящена компютерному зрению робототехнических устройств, рас-
сматриваются методы распознавания и обработки изображения. Во 
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второй главе дано описание исполнительных устройств роботов, кон-
струкции манипуляторов и приводов промышленных роботов. В тре-
тьей главе рассмотрены системы программного управления роботами, 
классификация систем программного управления, методы адаптив-
ного и интеллектуального управления роботами. В четвертой главе 
рассматривается применение робототехнических средств различного 
назначения в промышленном производстве, а также применение робо-
тотехники в системе образования.
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ГЛАВА 1. КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

1.1 Программное обеспечение наземной станции
 

Также как и на БПЛА, на наземной станции (персональный ком-
пьютер, ноутбук) необходимо установить соответствующее про-
граммное обеспечение и операционную систему. В частности, для 
конкретной реализации можно использовать ОС LinuxUbuntu 14 и 
Windows 7. Также необходимо установить определенный список ути-
лит, драйверов и программное обеспечение, а именно:

Для Ubuntu 14:
1) Pyhotn dev package.
2) OpenCV 2.4.
3) Gstremaer1.0.
4) Numpy dev package.
5) Scipy package.
6) Matplotlib package.
7) PIL package.
8) Facerec library.
9) PyQt 4 package.
10) IDE для Python (опционально).
Для Windows 7:
1) GDK gstreamer.
2) OpenCV 2.4.
3) Mission planner.
4) Net Framework 4.5.
5) Python 2.7.
6) PuTTY.
7) Xming.
8) IDE для Python (опционально).

 
Рисунок 1.1. Скриншот трансляции видео потока с БПЛА
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Видео поток с БПЛА может быть передан на наземную станцию 
для дальнейшего распознавания изображений (Рис. 1.1) [17]. 

Библиотека OpenCV.
Библиотека OpenCV – это библиотека с открытым исходным кодом, 

написанный на языке высокого уровня (C/C++), который содержит 
алгоритмы: для интерпретации изображений; калибровки камеры по 
стандарту; устранения оптического искажения; анализ сходства и дви-
жение объекта; определение формы объекта и слежение за объектом; 
3D-реконструкция и др. 

Эта библиотека является популярным из-за его открытого исход-
ного кода и возможности использовать бесплатно для образователь-
ных и коммерческих целей.

Таким образом, библиотека OpenCV является набором типов дан-
ных, функций и классов для обработки изображений алгоритмами 
компьютерного зрения.

Основные модули библиотеки:
opencv_core является ядром, содержит основные структуры данных 

и алгоритмы:
• Основные операции над многомерными массивами.
• Матричная алгебра, математические функции, генераторы слу-

чайных чисел.
• Структурная запись.
• Основные 2D-графики.
CV – модуль для обработки изображений и компьютерного зрения:
• Основные операции над изображениями (геометрические преоб-

разования, фильтрации, преобразование цветового пространства 
и др.).

• Анализ изображений (выбор отличительных характеристик, 
морфологии, гистограмма).

• Анализ трафика, отслеживание объектов.
• Обнаружение объектов.
• Калибровка камеры, реконструкция элементов пространствен-

ной структуры.
CV – модуль для обработки изображений и компьютерного зрения:
• Основные операции над изображениями (геометрические преоб-

разования, фильтрации, преобразование цветового пространства 
и др.).

• Анализ изображений (выбор отличительных характеристик, 
морфологии, гистограмма).
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• Анализ трафика, отслеживание объектов.
• Обнаружение объектов.
• Калибровка камеры, реконструкция элементов пространствен-

ной структуры.
Highgui – модуль ввода/вывода для изображения и видео, для соз-

дания пользовательского интерфейса:
• Захват видео с камер и из видео файлов, чтение/запись статиче-

ских изображений.
• Функции для простого пользовательского интерфейса.
Cvaux – экспериментальные функции:
• Стерео калибровки.
• Калибровки.
• Для поиска стерео корреспонденции.
• Для обнаружения и описания лица.
CvCam – захват видео:
• Позволяет захватывать видео с цифровых видеокамер. 
Как можно видеть из описания библиотеки OpenCV, он предлагает 

широкие возможности для реализации задачи.
Фреймворк Gstreamer.
GStreamer – фреймворк для создания потоковых мультимедийных 

приложений. Среда разработки GStreamer делает возможным написа-
ние различных типов потокового мультимедийного приложения. Кар-
кас GStreamer позволяет создавать приложения, которые способны 
обрабатывают аудио, видео, или аудио и видео вместе. GStreamer не 
ограничивается только аудио и видео потоками, он может обрабаты-
вать любой вид потока данных. GStreamer является хорошей базой 
для разработки аудио и видео приложений высокого класса, которые 
предъявляют высокие требования к латентности и производитель-
ности.

Одним из наиболее очевидных применений GStreamer является 
использование его для создания медиа-плеера. GStreamer уже вклю-
чает в себя компоненты для построения медиа-плеера, который может 
поддерживать очень широкий спектр форматов, включая MP3, Ogg/
Vorbis (рис. 1.2), MPEG-1/2, AVI, Quicktime, и многое другое [18]. 
Однако GStreamer, гораздо больше, чем просто еще один медиа-плеер. 
Его основными преимуществами являются то, что вставные компо-
ненты могут быть смешаны и подобраны в произвольных потоках, так 
что можно написать полноценное видео приложение, или приложения 
для редактирования аудио. Фреймворк основан на плагинах, которые 
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будут предоставлять различные кодеки и другие функциональные воз-
можности. Плагины могут быть связаны между собой и расположены 
в pipeline. Этот pipeline определяет поток данных.

Основной функцией GStreamer является создание базы для плаги-
нов, потока данных, синхронизации типов носителя обработки. Он 
также предоставляет API для написания приложений с использова-
нием различных плагинов. GStreamer имеет плагинную архитектуру, 
и в стандартной поставке имеет очень большой набор плагинов кото-
рые могут решить потребности разработчиков мультимедийного про-
граммного обеспечения.

В GStreamer есть несколько основных компонентов:
• Элементы.
• Pads.
• Контейнеры bin и pipeline.
 
 

Рисунок 1.2. Пример магистрали pipeline

Элементы – ядро GStreamer. С точки зрения разработки плагинов, 
элемент это есть производный объект от класса GstElement. Элементы 
обеспечивают некоторую функциональность при связывании с дру-
гими элементами. Например, источник элемент предоставляет данные 
в поток, и фильтрующий элемент действует на данных в потоке. Боль-
шое количество элементов поставляются с GStreamer, но дополнитель-
ные элементы также могут быть записаны.

Плагины – механизм используемый везде в GStreamer, даже если 
используются только стандартные пакеты. Несколько основных функ-
ции находятся в библиотеке ядра, а все остальные реализованы в 
плагинах. Реестр плагина используется для хранения сведений о под-
ключаемых модулях в бинарном файле реестра. Таким образом, про-
грамма, использующая GStreamer может не загружать все модули, 
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чтобы определить, какие необходимы. Плагины загружаются только 
тогда, когда они запрашиваются.

Pads используется для согласования ссылок и потока данных между 
элементами в GStreamer. Pads можно рассматривать как «место» или 
«порт» на элементе, куда могут быть сделаны ссылки с других элемен-
тов. С помощью которых данные могут передаваться в эти элементы 
или из этих элементов. Pads имеют специфические возможности обра-
ботки данных, может ограничить тип данных, которые проходят через 
него. Ссылки допускаются только между двумя pads, когда типы дан-
ных двух pads совместимы.

1.2 Обработка изображения

Алгоритмы распознавания требуют преобразования входного изо-
бражения, перед тем как начать их обрабатывать. Для работы с про-
цедурой сегментацией и распознавания, изображения должны иметь 
двоичное представление. Работа ведется только с черными и белыми 
пикселями. Таким образом, исходное изображение должно быть пре-
образовано в двоичный формат. Эта задача решается в два этапа. 

Бинаризация изображения. На первом этапе, цветное изображение 
преобразуется в черно-белый цвет и представляется в оттенках серого. 
Это вычисляется для каждого пикселя, яркость которого колеблется 
от нуля до 255. Уровень яркости 0 соответствует черному цвету, а 
яркость уровня 255 белому цвету. Таким образом, для хранения изо-
бражений выделяется один байт на пиксель. Яркость пикселя можно 
вычислять по следующим формулам (1.1) и (1.2) [19]:

I R G B
�

� �
3                                   

(1.1)

I
R G B R G B

�
� � � � �max , , min , ,

2                     
(1.2)

где R, G, B – красный, зеленый и синий пиксели соответственно. 
Мы часто сталкиваемся с изображениями определенного размера, 

которые мы хотели бы преобразовать в другой размер. Потребуется 
увеличивать или уменьшать масштаб. Можно сделать это с помощью 
функции cvResize (). Эта функция преобразует исходное изображение 
к требуемому размеру изображения. Такие же операции могут осу-
ществляться в обратном направлении.



228                                                                                            

voidcvResize(
 constCvArr* src,
 CvArr* dst,
 int interpolation = CV_INTER_LINEAR
); 

Последний аргумент CV_INTER_LINEAR является методом интер-
поляции (по умолчанию – линейная интерполяция).

В целом, мы хотим, получить гладкую трансформацию исходного 
изображения. Интерполяция происходит, когда сжимается исходное 
изображение и пиксель в изображении назначения попадает между 
пикселями в исходном изображении. Это также происходит, когда мы 
увеличиваем изображение, и мы должны рассчитать значения пиксе-
лей, которые не имеют прямого сопоставления к пикселям исходного 
изображения.

ROI является одним из оснований OpenCV. Это позволяет пользо-
вателю указать прямоугольную область изображения, которая должна 
быть расположена в пределах исходного изображения, как показано на 
рис. 1.3 [24].

 
Рисунок 1.3. Область изображения

 
Гистограммы. Гистограмма описывает частоту появлений пик-

селей изображения с одинаковой яркостью. Элементы гистограммы 
содержат целочисленные значения, равные количеству пикселей изо-
бражения. Визуально, гистограмма обычно появляется в графике 
функции. Гистограмма позволяет оценить и соответствующим обра-
зом изменить яркость изображения, контраст, площадь изображения 
и др. Помогает определить, где на изображения находятся отдельные 
участки соответствующие различным диапазонам яркости.
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Гистограмма изображения это график, показывающий сколько пик-
селей изображения имеет определенную яркость, как показано на рис. 
1.4, [24]. Для удобства, они нормированы на общее количество пиксе-
лей, так что сумма всех значений в гистограмме должно быть равно 
единице. Гистограммы являются одним из классических методов для 
анализа изображений. 

 

Рисунок 1.4. Типичный пример гистограммы; на облако точек (вверху слева), 
накладывается сетка для подсчета (вверху справа), 

который дает гистограмму (внизу справа)

Для получения гистограммы изображения используется функция 
cvCreateHist()

CvHistogram* cvCreateHist(
 intdims,
 int* sizes,
 int type,
 float** ranges = NULL,
 intuniform = 1
); 
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Гистограммы используются во многих аспектах компьютерного 
зрения. Они могут быть использованы для обнаружения переходов 
между сценами видео, маркировки края, изменения цвета от кадра к 
кадру и др. Гистограммы края, цвета, углы и др. образуют функций, 
которые передаются классификаторам чтобы опознать объект. 

Выделение объекта на изображении. Для успешного решения 
задачи распознавания, необходимо выделить требуемый объект на 
изображении, и довести его до нормированной формы, подходящей 
для распознавания. Основным методом нахождения объекта на изо-
бражении является сравнение входного изображения с эталонным изо-
бражением. 

Критериями для успешной работы алгоритма могут быть:
• Анализ количества найденных объектов.
• Анализ размера найденных объектов.
• Анализ местоположения найденных объектов.
• Анализ цвета найденных объектов.

1.3 Распознавание образов

Распознавание образов, как методология принятия решений на 
основе результатов наблюдений за объектами и процессами окружаю-
щего мира, возникло значительно раньше современных компьютерных 
систем и технологий. 

Первые методы распознавания разрабатывались для электронных 
аналоговых систем и рассматривались в рамках теории обработки 
сигналов. В процессе развития вычислительной техники и инфор-
мационных технологий эта дисциплина, как и само понятие образа, 
претерпела значительные изменения и продолжает интенсивно разви-
ваться. Сейчас трудно строго определить класс задач, который отно-
сится исключительно к распознаванию образов. 

Также, трудно дать строгое определение самого понятия образа. В 
обыденном понимании образ включает целую совокупность наших 
индивидуальных ощущений, представлений и умозаключений. Рас-
познавание образов - повседневная неотъемлемая составляющая дея-
тельности человеческого мозга.

Поэтому в спектре компьютерных дисциплин задачи распознавания 
относятся к проблематике искусственного интеллекта. В самом общем 
случае в качестве образа может рассматриваться любая информацион-
ная модель объекта или процесса абстрактного или реального мира. 
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Отличительная особенность такой модели в задаче распознавания – 
это использование только того подмножества характеристик объектов 
исследования, которое обеспечивает выделение одной или нескольких 
групп объектов определенного типа. 

Целью процедуры распознавания является ответ на вопрос: отно-
сится ли объект, описанный заданными характеристиками, к интере-
сующим нас категориям и если относится, то к какой именно. Исходя 
из этого, можно сказать, что образ – это описание объекта или про-
цесса, позволяющее выделять его из окружающей среды и группиро-
вать с другими объектами или процессами для принятия необходимых 
решений.

Те категории объектов, которые мы хотим выделить или на кото-
рые хотим разделить все множество образов в процессе распознава-
ния, обычно называют классами. Понятие класса в распознавании 
появилось существенно раньше, чем в объектных информационных 
моделях. И способ задания классов здесь определяется не столько 
сущностью предмета исследования, сколько особенностями имею-
щейся информации об объектах и способами ее представления. 

Для системы обработки информации: образ – это совокупность 
данных об объекте или явлении, включающая параметры и связи. 

Возможность распознавания опирается на схожесть однотипных 
объектов. Несмотря на то, что все предметы и ситуации уникальны в 
строгом смысле, между некоторыми из них можно найти сходства по 
тому или иному признаку. 

Отсюда возникает понятие классификации: разбиения всего мно-
жества объектов на непересекающиеся подмножества – классы. Эле-
менты которых имеют некоторые схожие свойства, отличающие их от 
элементов других классов. И, таким образом, задачей распознавания 
является отнесение рассматриваемых объектов или явлений по их опи-
санию к нужным классам. Понятие распознавания можно расширить, 
если говорить об обнаружении объектов в потоке любой информации. 
Например, можно говорить о распознавании болезни по её симптомам 
у больного или о распознавании социальных явлении по статистиче-
ской информации. 

Развитие и распространение компьютерной обработки информации 
привели к возникновению в середине ХХ века потребностей в тех-
нологиях, позволяющих компьютерам осуществлять распознавание 
в обрабатываемой ими информации. Разработка методов компьютер-
ного распознавания позволяет расширить круг выполняемых компью-
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терами задач и сделать компьютерную обработку информации более 
интеллектуальной. Примерами сфер применения распознавания могут 
служить системы распознавание текста, компьютерное зрение, распоз-
навание речи и др. 

Несмотря на то, что некоторые из этих задач решаются человеком 
на подсознательном уровне с большой скоростью, до настоящего вре-
мени ещё не создано компьютерных программ, решающих их в столь 
же общем виде. Существующие системы предназначены для работы 
лишь в специальных случаях со строго ограниченной областью при-
менения.

Задача классификации и распознавания образов на данный момент 
времени является одной из актуальных задач в области компьютерного 
зрения, машинного обучения, робототехники. Проблема распознава-
ния образа приобрела большое значение в условиях информационных 
перегрузок, когда человек не справляется с линейно-последователь-
ным пониманием поступающих к нему сообщений. 

В результате чего его мозг переключается на режим одновремен-
ности восприятия и мышления, которому такое распознавание свой-
ственно. Неслучайно, таким образом, проблема распознавания образа 
оказалась в поле междисциплинарных исследований. В том числе в 
связи с работами по созданию искусственного интеллекта. А создание 
технических систем распознавания образа привлекает к себе всё боль-
шее внимание.

Классическая постановка задачи распознавания образов: дано мно-
жество объектов. Относительно них необходимо провести классифика-
цию. Множество представлено подмножествами, которые называются 
классами. Заданы: информация о классах, описание всего множества 
и описание информации об объекте, принадлежность которого к опре-
деленному классу неизвестна. Требуется по имеющейся информации 
о классах и описании объекта установить - к какому классу относится 
этот объект. 

Рассмотрим задачу распознавания изображений. Наиболее часто 
в задачах распознавания изображений рассматриваются монохром-
ные изображения, что дает возможность рассматривать изображение 
как функцию на плоскости. Если рассмотреть точечное множество на 
плоскости T, где функция f(x,y) выражает в каждой точке изображения 
его характеристику – яркость, прозрачность, оптическую плотность, 
то такая функция есть формальная запись изображения. Множество 
же всех возможных функция f(x,y) на плоскости T – есть модель мно-
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жества всех изображений X. Вводя понятие сходства между образами 
можно поставить задачу распознавания [21]. 

Конкретный вид такой постановки сильно зависит от последующих 
этапов при распознавании в соответствии с тем или иным подходом. 
Для оптического распознавания образов можно применить метод пере-
бора вида объекта под различными углами, масштабами, смещениями 
и т.д. Для букв нужно перебирать шрифт, свойства шрифта и т.д.

 Другой подход – найти контур объекта и исследовать его свойства 
(связность, наличие углов и т.д.). Ещё один подход — использовать 
искусственные нейронные сети. Этот метод требует либо большого 
количества примеров задачи распознавания (с правильными отве-
тами), либо специальной структуры нейронной сети, учитывающей 
специфику данной задачи. 

Одним из практических приложении теории распознавания обра-
зов является идентификации и распознавания лиц. В задачу которого 
входит автоматическая локализация лица на изображении и, в случае 
необходимости, идентификация персоны по лицу. Задача идентифика-
ции и распознавания лиц – это одна из первых практических задач, 
которая стимулировала становление и развитие теории распознавания 
и идентификации объектов. Существуют категорий объектов, которые 
вызывают зрительные образы, например:

• объекты, которыми можно манипулировать (чашка, ключи, часы 
и т.д.);

• объекты, которыми можно частично манипулировать (автомоби-
ли, материалы и т.д.);

• объекты не манипулируемые (деревья, здания и т.д.);
• лица;
• выражения лиц;
• живые существа (животные, фигура человека);
• печатные знаки (буквы, символы, знаки);
• рукописные изображения;
• характеристики и расположение источников света (луна, солнце).
Интерес к процедурам, лежащим в основе процесса узнавания 

и распознавания лиц, всегда был значительным. Особенно в связи с 
возрастающими практическими потребностями: охранные системы, 
верификация, криминалистическая экспертиза, телеконференции и т.д. 
Несмотря на ясность того факта, что человек хорошо идентифицирует 
лица людей, совсем не очевидно, как научить компьютер проводить 
эту процедуру. В том числе как декодировать и хранить цифровые 
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изображения лиц. Еще менее ясными являются оценки схожести лиц, 
включая их комплексную обработку. Можно выделить несколько 
направлений исследований проблемы распознавания лиц:

• нейропсихологические модели;
• нейрофизиологические модели;
• информационно – процессуальные модели;
• компьютерные модели распознавания.
Основные характеристики:
• возможность поиска и распознавания нескольких лиц;
• устойчивость к изменениям в прическе, наличию/отсутствию 

усов и бороды, очкам (кроме солнцезащитных), возрастным из-
менениям (кроме детей), поворотам (до 30 градусов);

• практически линейная масштабируемость производительности 
при установке на многопроцессорные, многоядерные системы и 
компьютерные кластеры;

• возможность привязки к изображениям ключевых слов (напри-
мер, «политик», «бизнесмен» и т.д.) и краткого описания для 
дальнейшей автоматической классификации обрабатываемого 
контента;

• возможность многокадрового анализа видеопотока, обеспечива-
ющего повышение точности распознавания;

• вывод результатов распознавания в виде простого текста, либо 
XML-документа, включающего информацию о положении и раз-
мере найденных лиц, результатах распознавания и временных 
метках;

• слабая зависимость скорости работы от размера используемой 
галереи лиц. Например, при увеличении галереи со 100 до 1000 
лиц, скорость работы уменьшается менее чем на 10%;

• работа с видео в режиме реального времени.
Идентификация, классификация и определение лица для человека 

не является сложной задачей. Эксперименты показали, что даже мла-
денцы, которым несколько дней от роду, способны различать лица. 
Можно задаться вопросом, а как сложно это будет для компьютера. На 
самом деле оказывается, мы мало знаем, о том, как человек опознает 
образы. Какие признаки используются для распознавания человека 
как личности? Являются ли гарантом для успешного распознавания 
лица такие внутренние признаки, как – глаза, нос, рот, или внешние 
признаки – форма головы, рост, цвет волос? Как наш мозг анализирует 
изображение и как кодирует его? 
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Были проведены исследования, которые показали, что наш мозг 
имеет специальные нервные клетки, реагирующие на конкретные 
локальные признаки места положения, таких как линии, углы, края 
или движение. Нервные клетки специализировались в ответ на кон-
кретные местные особенности сцены, таких как линии, края, углы или 
движения. 

Так как мы не видим мир как разрозненные части, наша зритель-
ная кора должна каким-то образом объединить различные источники 
информации в полезные шаблоны. Тогда можно сказать, что автомати-
ческое распознавание лица это извлечение этих значимых признаков 
из образа, помещая их в полезное представление, выполняя какую-то 
классификацию над ними.

Задача обнаружения лица является хорошим примером задачи рас-
познавания изображений. Часто это является первым шагом в процессе 
решения задачи более высокого уровня (например, распознавание лица 
человека, мимики). Информация о наличии и, возможно, количестве 
человеческих лиц на изображении могут быть полезны. Например, для 
таких приложений, как системы безопасности, для нахождения людей 
из базы данных преступников и др. Распознавания лиц имеют дол-
гую историю, как проблема компьютерного зрения. Эта задача имеет 
серьезную практическую перспективу и большой исследовательский 
интерес.

Обнаружение лица.
Проблема распознавания лица привлекает внимание многих иссле-

дователей в области обработки изображений и распознавания образов.
Для лица человека характерны следующие особенности:
1. Форма лица (круглая, квадратная, треугольная, и т.д.).
2. Соотношение между частями лица (лоб, подбородок, нос).
3. Форма лба, скул и подбородка.
4. Форма и размер уха, как он прикреплен, форма частей уха.
5. Симметрия или асимметрия лица.
6. Форма, размер и расположение глаз, рта, носа.
7. Линии морщин и т.д.
В зависимости от портрета (фронтальное, в профиль, или оба) эти 

особенности лица используется в сочетании друг с другом.
Задача распознавания лиц состоит из двух основных задач: задача 

обнаружения лица на изображении и распознавания лица. Требуется 
вычислить меры близости между различными изображениями лица 
[22].
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При распознавании лица используется двойственный характер 
ошибок. Ошибка первого рода есть вероятность, что алгоритм будет 
ошибочно классифицировать неизвестного человека за известного. 
Ошибка второго рода есть вероятность того, что алгоритм определит 
по ошибке известного человека неизвестным. На практике для ошибки 
первого рода обычно фиксируется допустимый порог, а ошибка вто-
рого рода сводится к минимуму.

Задача нахождения лица человека на изображении является про-
стым для человеческого глаза. Но при построении автоматизиро-
ванной системы обнаружения лица человека можно столкнуться со 
следующими трудностями [23]:

1. Лица сильно варьируют у разных людей.
2. Даже небольшое изменение в ориентации лица по отношению к 

камере вызывает серьезное изменение образа лица.
3. Потенциал наличия индивидуальных особенностей (борода, усы, 

очки, морщины) усложняют автоматическое обнаружение.
4. Часть лица может быть невидимыми на изображении (закрыт 

другим объектом)
5. Условия съемки (освещение, цветовой баланс, качество изобра-

жения) влияют на изображение лица.
Существующие алгоритмы обнаружения лиц можно разделить на 

две большие категории [23]. Первая категория включает в себя методы, 
которые основываются на человеческом опыте по обнаружению лица. 
Делается попытка оформить и сделать алгоритмизацию этого опыта 
путем создания системы автоматического обнаружения. Вторая кате-
гория основана на инструментах распознавания. Она рассматривает 
задачу обнаружения лица как частный случай задачи распознавания. 
Далее рассмотрим методы первой категории.

Среди методов, которые пытаются использовать принципы кото-
рыми руководствуется мозг чтобы решить проблему распознавания, 
есть два направления: методы распознавания основанные на знаниях 
и методы распознавания «сверху вниз» («снизу вверх»), основанные на 
признаках.

При распознавании «сверху вниз» строится некоторый набор пра-
вил, который должен быть частью образа, чтобы быть признанным в 
качестве человеческого лица. Например, строится набор изображении 
лица с такими свойствами, как: человеческое лицо, как правило имеет 
симметричные черты лица (глаза, нос, рот) отличающиеся от кожи в 
яркости (обычно соответствуют резкому изменению яркости). Основы-
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ваясь на этих признаках, можно построить алгоритм, который прове-
ряет их наличие на изображении. К этому же семейству инструментов 
относится распознавание с помощью шаблонов. Шаблоны определяют 
стандартный образ изображения человеческого лица. Распознавание 
лица с помощью шаблона проверяет каждую область изображения, 
соответствующую заданному шаблону.

Распознавание методом «снизу вверх» использует свойства изо-
бражения инвариантные от условий съемки. Алгоритм распознава-
ния метода «снизу вверх» может быть кратко описана следующим 
образом:

1. Обнаружение элементов, характерных для изображения лица;
2. Анализ обнаруженных особенностей и принятие решений о ко-

личестве и месте расположения человеческих лиц.
Элементы, которые характеризуют изображение человеческого 

лица, включают в себя следующие особенности [24]:
1. Резкие изменения яркости, как правило, соответствуют краям 

объектов на изображении, а человеческое лицо имеет форму эл-
липса с определенными пропорциями. Это можно использовать 
для распознавания лица. 

2. Области на изображении, соответствующие чертам лица, ча-
сто темнее окружающей кожи. В алгоритмах обнаружения ло-
кальный минимум яркости используется для выявления этих 

 областей.
3. Использование свойств формы лица, таких как симметрия, бли-

зость некоторых черт лица к функции парабола. Другой вари-
ант обнаружения – использовать шаблоны для обнаружения черт 
лица.

После выделения области на изображении, которое имеют свой-
ство человеческого лица, анализируется выявление областей, которые 
близки к лицу. Процесс распознавания зависит не только от природы 
используемых функций, но также и от выбранной стратегии. Напри-
мер, если используется распознавание лиц с учетом цвета кожи, может 
быть добавлено дополнительные условие – рассматривать в качестве 
потенциальных человеческих лиц только области, которые будут 
близки к цвету кожи, а форма области должно быть эллиптической.

Моделирование изображений лица. Методы этой категории опи-
раются на инструменты распознавания, учитывая задачу обнаружения 
лица как частный случай задачи распознавания. Изображению или 
его части присваивается вектор признаков, который используется для 
классификации изображений на два класса, как лицо или нет лица.
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Обычно люди ищут изображения с использованием методов, осно-
ванных на создании математической модели изображения лица. Все 
изображение полностью покрывается кусочками прямоугольных раз-
меров и проверяется каждый из фрагментов на присутствие челове-
ческого лица. Поскольку схема перебора имеет такие недостатки как 
абсолютная избыточность и высокая вычислительная сложность, при-
меняются методы для уменьшения количества рассматриваемых фраг-
ментов.

С помощью метода опорных векторов можно построить классифи-
катор, минимизирующий верхнюю границу целевой ошибки класси-
фикации. Применение метода опорных векторов к задаче обнаружения 
лица представляет собой поиск гиперплоскости в пространстве при-
знаков, чтобы разделить класс изображений лиц от класса изображе-
ний не имеющих общих признаков [25].

Искусственная нейронная сеть. Искусственные нейронные сети 
были успешно использованы для решения многих задач распознава-
ния. Преимуществом использования нейронных сетей для решения 
задачи обнаружения лица является возможность получения хорошего 
классификатора. Недостатком является необходимость тщательной и 
кропотливой настройки и обучения нейронной сети для классифика-
ции и получения удовлетворительных результатов.

1.4 Метод Виола-Джонса

Этот метод был разработан и представлен в 2001 году, Паулем 
Виола и Майклом Джонсом. Он стал прорывом в области распозна-
вания лиц. Метод использует технологию скользящего окна. Рамка, 
размером меньшим чем исходное изображение, двигается с некоторым 
шагом по изображению, и с помощью каскада слабых классификато-
ров определяет, есть ли в рассматриваемом окне лицо. 

Метод скользящего окна эффективно используется в различных 
задачах компьютерного зрения и распознавания объектов. Этот метод 
до сих пор является эффективным методом для поиска объектов на 
изображениях и видео. Следует отметить, что этот детектор имеет 
очень низкую вероятность ложного обнаружения [26]. 

Метод хорошо работает и обнаруживает черты лица даже при 
наблюдении объекта под небольшим углом, приблизительно до 30°. 
При угле наклона более 30°, вероятность обнаружения лица резко 
падает. Особенность метода не позволяет стандартно реализовать 
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обнаружение человеческого лица, что делает его трудным или невоз-
можным использовать в современных производственных системах, 
принимая во внимание их растущие потребности.

Основные особенности метода Виола-Джонса.
1) Представление изображения в интегральной форме, что позволя-

ет быстро рассчитать необходимые объекты.
2) Использование функций Хаара, чтобы найти нужный объект (в 

данном контексте, лица и признаки).
3) Использование каскада для быстрого отбрасывания образов не 

имеющих признаки лица.
Интегральное представление изображений. Для того, чтобы 

вычислить яркость прямоугольной площади изображения использу-
ется интегральное представление. Это представление часто исполь-
зуется в других отношениях, например, в вейвлет преобразований. 
Интегральное представление позволяет быстро рассчитать общую 
яркость произвольного прямоугольника для изображения, и время 
вычисления не зависит от площади прямоугольника.

Интегральное представление изображения – это матрица, совпада-
ющая по размерам с исходным изображением. В каждом элементе ее 
хранится сумма интенсивностей всех пикселей, находящихся левее и 
выше данного элемента. Элементы матрицы рассчитываются по следу-
ющей формуле (1.3) [27]:

L x y * I i j
i j

i x j y
, ,

,

,� � � � �
� �

� �

� 0 0                            
(1.3)

где I(i,j) яркость пикселя исходного изображения. Каждый элемент 
матрицы L(x,y) представляет собой сумму пикселей в прямоугольнике 
от (0,0) до (x,y), т.е. значение каждого пикселя (x,y) равно сумме значе-
ний всех пикселей левее и выше данного пикселя (x,y). Расчет матрицы 
занимает линейное время, пропорциональное числу пикселей в изо-
бражении, поэтому интегральное представление изображения просчи-
тывается за один проход.

Расчет матрицы возможен по формуле 1.4:

L x y I x y L x y L x y L x y, , , , ,� � � � � � � �� � � �� � � �� �1 1 1 1        (1.4)

По такой интегральной матрице можно очень быстро вычислить 
сумму пикселей произвольного прямоугольника, произвольной пло-
щади. Пусть в прямоугольнике ABCD (рис. 1.5) есть интересующий 
нас объект D [27]:
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Рисунок 1.5.Прямоугольник ABCD

Из рисунка понятно, что сумму внутри прямоугольника можно 
выразить через суммы и разности смежных прямоугольников по сле-
дующей формуле (1.5):

S L A L C L B L DABCD � � � � � � � � � � � �                    (1.5)

Примерный просчет показан на рис. 1.6 ниже [27]:

 

Рисунок 1.6. Расчет яркость пикселей
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 1.5 Признаки Хаара

Признаки Хаара, результат сравнения яркости двух прямоуголь-
ных областей изображения. Признак это есть отображение f : X => Df, 
где Df есть множество допустимых значений признака. Если заданы 
признаки f1...fn, то вектор признаков x = (f1(x),...,fn(x)) называется при-
знаковым описанием объекта  x X∈ . Признаковые описания допустимо 
отождествлять с самими объектами. При этом множество X = Df1 *...* Dfn 
называют признаковым пространством [26].

Признаки делятся на следующие типы в зависимости от множества 
Df:

• бинарный признак, Df = {0,1};
• номинальный признак: Df – конечное множество;
• порядковый признак: Df – конечное упорядоченное множество;
• количественный признак: Df – множество действительных чисел.
Бывают прикладные задачи с разнотипными признаками, для 

их решения подходят далеко не все методы. В стандартном методе 
Виолы-Джонса используются прямоугольные признаки, изображенные 
на рисунке 1.7, они называются примитивами Хаара [28]:

 

Рисунок 1.7. Признаки Хаара

Вычисляемым значением такого признака будет (1.6) [28]:

F X Y� �                                      (1.6)



242                                                                                            

где Х – сумма значений яркостей точек закрываемых светлой частью 
признака, а Y – сумма значений яркостей точек закрываемых темной 
частью признака. Для их вычисления используется понятие инте-
грального представления изображения, рассмотренное выше.

Признаки Хаара дают точечное значение перепада яркости по оси X 
и Y соответственно.

Сканирование окна. Алгоритм сканирования окна с признаками 
выглядит так:

• есть исследуемое изображение, выбрано окно сканирования, вы-
браны используемые признаки;

• далее окно сканирования начинает последовательно двигаться 
по изображению с шагом в 1 ячейку окна (допустим, размер са-
мого окна есть 24*24 ячейки);

• при сканировании изображения в каждом окне вычисляется при-
близительно 200 000 вариантов расположения признаков, за счет 
изменения масштаба признаков и их положения в окне сканиро-
вания;

• сканирование производится последовательно для различных 
масштабов;

• масштабируется не само изображение, а сканирующее окно (из-
меняется размер ячейки);

• все найденные признаки попадают к классификатору, который 
«выносит вердикт.

При обнаружения лица присутствовать одна проблема – обнару-
жения нескольких лиц, то есть когда в одном районе представленном 
на изображении обнаруживаются несколько лиц, которых не должно 
быть.

Чтобы решить эту проблему, можно использовать различные вари-
анты:

– Выбор наиболее вероятного окно.
– Объединение окна.
– Поиск, усредненной по координатам окна.
Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы, наиболее часто 

используют первую стратегию, потому что это легко реализуется, и 
занимает меньше времени. 

Реализация алгоритма. Алгоритм нахождения лица имеет следу-
ющие этапы:

Шаг 1. Предварительная обработка.
 1. Входной поток кадров видео преобразуется в оттенках 
  серого.



243

 2. Затем изображение сводится к минимуму для увеличения 
  скорости работы алгоритма.
Шаг 2. Нахождение лиц на изображениях.
 1. С помощью признаков Хаара накладываются шаблоны, по 
  которым выделяются симметрические схожести (порог раз-
  ности яркости пикселей).
 2. Запоминаются координаты тех мест, где были найдены схо-
  жесть и вырисовывают прямоугольник. 
 3. Выбор наиболее оптимального прямоугольника по порогу 
  разности яркости пикселей и количеству соответствующих 
  признаков.

1.6 Распознавание лица методом 
Eigenface и Fisherface

Eigenfaces. Метод eigenfaces [27] применяет комплексный подход 
к распознаванию лица: изображение лица есть точка из многомер-
ного пространства изображений и классификация становится легче 
для нахождения маломерных представлений. Маломерное подпро-
странство находится с помощью метода главных компонент (Principal 
Component Analysis, PCA), который идентифицирует оси с максималь-
ной дисперсией. 

В то время как этот вид преобразования является оптимальным 
с точки зрения реконструкции, он не принимает какие-либо классы 
меток во внимание. Представим ситуацию, когда дисперсия генериру-
ется из внешних источников, пусть это будет свет. Оси с максимальной 
дисперсией не должны содержать какую-либо дискриминационную 
информацию, следовательно, классификация становится невозмож-
ным. Класс конкретных проекций с линейным дискриминантным ана-
лизом был применен к распознаванию лица. 

Основная идея заключается в одновременной минимизации диспер-
сии внутри класса, при максимизации дисперсии между классами. 

В последнее время возникают различные методы локального выде-
ления признаков. Для того чтобы избежать высокой размерности 
входных данных описывают только локальные области изображения. 
Извлекаемые функции более устойчивы к частичной окклюзии, осве-
щению и небольшому размеру выборки. Алгоритмы, используемые 
для локального выделения признаков: вейвлеты, дискретное косинус-
ное преобразование, локальные бинарные шаблоны и др. 



244                                                                                            

Главная проблема представления образов это их высокая размер-
ность (разрешение в пикселях). К примеру двумерный p × q черно-
белый массив изображений охватывает m = pq мерное векторное 
пространство, поэтому изображение с 100 × 100 пикселей уже входит 
в 10000-мерное пространстве изображений. Это слишком сложно для 
вычислений. Задается вопрос, какой размер оптимальный и полезный 
для данной задачи? 

Решением данной проблемы стал метод главных компонент, 
предложенный независимо Карлом Пирсоном (1901 г.) и Гарольдом 
Хотеллингом (1933), они предложили превратить возможные наборы 
коррелированных переменных в меньший набор некоррелирован-
ных переменных. Идея заключается в том, что многомерный массив 
данных часто описывается коррелированными переменными, и сле-
довательно лишь малозначимые размеры составляют большую часть 
информации. Этот метод находит направления с наибольшей диспер-
сией в данных, называемых главными компонентами.

Описание алгоритма.
Пусть X = {x1, x2, ... xn} случайный вектор с наблюдением x

i
d∈   

[28].
1. Вычислим среднее значение μ: 
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(1.7)

2. Вычислим ковариационную матрицу S:  
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(1.8)

3. Вычислим собственное значение λi и собственные векторы υi от 
S: 

S i n
i i
� �� � �, , , ,� �1 2                               (1.9)

4. Порядок собственного вектора убывает по его собственным зна-
чениям. 

k – главные компоненты являются собственными векторами, соот-
ветствующие наибольшим k – собственных значений. Тогда k – глав-
ных компонент искомого вектора X находиться по формуле:

y W xT� �� ��                                  (1.10)
Где W

k
� �( , , ,� � �

1 2
� � . Тогда получим:
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x Wy� ��                                     (1.11)

Далее метод eigenfaces выполняет распознавание лиц с помощью 
следующих этапов:

1. Проецирует всю учебную выборку в подпространство PCA. 
2. Проецирует искомое изображение в подпространстве PCA.
3. Нахождение ближайшего соседа между проецированной учеб-

ной выборки и проецированного искомого образ. 
Тем не менее, остается одна нерешенная проблема. Пусть, мы ввели 

400 изображений размером 100 на 100 пикселей. Метод главных ком-
понент решает ковариационную матрицу S = XXT, где размер (X) = 
= 10000 × 400 в нашем примере. В конечном итоге будем иметь дело 
с матрицей 10000 × 10000, это примерно 0.9 GB. Решение этой про-
блемы не представляется возможным, но можно сделать следующее. 
Известно, что M × N матрица, где M > N может иметь только N–1 
ненулевых собственных значений. Тогда можно совершить спектраль-
ное разложение матрицы (декомпозиция собственных значений) S = 
XTX размера N × N, заменив ее на:

X X iT
i i
� � ��                                    (1.12)

тем самым получить первоначальный собственный вектор от S = XXT 
c левым умножением матрицы данных:

XX X XT i
i i

� � �� � � � �                              (1.13)

Полученные собственные векторы ортогональны, чтобы получить 
ортонормированные собственные вектора, необходимо нормализовать 
их на единицу длины.

Имплементация на Python.
 

Рисунок 1.8. Блок кода для добавления строк в матрицу данных
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Код выше определяет две функции, чтобы изменить список много-
мерных данных в матрицу данных (рис. 1.8).

Кодировка метода PCA на языке Python является почти тривиаль-
ной. Код ниже реализует метод PCA (рис. 1.9). 

 
Рисунок 1.9. Функция PCA

Fisherfaces. Линейный дискриминантный анализ (Linear 
Discriminant Analysis, LDA) разработал Р.А. Фишер, он успешно 
использовал этот метод для классификации цветов. Метод главных 
компонент находит линейную комбинацию признаков, которая макси-
мизирует общую дисперсию в данных. Он не учитывает каких-либо 
классов, и много дискриминационной информации может быть поте-
ряны при отбрасывании компонентов. Представьте себе ситуацию, 
когда дисперсия генерируется внешним источником, пусть это будет 
свет.

Компоненты отождествляются с помощью РСА и не обязательно 
содержат какой-либо дискриминационной информации на всех, поэ-
тому проецируемые образцы размазываются вместе и классификация 
становится невозможным. 

Идея линейного дискриминантного анализа проста: одни и те 
же классы должны группироваться близко друг к другу, в то время 
как различные классы должны находится так далеко друг от друга, 
насколько это возможно. 
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Описание алгоритма.
Пусть X есть произвольный вектор с элементами взятыми из c 

классов [28]:

X X X X
c

� �� �1 2
, , ,                              (1.14)

 
Рисунок 1.10. График показывает разброс матрицы  SB и SW 

для задачи 3 классов. μ представляет общее среднее 
значение и [μ_1,μ_2,μ_3] значение классов

Матрицы рассеивания SB и SW (рис.1.10) вычисляются как [28]:
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где μ среднее значение:
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и μi есть среднее значение классов  ж не � � ��
i
i c� �� �1, , :
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x
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Классический алгоритм Фишера, который максимизирует критерий 
класса отделимости для проекции W выглядит так:

W argmax
W S W

W S Wopt W

T
B

T
W

=
                         

(1.19)

Решение для этой задачи оптимизации определяется решением 
(1.20):

S S
B i i i
� � ��� �

S S
W B i i i
� �1 � � ��                                 

  (1.20)

Ранг SW составляет не более (N – c) с N образцов и c классов. В 
задачах распознавания образов число выборок N почти всегда меньше, 
чем размер входных данных (количество пикселей), поэтому матрица 
рассеяния SW становится сингулярной. Эта задача может быть решена 
методом главных компонент и проекцированием образов в (N – c) – 
мерное пространство. Так как SW теперь не является сингулярным, 
можно провести линейный дискриминантный анализ на уже умень-
шенных данных.

Задачу оптимизации можно переписать следующим образом:

W argmax W S W
pca W

T
T

=                      (1.21)

W argmax
W W S W W

W W S W W
pca W

T
pca
T

B pca

T
pca
T

W pca

=
             

(1.22)

Матрица преобразования W определяется из (1.23):
W W W

fld
T

pca
T=

                                   
(1.23)

Чтение изображений на Python.
Функция приведенная ниже, может быть использована для чтения 

изображении для каждой вложенной папки данного каталога. Каж-
дому каталогу присваивается уникальный ярлык (целое число). Функ-
ция возвращает образы и соответствующие классы.
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Рисунок 1.11. Блок кода для считывания изображений

Fisherfaces на Python. Переведем линейный дискриминантный 
анализ на синтаксис языка Python (Рис. 1.12).

Рисунок 1.12. Функция LDA 

Имея обе функции, PCA (метод главных компонент) и LDA (линей-
ный дискриминантный анализ) мы можем имплементировать метод 
fisherfaces (рис. 1.13)
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Рисунок 1.13. Функция Fisherfaces

Для этого примера использовалась YaleFacedatabaseА. Так как 
каждый Fisherface имеет длину, как у исходного изображения, то мы 
можем отобразить его в виде изображения. Загружаем данные, обу-
чаем Fisherfaces и делаем схему (рис. 1.14).

 
Рисунок 1.14. Функция вывода схемы лиц с помощью Fisherfaces

Метод Fisherfaces вычисляет матрицу преобразования функции 
конкретного класса. Поэтому они не улавливают освещение. В свою 
очередь дискриминантный анализ находит лицевые признаки для 
нахождения отличий между персонами. Важно отметить, что произво-
дительность Fisherfaces в значительной степени зависит от исходных 
данных. На практике, если вы обучите Fisherfaces только для хорошо 
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освещенных снимков, и потом пытаетесь распознавать лица с плохо 
освещенным фоном, то есть большая вероятность того, что будут най-
дены неправильные компоненты [26].

 
Рисунок 1.15. Результат вывода лица с помощью 

Fisherfaces с использованием базы данных лиц AT&T

Реконструируем проекционное изображение с минимальными 
потерями визуализации.

Рисунок 1.16. Реконструкция проекционного изображения
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Рисунок 1.17. Результат вывода лица с помощью 

Fisherfaces с использованием базы данных лиц YaleFDB

Имплементация модели метода Fisherfaces в виде класса.
 

Рисунок 1.18. FisherFacesModelClass

После того, как метод модели класса Fisherfaces определен, он 
может быть использован, для обучения и распознавания. 
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Блок кода ниже импортирует в FisherfaceModel модель класса, ини-
циализируя все библиотеки, методы, функции описаные выше. Считы-
вает входные данные (изображения) из директивы указанной с методе 
read_image. Происходит обучение и соответственно распознавание.

 
Рисунок 1.19. FisherFacesModelClass
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ГЛАВА 2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА РОБОТОВ

2.1 Кинематика многозвенных 
манипуляторов

Общая схема манипулятора. Исполнительным устройством робота 
является манипулятор, снабжённый на свободном конце захватным 
устройством или каким-либо инструментом [14]. Звенья манипуля-
тора соединяются друг с другом с помощью кинематических пар (КП) 
пятого класса (по классификации в теории механизмов и машин). Каж-
дая КП получает движение от управляемого привода. Все приводы 
объединены единой системой управления робота для осуществления 
координированного движения всех звеньев манипулятора в соответ-
ствии с программой выполнения технологического процесса.

Твердые тела, входящие в механическую систему манипулятора, 
называются звеньями. В механике различают входные и выходные 
звенья. Входным называется звено, которому сообщается движение, 
преобразуемое механизмом. Выходным называется звено, совершаю-
щее рабочее движение.

Таким образом, в манипуляторе число входных звеньев равно 
числу приводов, а выходное звено, как правило, одно – схват или рабо-
чий орган.

Подвижное соединение двух соприкасающихся звеньев называется 
кинематической парой.

Для полного осуществления пространственного движения необ-
ходимо иметь в манипуляторе шесть степеней подвижности, из них 
три нужны для приведения конца манипулятора в требуемую точку 
пространства (транспортные, переносные степени подвижности), ещё 
три – для получения требуемой угловой ориентации захватного 
устройства или инструмента (ориентирующие степени подвижности). 
При этом реализуется универсальный манипулятор, способный произ-
водить любые перемещения внутри своей рабочей зоны.

Кинематическая компоновка манипулятора.
Большое разнообразие кинематических схем манипуляторов свя-

зано с различными системами координат (рис. 2.1-2.4) [14, 15]. Три 
первые степени подвижности манипулятора (переносные) определяют 
три пространственные координаты точек рабочей зоны. Этими пере-
носными степенями подвижности в различных системах координат 
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определяются форма и размеры рабочей зоны робота. Добавляемые 
затем ориентирующие степени подвижности мало на это влияют.

 Ориентирующие степени подвижности служат для ориентации 
рабочего органа в пределах рабочей зоны манипулятора. Минимально 
необходимое число переносных степеней подвижности для перемеще-
ния рабочего органа в любую точку рабочей зоны равно трем. Однако, 
для расширения манипуляционных возможностей и реализации более 
сложных траекторий движения, например, с обходом препятствий, 
а также для повышения быстродействия манипуляторы снабжают 
несколькими избыточными переносными степенями подвижности, 
хотя это усложняет и повышает стоимость робота.

 В среднем современные манипуляторы имеют 4-6 степеней под-
вижности, но существуют манипуляторы и с 8-9 такими степенями. 
Максимально необходимое число ориентирующих степеней подвиж-
ности равно трем. Обычно они реализуются кинематическими парами 
с угловым перемещением, обеспечивающими поворот рабочего органа 
манипулятора относительно его продольной и двух других взаимно 
перпендикулярных осей.

Рисунок 2.1. Манипулятор с прямоугольной 
системой координат (а) и его рабочая зона (б)

Прямоугольная система координат реализуется тремя поступа-
тельными кинематическими парами, цилиндрическая система – двумя 
поступательными и одной вращательной, сферическая – двумя враща-
тельными и одной поступательной, угловая система (ангулярная) –
тремя вращательными. Выбор той или иной системы определяется 
совокупностью многих конструктивных и эксплутационных факторов. 
Это связано и с компоновкой двигателей различного типа.
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Манипуляторы, работающие в прямоугольной системе координат, 
имеют рабочую зону в виде параллелепипеда (рис. 2.1, б). Здесь имеют 
место только поступательные перемещения. Такая система коорди-
нат наиболее удобна для выполнения прямолинейных перемещений. 
Использование прямоугольной системы координат позволяет суще-
ственно упростить программирование робота.

В манипуляторах, работающих в цилиндрической системе коор-
динат, наряду с поступательными перемещениями производится одно 
угловое перемещение (по окружности). Соответственно рабочая зона 
ограничена цилиндрическими поверхностями (рис. 2.2, б).

Рисунок 2.2. Манипулятор с цилиндрической 
системой координат (а)и его рабочая зона (б)

Рисунок 2.3. Манипулятор со сферической 
системой координат (а) и его рабочая зона (б)
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В сферической системе координат рабочая зона ограничена сфери-
ческими поверхностями (рис. 2.3, б), так как в этой системе коорди-
нат уже осуществляется два угловых перемещения. Манипуляторы с 
такой системой координат сложнее, чем с цилиндрической системой, 
но компактнее.

Манипулятор с угловой системой координат производит только 
угловые перемещения, т.е. звенья манипулятора соединяются друг с 
другом с помощью вращательных кинематических пар пятого порядка. 
Благодаря возможности звеньям манипулятора складываться, практи-
чески не выступая за габариты основания робота, обеспечивается наи-
большая компактность робота при одновременном усложнении его 
управления.

Получил распространение в кинематической компоновке манипу-
лятора промышленного робота механизм, называемый пантографом, 
он обладает тем свойством, что его звенья имеют угловые движения, а 
результирующее перемещение конца манипулятора происходит в пря-
моугольной системе координат.

Конструкция манипуляторов определяется, прежде всего, их кине-
матической схемой. На конструкцию манипулятора влияют: тип при-
водов, размещение приводов и механизмов передачи движения к 
звеньям манипулятора, устройства уравновешивания манипуляторов. 
Размещение двигателя непосредственно на звене манипулятора при-
водит к увеличению габаритов и массы манипулятора. Чем дальше 
звено от основания манипулятора, тем больший эффект дает перенос 
его двигателя на одно из предыдущих звеньев, поближе к основанию 
манипулятора. Это в свою очередь требует введения соответствую-
щего механизма передачи движения от двигателя к звену, что услож-
няет конструкцию манипулятора.

Использование уравновешивающих систем, осуществляющих раз-
грузку приводов от веса элементов конструкции манипулятора и 
полезного груза, позволяет существенно снизить усилие и мощность, 
требуемые от привода. Существует два способа уравновешивания – 
пассивное и активное. В первом способе используются уравновешива-
ющие грузы (в качестве которых могут быть использованы элементы 
конструкции самого манипулятора) и пружины. Во втором способе 
используются простые нерегулируемые дополнительные двигатели, 
действующие параллельно с основными, развивающие усилие, равное 
статической нагрузке, приложенной к основному приводу, но противо-
положного направления.
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Особую группу манипуляционных систем образуют манипуляторы 
с управляемой деформацией [15]. Управляемая деформация может 
быть достигнута разными способами, например: использование дис-
ков (имеющих сферические поверхности) со своей системой приводов; 
использование нескольких скрепленных эластичных трубок и пнев-
матического устройства подачи сжатого воздуха управляемого давле-
ния; использование подвижных элементов из металлических сплавов с 
памятью формы. Общей особенностью кинематических схем с управ-
ляемой деформацией является то, что их элементы активные, т.е. в 
них подвижное звено манипулятора совмещено с приводом. Также эти 
схемы представляют собой системы с распределенными параметрами, 
т.е. не имеют конечного числа степеней подвижности.

Условия технологического применения робота диктуют необходи-
мость той или иной компоновки в зависимости от требуемой универ-
сальности движений с учётом переналадки на выполнение различных 
операций. Здесь предъявляются требования к размерам и конфигура-
ции рабочей зоны, к скоростям, ускорениям и к точности выполнения 
движений и позиций, к возможности осуществления необходимых 
угловых положений захватного устройства (или инструмента) в раз-
личных точках рабочей зоны. Определяется число, вид и взаимное 
расположение степеней подвижности, а также возможные технологи-
ческие усилия на рабочем органе робота.

С экономической точки зрения целесообразно использование уни-
фицированных узлов в манипуляционном механизме робота. С этой 
целью прибегают к модульному построению конструкции, приводов 
и системы управления, чтобы из готовых унифицированных модулей 
можно было компоновать различные виды роботов.

Задачи кинематического исследования.
Существуют расчетные методы синтеза кинематических компоно-

вок манипуляторов промышленных роботов с использованием ЭВМ 
исходя из задаваемых технических требований по условиям их при-
менения. Рассмотрим здесь лишь постановки задач исследования 
кинематики манипуляторов. Составляется расчетная кинематическая 
модель, в которую входят размеры звеньев, количество и распределе-
ние кинематических пар. Манипулятор представляет собой открытую 
кинематическую цепь. Положение кинематической цепи в простран-
стве определяется с помощью обобщенных координат Qi (i = 1, 2, ..., n),
которые характеризуют относительные перемещения звеньев, как 
поступательные, так и вращательные. На рис. 2.4 q1, q2, q3 означают 
переносные перемещения, а q4, q5, q6 – ориентирующие.
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Число обобщенных координат, под которыми понимают независи-
мые переменные, однозначно определяющие положение манипулятора 
в пространстве, равно числу степеней свободы манипулятора. Числом 
степеней свободы механической системы называется число возмож-
ных перемещений системы.

 

Рисунок 2.4. Обозначения обобщенных координат 
положения звеньев манипулятора

На рис. 2.5 приведена расчетная кинематическая модель только 
для переносных перемещений в цилиндрической системе координат. 
Обобщенные координаты можно записать:

q1 = φ, q2 = z, q3 = r.

Координаты концевой точки манипулятора Р в рабочем простран-
стве (где крепится рабочий орган) определяются в цилиндрической 
системе координат так:

хр = r cos φ, yp = r sin φ, zp = z.

Эти соотношения служат основой кинематического исследования 
манипуляторов промышленных роботов. Решаются прямая и обратная 
задачи о положении манипуляторов.

Прямая задача состоит в расчёте положения манипулятора (рабо-
чего органа и всех звеньев) по заданным относительным перемеще-
ниям qi в кинематических парах. Рассчитываются характеристики 
рабочей зоны робота при конструктивных ограничениях диапазонов 
возможного изменения обобщенных координат (qi), точностные харак-
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теристики позиционирования и движения при заданных исходных 
погрешностях элементов, а также сервисные характеристики. Эти 
вопросы изучаются в специальных курсах.

Рисунок 2.5. Схема цилиндрической системы 
координат манипулятора

Обратная задача состоит в определении обобщённых коорди-
нат qi (они характеризуют относительные перемещения звеньев, как 
поступательные, так и вращательные) по заданному в опорной системе 
координат (х, у, z) положению рабочего органа или любого звена мани-
пулятора. Определяются линейные и угловые скорости и ускорения 
рабочего органа и звеньев манипулятора.

2.2 Конструкции манипуляторов 
промышленных роботов

Общие требования к конструкции манипулятора.
Существуют различные способы установки промышленных робо-

тов (напольные, подвесные, портальные, встроенные). Это первый 
фактор, определяющий конструкцию робота. На конструкцию также 
влияют желаемые форма, размеры и расположение рабочей зоны 
манипулятора, требования необходимой точности позиционирования 
и процессов движения, максимальные скорости и ускорения, упругая 
податливость звеньев, собственные частоты. Важный фактор – требу-
емая грузоподъемность робота, а также допустимые его габаритные 
размеры и масса.

Существенно отражаются на конструкции манипуляторов робота 
виды и мощности устанавливаемых приводов, а также их расположе-
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ние – непосредственно у КП, соединяющих звенья, или в основании 
робота с соответствующими передаточными механизмами, или же в 
смешанном варианте [13, 14]. Передаточные механизмы в манипуля-
торе предназначены для передачи движения от двигателей к основ-
ным звеньям. В качестве передаточных используются различные виды 
механизмов и передач: рычажные, зубчатые, мальтийские, шарико – 
винтовые, зубчато-ременные, волновые и др.

Степень сложности передаточного механизма зависит от располо-
жения двигателей. Если двигатель расположен на соседнем звене от 
звена, к которому передается движение, то передача получается весьма 
простой, однако в этом случае двигатель находится на подвижном 
звене и перемещается вместе с манипулятором. Если двигатель распо-
ложен на основании, то передаточный механизм сильно усложняется: 
передаточные кинематические цепи образуют вместе с основными зве-
ньями сложную многозвенную механическую систему с несколькими 
степенями свободы [15].

Играют роль и способы передачи движений (зубчатые механизмы, 
цепные передачи и др.). В разработке конструкции робота учиты-
ваются и эксплуатационные требования, такие как ремонтопригод-
ность и удобство обслуживания, потребляемая мощность и источники 
энергопитания, стоимость и надежность функционирования, защита 
от агрессивной среды, взрыво- и пожаробезопасность. Учитываются 
типы захватных устройств и их сменяемость (в том числе автомати-
ческая), способы крепления рабочих инструментов, наличие системы 
технического зрения и др. Система управления роботом обычно раз-
делена: манипулятор робота несет на себе датчики обратных связей 
по положению и скорости в каждой кинематической паре, а также в 
ряде случаев датчики усилий в кисти, несущей захватное устройство. 
Основная часть системы управления действиями робота, включая 
электронные блоки, микроЭВМ или микропроцессорные устройства, 
помещается в отдельной стойке с соответствующими линиями связи с 
манипулятором робота, средствами очувствления и с обслуживаемым 
технологическим оборудованием.

Унификация промышленных роботов.
Большое значение имеет унификация промышленных роботов, 

поскольку ПР применяются для автоматизации выполнения самых 
различных технологических процессов. Обычно устанавливается 
некоторая базовая модель манипулятора для определённого ряда 
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условий его применения. Эта базовая модель может быть использо-
вана для нескольких конструкций, различающихся компоновкой неко-
торых унифицированных узлов – модулей. Это касается и концевой 
части манипулятора (набор различных схватов, устройства крепления 
инструментов и т.д.). Из базовой модели манипулятора с шестью сте-
пенями подвижности могут компоноваться манипуляторы с меньшим 
их числом, путём изъятия некоторых узлов.

Унификация промышленных роботов охватывает различные их 
свойства. Роботы разбиваются на группы по грузоподъёмности: сверх-
лёгкие (до 1 кг), лёгкие (от 1 до 10 кг), средние (от 10 до 200 кг), тяжё-
лые (от 200 до 1000 кг), сверхтяжёлые (более 1000 кг).

Конструкции роботов и их манипуляторов унифицируются и по 
другим признакам: по типу привода, типу кинематики, числу степеней 
подвижности, наибольшему перемещению по каждой степени, быстро-
действию (скорости, ускорения), погрешности позиционирования.

Получило развитие агрегатно-модульное построение конструк-
ций манипуляторов, а также приводов и систем управления роботов. 

Унифицированными модулями могут служить отдельные звенья 
манипулятора. Агрегатно-модульный принцип применяется также и к 
узлам конструкций крепления оснований роботов: напольные (непод-
вижные и подвижные), подвесные и портальные. Агрегатно-модуль-
ный принцип построения роботов – это конструирование из типовых 
узлов и модулей.

Роботы этого типа не обладают избыточностью на конкретных опе-
рациях и в то же время универсальны. Недостатки агрегатно- модуль-
ных роботов по сравнению с универсальными при большом числе 
степеней подвижности – увеличение массы и снижение жесткости.

При компоновке многих роботов придаётся большое значение 
статическому уравновешиванию манипулятора в различных про-
странственных его положениях, чтобы манипулятор был загружен от 
действия сил тяжести его звеньев, благодаря чему энергия приводов в 
основном идёт на перемещение груза. Это позволяет поставить при-
воды соответственно меньшей мощности, а значит, и меньших весов и 
габаритов, что облегчает всю конструкцию манипулятора.

Уравновешивание сил тяжести звеньев достигается чаще всего 
установкой специальных пружинных механизмов, с помощью которых 
можно частично скомпенсировать статические моменты, создаваемые 
весом перемещаемого груза.
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2.3 Захватные устройства

Захватное устройство – это рабочий орган робота. Захватные 
устройства предназначены для того, чтобы брать объект, удерживать 
его в процессе манипулирования и освободить по окончании этого 
процесса. Существуют различные классы захватных устройств. На 
практике каждый из этих классов имеет множество конкретных раз-
новидностей.

Механические схваты приспосабливают к форме деталей и загото-
вок (рис. 2.6).

Рисунок 2.6. Виды механических схватов

Схема действия механического схвата изображена на рис. 2.7. К 
корпусу 1 крепится реечно-рычажная передача 4 и 5. Рейка 4 при-
водится в движение поршнем 2 пневмопривода, помещенного в кор-
пусе 1. Каналы 3 подачи рабочего тела в полость цилиндра управляются 
непоказанными на рисунке клапанами. Путем перемещения рейки 4
производят качание секторов и соответственно движение рычагов 5.
Плоскопараллельные рычаги 5, образующие параллелограммный 
механизм, обеспечивают во всем диапазоне перемещения губок 
схвата 6 строго параллельное их расположение (для надежного зажима 
деталей различных размеров).
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Рисунок 2.7. Схема механического схвата

Преимущество пневмопривода – простота, удобство подвода 
энергии, легкость регулирования усилия зажима, возможность 
использования в агрессивных средах и зонах высоких температур. 
Недостаток – большие габариты при сравнительно низких зажим-
ных усилиях. Использование гидравлического привода позволяет 
увеличить усилия зажима при малых габаритах. Оснащая захватные 
устройства соответствующими датчиками (адаптивные захватные 
устройства), можно получать сведения о наличии, форме, размерах, 
массе, состоянии поверхности объекта манипулирования, условиях 
его удержания, степени возможного проскальзывания и т.п.

Существует много разновидностей рычажных, кулисно-рычажных, 
клинорычажных, пружинных, двух- и четырёхпалых захватных меха-
низмов, в том числе с устройствами для автоматической смены их.

Вакуумное захватное устройство (рис. 2.8) имеет внизу резино-
вый раструб. Он укреплён на шаровом соединении, обеспечивающем 
самоустановку и плотное прилегание к нему предмета по всему кон-
туру при создании вакуума в его полости.

Вакуумные схваты применяются для переноса роботом хрупких 
изделий (например, кинескопа телевизора). У вакуумных захватных 
устройств имеются недостатки: ограниченная сила притяжения на еди-
ницу поверхности, пониженная точность базирования из-за эластич-
ности присосок, обязательное отсутствие посторонних частиц между 
присосками и поверхностью детали и т.п., срок работы конструкции 
ограничен.



265

Рисунок 2.8. Схема вакуумного схвата

Вакуум в присосках может создаваться различными способами: 
прижатием деформируемой присоски к детали, применением эжекто-
ров, использованием вакуумных насосов, смонтированных непосред-
ственно в ПР, применением магистральной цеховой вакуумной сети.

Эжектор – это устройство, в котором происходит передача кине-
тической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, 
к другой. (Рис. 2.9). Эжектор, работая по закону Бернулли, создаёт в 
сужающемся сечении пониженное давление одной среды, что вызы-
вает подсос в поток другой среды, которая затем переносится и удаля-
ется от места всасывания энергией первой среды.

Рисунок 2.9. Схема эжектора

Промышленные предприятия могут не иметь централизованную 
вакуумную сеть, но практически на всех предприятиях существует 
система подачи сжатого воздуха. Поэтому целесообразно использо-
вать вакуумирование за счет эжекции. В вакуумных схватах за счет 
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эжекции можно получить разряжение до (0,06÷0,08) МПа. Оптималь-
ный режим работы достигается за счет подбора сопел и насадок и 
регулируемого расстояния между ними. Сопла и насадки должны 
быть соосны и перпендикулярны к вертикальной оси присоски, а их 
внутренние конусные поверхности должны иметь высокую степень 
чистоты. Устойчивость разрежения зависит от стабильности рабочего 
давления сжатого воздуха в заводской сети. Эжекторные захватные 
устройства применяют в ПР небольшой грузоподъемности. К недо-
статкам следует отнести значительный расход сжатого воздуха. 

Электромагнитные захватные устройства имеют простую кон-
струкцию (рис. 2.10), удобны для взятия и переноса листовых заго-
товок и плоских изделий из ферромагнитных материалов. Имеется 
возможность регулирования усилия захвата. Это важно при взятии 
разного количества листов. Захватное устройство снабжено электро-
магнитными концентраторами, установленными на кронштейнах, 
которые укреплены на основании.

 

Рисунок 2.10. Схема электромагнитного схвата 
Здесь: 1 – электромагнитные концентраторы; 

2 – кронштейны; 3 – основание

Камерно-зажимные захватные устройства хорошо приспосаблива-
ются к форме захватываемого предмета (рис. 2.11). Здесь имеется три 
камерных элемента, разведённых под углами 120 градусов на стыко-
вочном узле. Эти элементы представляют полые оболочки из резины 
или другого эластичного материала. Когда в них подаётся сжатый воз-
дух или жидкость, они начинают изгибаться внутрь, за счёт того, что 
более толстые внутренние стенки деформируются меньше. Эти эле-
менты плотно охватывают предмет. Поверхность эластичных элемен-
тов на внутренней стороне гофрирована, чтобы надежнее удерживать 
предмет при его захвате.
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Рисунок 2.11. Схема камерно-зажимного схвата: 
1 – камерные элементы; 2 – стыковочный узел

Применяются и другие многозвенные или с гибкими захватными 
лентами универсальные захватные механизмы. Например, универ-
сальный электромагнитный схват (рис. 2.12). К полюсам электромаг-
нита 3 прикрепляются гибкие оболочки 4, наполненные магнитными 
опилками 5. Магнитные силовые линии 1, как видно на рисунке, 
заставляют предмет неопределенной формы 2 прижиматься к электро-
магнитному схвату, деформируя гибкие оболочки по форме предмета.

Рисунок 2.12. Схема универсального 
электромагнитного схвата

Центрирующие устройства – эти устройства используются при 
роботизации сборочных процессов. Применяются специальные цен-
трирующие устройства (рис. 2.13) в кисти робота, совмещённые с 
захватом. Используется устройство поворота и раскачивания детали 2 
при сборке ее с деталью 1. Это устройство компенсирует перекосы и 
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несоосность сопрягаемых деталей, предотвращая тем самым их закли-
нивание или заедание. Имеются вертикальные и наклонные звенья – 
подвески 4. Вертикальные звенья 4 прикреплены снизу к корпусу 5, а 
сверху – к плавающему кронштейну 6. Они обеспечивают положение 
центра деформации в бесконечности, вследствие чего горизонтальные 
силы, возникающие при соприкосновении деталей 1 и 2 ,вызывают 
горизонтальное перемещение Х.

Рисунок 2.13. Схема центрирующего устройства

Наклонные стержни 4 нижними связями 3 удерживают деталь 2. 
Верхними связями они прикреплены к плавающему кронштейну 6. 

Эти наклонные стержни обеспечивают расположение центра дефор-
мации на нижнем торце детали 2. Это приводит к тому, что наличие 
горизонтальных сил на конце детали 2 вызывает угловой поворот 
детали. Таким образом, исключается заклинивание (заедание) при 
сопряжении деталей 1 и 2. В результате автоматически происходит 
взаимное центрирование деталей и главный процесс сборки.

2.4 Приводы промышленных роботов

Силовыми модулями манипуляторов промышленных роботов слу-
жат различные типы приводов. В них используются практически все 
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разновидности электрических, гидравлических и пневматических дви-
гателей [28, 29].

Основные требования к двигателям:
• минимальные веса и габариты;
• повышенные энергетические, статистические и динамические 

характеристики;
• лёгкость регулирования в большом диапазоне скоростей;
• реверсивность (смена направления движения).
При этом требуется большой ресурс и плавность движений. Должна 

быть взаимосвязанная групповая работа приводов всех степеней под-
вижности робота.

Наиболее удобны электродвигатели, так как в пневматических и 
гидравлических возможна утечка рабочего тела, или нужна специаль-
ная станция питания, издающая шум. Электродвигатели не требуют 
промежуточного энергоносителя, легко регулируются по ско- ростям 
и проще других в цеховой эксплуатации. В конце прошлого столетия 
электроприводы в основном использовались для средних грузоподъ-
емностей, для малых грузоподъемностей использовались пневмопри-
воды, для больших – гидравлические (электрогидравлические).

Теперь же общая тенденция развития робототехники во всём мире 
связана с применением электрических приводов для роботов во всём 
диапазоне грузоподъемностей и требований по быстродействию, точ-
ности и надежности.

Кроме двигателя в состав привода по каждой степени подвижности 
манипулятора входят усилители мощности, передаточные устройства, 
а также корректирующие цепи, датчики обратных связей по скоро-
сти и положению, а иногда и силомоментные датчики. Однако не во 
всех типах приводов обязательно присутствуют все эти элементы. Их 
наличие необходимо в замкнутых следящих приводах для контурных 
и контурно-позиционных систем управления роботов. Большинство 
пневмоприводов, часть гидроприводов и приводы с шаговыми элек-
тродвигателями действуют по разомкнутому циклу.

Пневмоприводы. 
Скорость движения пневмодвигателя может регулироваться путём 

изменения расхода воздуха на входе и выходе с помощью пневматиче-
ского дросселя с изменяемым проходным сечением. Пневмодвигатель 
даёт большую скорость движения выходному звену манипулятора. 
При цикловом управлении оно движется от упора до упора с макси-
мальной скоростью. Для исключения резкого удара в конце предусма-
триваются средства торможения (демпферы, сжатый воздух).
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Электрогидравлические приводы.
Электрогидравлические приводы роботов применяются двух 

классов: дроссельного управления (изменение проходного сечения) 
и объёмного управления. Дроссельное управление разделяется на 
управление с гидронасосом постоянной подачи и переменной подачи. 
Во всех случаях может происходить управление либо гидроцилин-
дром, либо гидромотором.

 Гидронасос постоянной подачи дешевле, чем переменной. Однако 
энергетические характеристики привода дроссельного управления с 
гидронасосом постоянной подачи хуже. Гидроприводы дроссельного 
управления с гидронасосом постоянной подачи применяются в робо-
тах меньшей грузоподъёмности (десятки килограммов), а с гидронасо-
сом переменной подачи – в роботах сверхбольшой грузоподъёмности 
(сотни килограммов).

 В электрогидравлических следящих приводах (ЭГСП) гидравли-
ческий привод (ГП) является исполнительным звеном или силовой 
частью, а в его управляющей системе в качестве задающих, чувстви-
тельных и усилительно-преобразующих элементов используются 
устройства различного принципа действия. ЭГСП получили широкое 
распространение благодаря ряду достоинств ГП [29]. Они отличаются 
высоким быстродействием, большими развиваемыми усилиями и кру-
тящими моментами исполнительных гидродвигателей (ГД), легкостью 
защиты от перегрузок и другими достоинствами. Если в ЭГСП для 
достижения высокого качества регулирования формирование управля-
ющих воздействий, реализующих требуемый закон движения объекта 
регулирования, осуществляется с применением цифровых управля-
ющих устройств с учетом возмущающих факторов внешней среды 
при существенной взаимосвязи электронных, электромеханических и 
гидромеханических модулей, то такой ЭГСП представляет собой меха-
тронную систему. Такая мехатронная система, применяемая в качестве 
исполнительного звена в различных системах управления, называется 
электрогидравлическим мехатронным модулем движения (ММД). 
ММД являются важным классом устройств современных систем 
управления различного назначения, в которых мехатронные модули 
используются в качестве информационных, управляющих и исполни-
тельных устройств.

Именно цифровая реализация контроля и управления представила 
большие возможности в придании системам приводов свойства функ-
циональной гибкости, при наличии которого можно говорить о реали-
зации элементов искусственного интеллекта.
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Анализ применения разных типов приводов показывает, что пнев-
моприводы в роботах применяются редко из-за низких жесткостных 
характеристик и ограниченной гибкости программирования. Гидро-
приводы по сравнению с электроприводами обеспечивают более высо-
кие параметры роботов, однако их эксплуатационные расходы выше 
ввиду необходимости обеспечения высокой чистоты масла и отсут-
ствия утечек. Поэтому в последнее время чаще применяют электро-
приводы.

Электрические приводы наиболее удобны в эксплуатации, регули-
руются в широких пределах, легко стабилизируются. В электроприво-
дах находят широкое применение электродвигатели постоянного тока, 
электродвигатели переменного тока, шаговые электродвигатели.

Высокочастотные вибродвигатели применяются для манипулиро-
вания миниатюрными изделиями. Существует много разновидностей 
этих двигателей как для поступательных, так и для вращательных 
перемещений с микронными точностями и с большим диапазоном 
регулирования скорости. Вибродвигатели основаны на преобразова-
нии высокочастотных упругих колебаний звеньев в виде стоячих или 
бегущих волн. Преобразуемые колебания имеют частоты с малыми 
амплитудами в ультразвуковом диапазоне. Такие вибродвигатели 
могут иметь несколько степеней подвижности для твердых звеньев. 
Если применить эластичные звенья из пьезоактивных материалов, то 
можно получить гибко деформирующиеся манипуляторы.

2.5 Общая характеристика 
манипуляторов роботов

Выше были рассмотрены отдельные элементы исполнительных 
устройств промышленных роботов, приводы, механизмы, кинематика 
манипуляторов. Рассмотренные устройства для всех степеней подвиж-
ности манипулятора функционируют в общем комплексе как единая 
многозвенная динамическая система, поэтому первостепенное значе-
ние имеет рассмотрение общих свойств этого сложного исполнитель-
ного устройства робота в целом. 

Особенно важны энергетические и динамические характеристики, 
вопросы точности, взаимовлияния движений по всем степеням под-
вижности друг на друга, а также общие массы и габаритные размеры, 
и их соотношение по сравнению с полезной грузоподъемностью [30]. 
Важна площадь пола, занимаемая роботом в цехе, а также высота под-
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вески робота. Целесообразно размещение робота так, чтобы манипуля-
тор в определённой зоне обслуживания обеспечивал все необходимые 
положения и ориентации захватного устройства или инструмента в 
кисти робота. Должны обеспечиваться и определённые законы траек-
торных перемещений манипулятора, в том числе иногда с учётом пре-
пятствий, которые могут оказаться в рабочем пространстве.

Энергетические требования. Энергетический расчёт связан с 
выбором исполнительных двигателей приводов по всем степеням под-
вижности манипулятора. Мощность двигателей робота определяется 
исходя из необходимой потребляемой мощности в каждой степени 
подвижности в установившемся режиме движения с максимальной 
скоростью, соответственно для вращательного и поступательного 
перемещений:

Pвр = k ∙ Mмакс ∙ wмакс 

или

Pпост = k ∙ Fмакс ∙ vмакс

где k – коэффициент запаса, учитывающий перегрузки в диначеских 
режимах (при ускорениях) и коэффициенты полезного действия дви-
гателей и передач движения; M – номинальный момент; F – сила; 
w, v – скорости.

Для роботов подбираются такие двигатели, которые имели бы 
необходимые энергетические характеристики в минимально возмож-
ных массах и габаритах при достаточно высоком ресурсе работы.

Особенности динамики манипулятора.
Динамические качества манипулятора робота должны обеспечи-

вать необходимые быстроту набора скорости движения и торможения 
при остановке, при этом остановка должна осуществляться плавно, без 
колебаний, с большой точностью в заданном месте. 

В процессе движения с требуемой скоростью также не должно 
быть колебаний, дёрганий, вибраций. Все эти качества должны быть 
обеспечены в условиях различающихся масс переносимых грузов и 
переменности моментов инерции груза и звеньев при изменении кон-
фигурации многозвенного манипулятора в процессе движения.

Для расчёта динамических качеств манипулятора составляются 
дифференциальные уравнения динамики движения всей совокупности 
звеньев с учётом их масс, моментов инерции и связей друг с другом 
[29, 30]. К этим уравнениям добавляются уравнения динамики самих 
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приводных механизмов. Получается сложная система дифференциаль-
ных уравнений высокого порядка. Сложность усиливается тем, что 
при наличии угловых координат последние оказываются под знаком 
тригонометрических функций, т.е. уравнения становятся нелиней-
ными. Дополнительные нелинейности появляются при учёте влияния 
сухого трения и зазоров в механических передачах. Такие системы 
уравнений решаются численно на ЭВМ. Уже есть разработанные про-
граммы. Нужно только уметь их использовать.

Обычно сначала исследуются динамические качества каждого из 
звеньев с его приводом по отдельности. Эту задачу можно решить 
и аналитически. Но необходимо решать и сложную динамическую 
задачу с выявлением степени взаимовлияния движений разных зве-
ньев друг на друга. 

Исследуют также динамические качества манипулятора дополни-
тельно с учётом упругой податливости звеньев, упругие деформации 
звеньев влияют на точность движений и позиционирования исполни-
тельного органа.

Другие требования. 
Расчёт точности позиционирования для манипулятора в целом 

основан на сложении погрешностей в каждом звене и возможной их 
взаимной компенсации, учитывая комплекс источников ошибок.

Большое значение имеют с точки зрения эксплуатации робота в 
промышленности его габаритные размеры, удобство и компактность 
его размещения около технологического оборудования или в отдель-
ных случаях встраивание робота в это оборудование. 

Важно также снижение веса манипулятора робота по отношению 
к грузоподъемности. Нельзя допускать заметных упругих деформаций 
лёгких звеньев и их склонности к колебательным движениям. Согла-
сование таких противоречивых требований является важным элемен-
том прочностных расчётов звеньев и их многозвенной комбинации в 
целом, а также выбора конструкции, поперечных профилей звеньев и 
материалов для них.
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ГЛАВА 3. СИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

РОБОТОВ

3.1. Общая структура системы 
программного управления

 
Управление роботами осуществляет его устройство управления 

[33]. По принципу управления роботы разделяются на программные 
(первое поколение), адаптивные (второе поколение) и интеллектуаль-
ные (третье поколение). Как правило, все три способа управления при-
меняются комплексно. Адаптивное управление обычно строится на 
базе программного как следующий уровень управления. Интеллекту-
альное управление, в свою очередь, реализуется как надстройка над 
первыми двумя уровнями. Названия систем управления конкретных 
роботов обычно определяются основными использованными в них 
способами управления. По степени участия человека-оператора в про-
цессе управления различают системы автоматического, автоматизиро-
ванного и ручного управления. 

По типу движения исполнительных систем существуют системы 
управления:

• непрерывные (контурные);
• дискретные позиционные (шагами «от точки к точке»);
• дискретные цикловые (по упорам, как правило, с одним шагом 

по каждой координате).
По управляемым переменным различают системы управления:
• положением (позицией);
• скоростью;
• силой (моментом).
Часто эти способы управления применяют в комбинации: либо раз-

ные способы по разным координатам, либо с последовательным пере-
ходом от одного к другому, либо в виде функциональной зависимости 
управляемой переменной от другой (например, управление по силе, 
величина которой задается как функция от положения).

Рассмотрим более подробно систему программного управления 
(ПУ) в рамках первого поколения (программные системы управления). 
Программные роботы характеризуются тем, что они функционируют 
по жёстко заданной программе. Однако программа их действий легко 
перенастраивается оператором по потребностям технологического 
процесса.
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В большинстве случаев обстановка на промышленных предпри-
ятиях в ходе технологического процесса бывает хорошо определённой. 
Детали, инструменты, материалы лежат в строгом порядке, техноло-
гическая линия работает ритмично, поэтому роботы, обслуживающие 
эту линию, могут быть чисто программными, т.е. работать по жёстко 
заложенным в них определённым программам в пространстве и во 
времени (но в то же время могут быть легко переналаживаемыми).

Система управления робота, реализующая все запрограммирован-
ные движения, имеет информационную и командную связи с осталь-
ным оборудованием для синхронизации своих действий с темпом 
работы данной технологической линии.

3.2 Классификация систем 
программного управления

Системы программного управления промышленных роботов под-
разделяются на системы: а) циклового, б) позиционного, в) контурного 
управления. Каждая из них имеет много разновидностей в зависимо-
сти от характера операций, кинематики робота, типа приводов [33].

Система циклового управления имеет малое число точек позицио-
нирования, чаще всего они переключают движение манипулятора по 
каждой степени подвижности от упора до упора под действием сжа-
того воздуха (например, при подаче заготовки под пресс).

Системы позиционного управления имеют большое число про-
граммируемых положений – точек, через которые должен пройти 
конец манипулятора в процессе движения и каждая из которых может 
послужить для неподвижного позиционирования по потребности тех-
нологического процесса.

Эти системы обладают значительно большей универсальностью 
применения.

Системы контурного управления имеют следящие приводы по каж-
дой степени подвижности, т.е. следящие системы с обратной связью, 
при их совместном действии концевая точка манипулятора может 
совершать плавное движение по любым запрограммированным непре-
рывным траекториям и позиционироваться неподвижно в любой точке 
своей рабочей зоны по заложенной программе.

Существуют и смешанные позиционно-контурные системы. Управ-
ление в контурных системах и в большинстве позиционных систем 
производится с помощью микроЭВМ. Бывают системы, в которых на 
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привод по каждой степени подвижности ставится своё микропроцес-
сорное управляющее устройство, но имеются роботы и без микро-
процессоров и ЭВМ. Там устанавливаются специальные программные 
устройства.

Системы программного управления роботов первоначально были 
заимствованы из систем ЧПУ технологического оборудования, но они 
существенно сложнее последних, прежде всего из-за большего числа 
степеней подвижности и их взаимосвязанности. Процесс дискретного 
позиционного программного управления манипулятором выглядит 
следующим образом.

Программирование и обучение. Применяются различные способы 
программирования. Программирование, осуществляемое расчётным 
путем, отличается тем, что заранее производится расчёт программы, 
затем она вносится в устройство памяти микроЭВМ робота. Может 
быть заложено несколько программ для выполнения различных тех-
нологических операций. Тогда оператор может перепрограммировать 
действия робота путём переключения программ. Процесс программ-
ного математического обеспечения робототехнических систем весьма 
трудоёмок. Ведутся работы по созданию наиболее удобных языков 
программирования роботов и соответствующих программных систем.

Программирование путем обучения производится челове-
ком-оператором либо с помощью дистанционного управления от 
какого-нибудь задающего устройства (кнопки пульта или копии мани-
пулятора робота), либо с помощью непосредственного механического 
перемещения конца манипулятора рукой человека. В обоих случаях 
все движения соответствуют ходу требующейся манипуляционной 
операции, при этом в устройстве памяти микроЭВМ записывается 
программа, по которой робот автоматически неоднократно выполняет 
запрограммированные движения.

Обобщенная функциональная схема систем программного управле-
ния промышленных роботов приведена на рисунке 3.1. Обозначения: 
ПР – промышленный робот, ТО – технологическое оборудование, ЗУ – 
запоминающее устройство. Пунктирные линии соответствуют режиму 
обучения робота, а сплошные – автоматической отработке программы 
роботом.

Оператор через центральный блок управления задаёт режим 
работы системы управления: ОБУЧЕНИЕ, ШАГ, ЦИКЛ, АВТОМАТ. 
На пульте оператора фиксируется информация о состоянии манипуля-
тора робота и его системы управления.
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Рисунок 3.1. Обобщенная функциональная схема систем 

программного управления промышленных роботов

Режим ШАГ, ЦИКЛ означает, что оператор может вызвать из 
устройства памяти одну команду или весь цикл, причём робот отраба-
тывает эту команду или весь цикл запрограммированного движения.

Режим АВТОМАТ соответствует включению системы на много-
кратную отработку программы в процессе автоматического рабочего 
действия робота.

Число приводов манипулятора робота соответствует числу его сте-
пеней подвижности.

Таймер служит для формирования необходимых по программе 
выдержек по времени. Датчики положения промышленного робота и 
технологического оборудования (ТО) служат для передачи информа-
ции в систему управления о фактическом положении этих объектов. 
Устройства датчиков зависят от типа системы управления.

Модуль аварийной блокировки срабатывает по сигналам датчиков 
положения ПР и ТО в случае, если появляются недопустимые откло-
нения от заданной программы действий.

В простейших роботах могут присутствовать не все элементы дан-
ной системы. В более сложных роботах появляются дополнительные 
элементы. Может изменяться и компоновка всей схемы.

Совершенная система управления, совершенные рабочие про-
граммы могут помочь добиться устранения влияния неблагоприятных 
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неидеальностей механизмов робота, высокой точности позициониро-
вания, плавности движения, быстродействия, отсутствия колебаний.

Особенности систем циклового, позиционного и контурного 
управления.

Цикловые системы управления – это простейшие системы управ-
ления, обеспечивающие движение звеньев МА от упора до упора по 
каждой степени подвижности.

Система осуществляет запрограммированную последовательность 
движений, выдержки времени при остановках на упоре, выдачу техно-
логических команд, открытие и закрытие схвата.

В цикловых системах роботы снабжаются быстродействующими 
пневматическими приводами. Управление осуществляется либо с 
использованием электроники, релейно-контактной аппаратуры, либо 
пневмоники (струйная техника).

Цикловая система обладает небольшой ёмкостью программоноси-
теля, простыми алгоритмами управления, небольшими габаритными 
размерами и стоимостью.

Система позиционного управления. Осуществление более слож-
ных перемещений и выполнение технологических операций возможно 
при многоточечной позиционной системе управления ПР. Типичные 
роботы с таким управлением – это промышленные роботы для точеч-
ной сварки, сборки и обслуживания различного технологического обо-
рудования.

Система контурного управления. Для осуществления движения 
захватного устройства по непрерывной траектории необходимо обе-
спечить синхронную и согласованную отработку заданных траекто-
рий всеми степенями подвижности МА. Равномерное и непрерывное 
движение захватного устройства или специального инструмента 
робота необходимо, например, для автоматизации операций дуговой 
сварки, окраски, абразивной зачистки облоя, для сложных сборочных 
операций.

Существует два способа построения устройств контурного управ-
ления роботами: 

1) запись в память системы информации об изменении положения 
каждой степени подвижности во времени, т.е. в виде готовой для 
отработки приводом непрерывной траектории,

2) запись конечного числа координатных точек, принадлежащих 
желаемой траектории движения захватного устройства или рабо-
чего инструмента робота.



279

В некоторых электромагнитных роботах с контурной системой 
управления, когда привод строится по каждой степени подвижности 
по принципу следящей системы, ставятся аналоговые датчики обрат-
ной связи (например, потенциометр и тахогенератор). Из-за этого при-
ходится вводить в систему аналого-цифровые преобразователи. Если 
использовать импульсные или кодовые датчики обратной связи, кото-
рые обеспечивают большую эффективность по быстродействию, точ-
ности и плавности движения манипулятора, то с управлением от ЭВМ 
получается чисто цифровая система управления приводами.

 3.3 Система адаптивного управления роботами
 
Адаптация является основной реакцией живого организма, обеспе-

чивающей ему возможность выживания. Она означает приспособление 
организма к изменяющимся внешним и внутренним условиям. Реа-
лизация этого принципа в технических системах имеет много досто-
инств, а иногда и просто необходима.

С помощью разомкнутого управления без обратной связи можно 
исключить влияние на выходные параметры объекта некоторых пред-
сказуемых внешних возмущений при условии, что характеристики 
отдельных компонентов и элементов системы управления достаточно 
просты и их свойства не изменяются [34].

Ликвидировать влияние непредсказуемых внешних возмущений на 
поведение объекта возможно в рамках теории управления. Для этого 
используется принцип обратной связи, т.е. организуется замкнутая 
система управления, свойства всех элементов которой полагаются 
известными и не меняющимися во времени. 

Однако на практике часто встречаются такие объекты управления, 
амплитудные и частотные параметры которых варьируют в широких 
пределах под действием внешних причин с течением времени и в силу 
свойств самого объекта. В несколько раз может измениться момент 
инерции МА в сложенном положении по отношению к полностью 
вытянутому; вязкость рабочей жидкости в полостях гидроцилиндров 
подводного робота, работающего на разных глубинах моря при раз-
личных давлениях и температуре воды; трение в опорах двигателей в 
процессе загрязнения и старения смазки и многие другие характери-
стики.

В то же время при управлении сложными объектами – ГПC, лини-
ями, участками, состоящими из многих единиц оборудования, коли-
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чество внешних и внутренних факторов, оказывающих возмущающее 
воздействие на их работу, резко возрастает. Среди них могут быть 
ошибки позиционирования заготовок или отсутствие их в нужный 
момент, износ обрабатывающего инструмента, отклонение стыка сва-
риваемых деталей от заданной траектории движения электрода свар-
ного автомата и другие факторы, требующие адаптации управляющей 
системы, т.е. самонастройки и приспособления к реальным условиям 
эксплуатации.

Общие свойства, характеризующие процесс адаптации, в адап-
тивных системах управления с обратной связью:

• выходные параметры объекта регулирования и характеристики 
возмущающих факторов находятся под постоянным контролем и 
управлением с помощью устройств, дополнительно включаемых 
в состав управляющей системы;

• наблюдаемое поведение объекта описывается показателем каче-
ства, оценивающим в количественной форме характер протека-
ния процесса управления;

• отклонение показателя качества за пределы допуска влечёт за 
собой автоматическую настойку параметров регулятора или за-
мену алгоритма управления, результатом которых является до-
стижение желаемого показателя качества или реализации по-
ставленной цели.

Уровни адаптации. В зависимости от цели управления адаптив-
ные системы в робототехнике можно условно разделить на следующие 
уровни:

Первый уровень характеризуется способностью самонастройки 
параметров регулятора на основе информации о состоянии объекта, 
находящегося под возмущающим воздействием внешней среды.

Оценка состояния объекта может осуществляться либо прямым 
измерением требуемых параметров, либо путём их идентификации. 
Адаптивная система управления, идентифицирующая изменение пара-
метров внешней среды (температуры, давления), может обеспечить 
самонастройку параметров регулятора (например, устранить дрейф 
характеристик гидропривода подводного робота).

Для второго уровня адаптации робототехнических систем (РТС) 
характерно включение в состав управляющего устройства дополни-
тельных информационных средств, обеспечивающих сбор и обработку 
данных о состоянии окружающей среды. На основании анализа изме-
нений внешней среды осуществляется коррекция управляющей про-
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граммы робота, позволяющая в новых условиях достичь поставленной 
цели. Например, сварочный робот должен уметь корректировать про-
граммную траекторию движения электрода в соответствии с реаль-
ным положением линии стыка, измеряемым специальными датчиками.

Третий уровень адаптации РТС обеспечивает реализацию мак- 
симальной производительности при обеспечении отсутствия брака. 
Характерны для этого уровня адаптации развитые средства для сбора 
информации о внешней среде, самодиагностирования, а возможно, и 
саморемонта компонент управляемой производственной системы.

Программное обеспечение систем управления адаптивных 
роботов.

Функции программного обеспечения адаптивного робота состоят в 
обслуживании внешних по отношению к системе управления объек-
тов: человека-оператора, приводов робота, информационной системы, 
технологического оборудования и вычислительного устройства верх-
него уровня управления.

Система управления взаимодействует с человеком-оператором в 
режиме активного диалога, в процессе которого человек выполняет 
следующие действия: 

1) формирует рабочую программу, которая может быть представ-
лена в виде набора данных, описывающих точки позициониро-
вания захватного устройства робота и управляющие сигналы на 
технологическое оборудование, или в виде набора инструкций 
на проблемно-ориентированном языке; 

2) редактирует рабочую программу с помощью программы – ре-
дактора данных или редактора текста;

3) создаёт объектный и загрузочный модули рабочей программы, 
обеспечивает удаление старых файлов, включение новых, пере-
именование и хранение программ в библиотеке; 

4) отлаживает рабочую программу, т.е. при поддержке программ-
ного обеспечения осуществляет её пошаговое исполнение, ана-
лизирует результаты отладки и при удовлетворительном каче-
стве программы даёт команду на её исполнение; 

5) реализует функции контроля исправности оборудования, прове-
ряет каналы связи с ТО, калибрует измерительные системы ро-
бота и выполняет другие операции диагностирования.

Основные функции программного обеспечения.
В зависимости от уровня интеллекта робота функции программ-

ного обеспечения могут включать: подробный анализ задания, раз-
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биение его на подзадачи и элементарные действия, планирование 
движения инструмента или захватного устройства для реализации 
этих действий, определение последовательности точек позиционирова-
ния, преобразование координат точек позиционирования инструмента 
в требуемые положения сочленений манипулятора и формирование 
команд управления приводами.

Если существует канал связи адаптивного робота с ЭВМ верхнего 
уровня и процесс обмена поддерживается с двух сторон программным 
обеспечением, появляется возможность создания иерархии уровней 
управления с чётким разделением задач каждого и сопутствующей 
унификацией программного обеспечения и языков программирования 
каждого.

Кроме перечисленных функций ПО должно решать общесистемные 
задачи по отработке сигналов прерываний, по управлению вводом – 
выводом информации, по распределению вычислительных ресурсов и 
т.д.

Языки и системы программирования адаптивных роботов.
Ранее уже отмечалось, что существует два основных метода под-

программирования робота: обучение и программирование с помощью 
какого-либо алгоритмического языка. Первый метод не требует высо-
кой квалификации и отличается простотой, однако он не пригоден 
для программирования адаптивных роботов, так как немыслимо обу-
чить робота правильно действовать в непредсказуемых ситуациях при 
частичных изменениях внешней среды.

Для программирования адаптивных роботов применяется второй 
метод – составление управляющих программ на алгоритмических или 
проблемно-ориентированных языках [35]. Использование этого метода 
программирования необходимо при выполнении сложных операций 
механической сборки, абразивной зачистки литья, электродуговой 
сварки и многих других технологических задач.

В общем случае выделяют четыре уровня языка программирования 
роботов.

Язык низшего, исполнительного уровня 
Человек-оператор может задавать движение отдельных степеней 

подвижности манипулятора в виде фиксированных значений линей-
ных или угловых координат. Последовательное исполнение роботом 
этих команд соответствует некоторой траектории инструмента в рабо-
чем пространстве.
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Язык уровня манипулятора 
Позволяет программировать движение в рабочем пространстве 

относительно произвольной координатной системы, не задумываясь о 
состоянии отдельных степеней подвижности и координации движения 
приводов, для того чтобы реализовать желаемое перемещение захват-
ного устройства с заданной ориентацией.

Языки уровня операций обеспечивают возможность формирования 
рабочей программы путём указания последовательности операций, 
которые робот должен проделать с объектом манипулирования. 

Языки уровня заданий позволяют составить программу действий 
робота в терминах «что сделать» (а не «как сделать»), т.е. описать всё 
задание в целом без детализации.

 
3.4 Интеллектуальное управление роботами

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 уверен-
ность в необходимости их конечной интеграции. Не случайно одним 
из направлений ИИ до сих пор считается целенаправленное поведение 
роботов (создание интеллектуальных роботов, способных автономно 
совершать операции по достижению целей, поставленных человеком) 
[37]. 

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 до определения 
параметров модели мира в условиях неполноты информации требуют 
введения понятий потребностей (энергетических и информационных). 
Удовлетворение последних должно предполагает наличие целенаправ-
ленности, динамического планирования и т.д. Дальнейшее развитие 
заключается во введении иерархии уровней управления – стратегиче-
ского, тактического и исполнительного.

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, 
чтоб эта база знаний была динамической. При этом коррекция правил 
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вывода в условиях меняющейся внешней среды естественным образом 
реализует механизмы самообучения и адаптации.

Если отойти от подобного «перечислительно-функционального» 
определения ИР, то останется лишь два более или менее конструктив-
ных определения. Первое заключается в том, что интеллектуальный 
робот – это робот, в состав которого входит интеллектуальная система 
управления. Тогда достаточно только выбрать определение интеллек-
туальной системы (ИС). Например, определить ИС как компьютерную 
систему для решения задач, которые или не могут быть решены чело-
веком в реальное время, или же их решение требует автоматизирован-
ной поддержки, или же их решение дает результаты сопоставимые по 
информативности с решениями человека. 

Кроме того, среди прочего подразумевается, что задачи, решаемые 
ИС не предполагают полноты знаний, а сама ИС должна обладать спо-
собностями: 

– к упорядочению данных и знаний с выделением существенных 
параметров; 

– к обучению на основе позитивных и негативных примеров;
– к адаптации в соответствии с изменением множества фактов и 

знаний и т.д. 
Другим, менее формальным, определением интеллектуальности 

робота может быть способность системы решать задачи, сформу-
лированные в общем виде. Это определение является, не смотря на 
свою «слабость», достаточно конструктивным по крайней мере для 
того, чтобы определить «степень интеллектуальности» робота. Дей-
ствительно, это определение относится к оценке всего устройства в 
целом, делая бессмысленными рассуждения об «интеллектуализа-
ции» отдельных функций или узлов робота. Устройство, оснащенное 
лишь «интеллектуальным» зрением (см., например, «интеллектуаль-
ным» двигательным аппаратом,) вряд ли может называться полностью 
интеллектуальным.

Итак, несмотря на множество предлагаемых критериев интеллекту-
альности, самым сильным остается по-прежнему требование, согласно 
которому роль человека при взаимодействии с ИР должна свестись 
лишь к постановке задачи.

Интеллектуальное управление – это следующий после адаптивного 
управления наивысший тип управления, находится в стадии станов-
ления. К настоящему времени созданы адаптивные системы с неко-
торыми элементами искусственного интеллекта в виде способности 
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воспринимать и анализировать достаточно сложную и изменяющуюся 
внешнюю среду и принимать адекватные решения по поведению. Для 
качественного скачка в направлении создания полноценных интеллек-
туальных систем требуется новое аппаратное обеспечение на принци-
пиально новой элементной базе [37].

Повышение уровня искусственного интеллекта связано, прежде 
всего, с развитием иерархической структуры моделей среды путем 
формирования все более обобщенных, более абстрактных уровней ее 
представления. Одним из наиболее обобщенных типов моделей среды 
являются логико-лингвистические модели. Они применяются для наи-
более сложных объектов с неоднозначной реакцией на одни и те же 
ситуации, которые не могут быть описаны формально математически 
и поэтому описываются эвристически на основе экспертных оценок на 
языке, близком, естественному. Примеры таких объектов управления – 
это прежде всего системы, включающие людей. 

Методы искусственного интеллекта могут применяться в системах 
управления не только в общесистемном контуре управления, т.е. для 
формирования управления, но и для решения различных локальных 
задач отдельных подсистем робота. В этом случае процесс управления 
роботом не становится интеллектуальным, подобно тому как в систе-
мах адаптивного управления наличие внутренней адаптации в отдель-
ных частях системы не делает управление в целом адаптивным.

Актуальность создания искусственного интеллекта в настоящее 
время связана со сложностью проблем, которые приходится решать 
современному человечеству. К таким проблемам можно отнести осво-
ение космоса, прогнозирование природных катаклизмов и антропо-
генного воздействия на окружающую среду, создание сложнейших 
инженерных проектов, использование современной техники в меди-
цине и многие научные исследования. Кроме того, искусственный 
интеллект поможет человеку справиться с задачами, которые ему не 
под силу (сложные вычисления и анализ) и попросту расширит дан-
ный ему природой интеллект. Современные системы искусствен-
ного интеллекта способны освоить гораздо больше специальностей и 
эффективно управлять робототехническими устройствами, чем опера-
тор, благодаря значительно большему числу разнообразных датчиков 
информации и приспособлений. 

Следует отметить, что интеллектуальные системы управления 
роботами имеют принципиальное отличие от традиционных систем 
автоматического управления (САУ). Обычно САУ предполагает обра-
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ботку сигналов с датчиков и сканеров как независимых каналов и 
во- вторых она однозначно связывает входные сигналы и выходную 
реакцию математическими соотношениями, это могут быть от про-
стых линейных до сложных дифференциально-нелинейных систем 
уравнений. Традиционным существенным недостатком САУ является 
сложность и длительность подготовки программного обеспечения – 
необходимо предварительно изучить среду, разработать математиче-
ские модели, провести серию численных и физических экспериментов. 
И, пожалуй, к главному недостатку традиционных САУ следует отне-
сти невозможность ее самообучения. 

От всех этих недостатком свободен программно-технический ком-
плекс робототехнической системы с искусственным интеллектом, спо-
собный к самообучению и принятию адекватных решений в условиях 
неполной, а иногда и противоречивой информации. 
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ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

4.1 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 автоматизирован-
ный 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 примене-
нии 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 [32].

Рассмотрим применение промышленных роботов в отраслях народ-
ного хозяйства, подразделив его на выполнение вспомогательных опе-
раций по обслуживанию основного технологического оборудования и 
на выполнение роботами непосредственно основных технологических 
операций. К первым относится автоматизация с помощью роботов 
процессов обслуживания различных металлорежущих, шлифоваль-
ных и протяжных станков, прессов холодной и горячей штамповки 
кузнечного и литейного оборудования, установок для термообработки, 
а также загрузки – разгрузки полуавтоматов дуговой сварки и кон-
тактных сварочных машин. Ко второй категории относится автома-
тическое выполнение роботами процессов сварки, сборки, окраски, 
нанесения покрытий, пайки, проведения контрольных операций, упа-
ковки, транспортирования и складирования.
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4.2 Применение промышленных роботов 
на основных технологических операциях

 
С начала развития современной робототехники по мере совершен-

ствования роботов происходит устойчивый рост доли ПР, при- меняе-
мых на основных технологических операциях. В 1980–1981 гг. их доля 
в общем парке роботов впервые превысила 50%. Опыт показывает, что, 
хотя внедрение ПР на основных операциях требует значительно боль-
ших (в 3-4 раза) затрат чем на вспомогательных операциях, именно 
здесь достигается наибольшая эффективность применения ПР при 
высвобождении рабочих. Велик и социальный эффект в связи с вред-
ностью для человека ряда таких операций (например, окраска, сварка) 
или с их монотонностью (например, сборка на конвейере) . 

В машиностроении основными типами технологичских комплек-
сов, в которых ПР получили широкое применение на главных опе-
рациях, являются комплексы сборки, сварки, нанесения покрытий, 
шлифования, зачистки, клепки. К таким комплексам относятся также 
комплексы для бурения в горном деле, для монтажа огнеупоров в 
металлургии, для монтажных и облицовочных работ в строительстве, 
для упаковки штучной продукции в легкой и пищевой промышлен-
ности.

Сборочные робототехнические комплексы.
Этот тип робототехнических комплексов по своему значе-

нию является, пожалуй, наиболее важным. Сборочные операции в 
маши- ностроении составляют до 40% себестоимости изделий, а в 
прибо- ростроении еще больше – до 50–60%. Вместе с этим степень 
авто- матизации сборочных работ сегодня весьма низка в связи с огра-
ниченными возможностями, которые имеют здесь традиционные сред-
ства автоматизации в виде специальных сборочных автоматов. Такие 
автоматы применимы главным образом в массовом производстве, в то 
время как, например, в машиностроении до 80% продукции относится 
к серийному и мелкосерийному производству. Поэтому создание гиб-
ких сборочных комплексов на базе ПР является одним из основных 
направлений в автоматизации сборочных операций [31].

К сборочным операциям относятся механическая сборка, электри-
ческий монтаж, микроэлектронная сборка. Процесс сборки со- стоит 
из следующих последовательных взаимосвязанных операций:

1) загрузка собираемых деталей в загрузочные и транспортные 
устройства (обычно с их ориентацией);
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2) перемещение деталей к месту сборки;
3) базирование, т.е. фиксация в строго определенной позиции, с 

ориентацией деталей на сборочной позиции;
4) собственно операция сборки, т.е. сопряжения деталей, включая 

часто закрепление;
5) контрольно-измерительные операции в ходе сборки;
6) удаление собранного узла со сборочной позиции для пермеще-

ния его на следующую позицию, если сборка не закончена.
Каждая из этих операций принципиально может быть выполнена 

с помощью ПР, но не всегда это целесообразно. В тех, например, слу-
чаях, когда требуется перемещение по одной координате, более про-
стым решением может быть применение устройств типа толкателей. В 
других случаях могут применяться специальные ориентаторы и про-
стые однопрограммные механические руки.

 Роль ПР в сборочных комплексах наряду с более простыми и спе-
циальными средствами автоматизации может быть различной. Зависит 
она, прежде всего, от конкретных требований к гибкости комплекса, 
что, свою очередь, определяется серийностью выпускаемой продук-
ции. Поэтому рассмотрим роль ПР в сборочных комплексах, кото-
рые можно классифицировать следующим образом в зависимости от 
объема выпускаемой продукции, начиная с массового производства и 
заканчивая единичным:

1) специальные сборочные автоматы для массового и крупносе-
рийного производства с возможным применением простых ав-
томатических манипуляторов на вспомогательных и отдельных 
основных сборочных операциях;

2) робототехнические сборочные комплексы для крупносерийного 
и серийного производства, в которых сборочные операции вы-
полняют специальные ПР с цикловым управлением;

3) робототехнические сборочные комплексы для крупносерийного 
и серийного производства на базе универсальных и специализи-
рованных ПР, каждый из которых может осуществлять любые 
сборочные операции за счет смены инструмента (в том числе не-
посредственно и в процессе сборки изделия);

4) робототехнические сборочные комплексы для серийного произ-
водства, в которых вся сборка выполняется одним универсаль-
ным ПР;

5) робототехнические сборочные комплексы для серийного произ-
водства с участием человека в управлении ПР или в выполнении 
им отдельных операций вручную.
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Включение человека непосредственно в технологический процесс 
сборки может вызываться либо экономическими соображениями, либо 
технической невозможностью сегодня автоматизировать отдельные 
сложные операции (например, некоторые регулировочные и настро-
ечные действия), либо необходимостью оперативного подключения 
человека в аварийных ситуациях, когда автомат по какой-то причине 
не справляется с заданием, либо, наконец, временно на этапе освоения 
сборки нового изделия (в том числе и как один из способов програм-
мирования методом обучения).

Примерами специальных сборочных автоматов, указанных в п. 1 
приведенной классификации, являются автоматы для монтажа печат-
ных плат и сборочные роторные линии, используемые в массовом и 
крупносерийном производствах. Средства робототехники находят 
здесь ограниченное применение в основном для обслуживания (опера-
ции загрузки – выгрузки).

На рис. 4.1 показан участок одного из первых российских робото-
технических сборочных комплексов массового производства механи-
ческих наручных часов на базе специальных ПР, относящийся к п. 2 
приведенной классификации. На прямоточной транспортной системе 
закреплено приспособление-спутник, которое перемещается от пози-
ции к позиции по прямой линии с фиксацией через равные проме-
жутки времени [12].

Сборка осуществляется по принципу параллельно-последователь-
ной сборки на всех позициях одновременно с последующим пере-
мещением приспособления-спутника на очередной шаг. Установка 
оснащена специальными пневматическими ПР с приспособлениями, 
сменяемыми в зависимости от марки собираемых часов.

 

Рисунок 4.1. Робототехническая сборочная линия 
массового производства наручных часов
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Сборочные линии, из которых состоит комплекс, включают транс-
портную систему, специальные ПР, пульт управления, вибробункеры, 
питатели, а также различные оснастки и приспособления. Детали и 
узлы часов поступают на позиции сборки из вибробункеров в ориен-
тированном положении. Платины часов, набранные в кассеты, авто-
матически устанавливаются в приспособления-спутники, которые 
являются составным элементом прямоточной транспортной системы.

Роботы производят установку деталей или узлов в платину часов 
в заданной последовательности и с необходимой точностью. Для того 
чтобы обеспечить условия собираемости, платина часов фиксиру-
ется снизу с помощью специального приспособления. Высокая рит-
мичность работы комплекса и непрерывность выполнения операций 
позволили в 6-8 раз повысить производительность, улучшить качество 
сборки часов, ликвидировать монотонный ручной труд, поднять куль-
туру и организацию производства.

 

Рисунок 4.2. Робототехнический комплекс для сборки 
контурных катушек радиоприемников

1 – загрузочное устройство (тара); 2 –промежуточная точка; 3 – разгрузочное 
устройство; 4 – устройство группового управления; 5 – роторный стол; 

6 – загрузочное устройство; 7 – ванна для очистки; 
8 – ванна для пайки; 9 – ванна для флюсования
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На рис. 4.2 показан пример сборочного робототехнического ком-
плекса, построенного на базе универсального ПР (п. 3 приведенной 
классификации). Комплекс включает несущую раму, поворотный 
стол, загрузочные и ориентирующие устройства, устройства крепле-
ния оснащения, кабельные узлы, устройство управления комплексом, 
блоки синхронизации и связи с ЭВМ.

Для выполнения собственно операций сборки применены универ-
сальные пневматические ПР типа МПС-9С. Комплекс предназначен 
для сборки контурных катушек бытового радиоприемника, ПР в его 
составе выполняют следующие операции:

1) выборку каркасов катушек из кассеты;
2) флюсование выводов обмоток;
3) пайку выводов;
4) промывку выводов;
5) установку каркасов на ложементы поворотного стола;
6) надевание кольца;
7) навинчивание буксы;
8) закручивание сердечника;
9) надевание экрана;
10) маркировку катушки;
11)  установку в кассеты готовой контурной катушки.
Смена кассет на рабочих позициях автоматизирована с помощью 

разгрузочно-загрузочных устройств. Сборочные элементы подаются 
на рабочие позиции с помощью вибробункеров, в которых выполня-
ются их ориентация, накапливание и поштучная выдача. Для обе-
спечения условий собираемости и снижения требований к точности 
изготовления сборочных элементов, оснастки и приспособлений мани-
пуляторы ПР оснащены вибромодулями. 

За один рабочий цикл 10 ПР выполняют все технологические опе-
рации по принципу параллельно-последовательной сборки. В конце 
цикла происходит перемещение координатного устройства, которое 
подает в позицию захвата первого ПР и в позицию сброса десятого 
ПР соответствующие ячейки подающей и приемной кассет, а также 
перемещение на один шаг роторного стола, на специальных ложемен-
тах которого производится сборка контурной катушки. Длительность 
цикла работы комплекса – 10 сек.

Применение подобных сборочных комплексов на порядок по- 
вышает производительность труда, дает экономию производственной 
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площади и позволяет осуществить комплексную автоматизацию сбо-
рочного производства в целом. 

Переналадка комплекса осуществляется заменой рабочих органов 
ПР и их управляющих программ. По сравнению с предыдущим типом 
сборочных комплексов, основанных на использовании специальных 
ПР, применение здесь на всех операциях одного типа универсального 
ПР расширяет номенклатуру собираемых изделий, хотя сами ПР при 
этом оказываются более сложными и избыточными по своим возмож-
ностям применительно к каждой отдельной выполняемой ими опера-
ции. Поэтому переход от специальных ПР к универсальным оправдан 
при уменьшении серийности выпускаемых изделий.

Следующим типом робототехнических сборочных комплексов, 
которые оказываются экономически более выгодными при меньшей 
серийности производства, являются комплексы с ПР, последовательно 
выполняющими ряд сборочных операций на одном рабочем месте 
вплоть до полной сборки целого изделия (п. 4 приведенной ранее клас-
сификации). 

Такое построение комплекса существенно повышает его гибкость, 
позволяя только программно изменять число сборочных операций без 
изменения количества ПР, что неизбежно, если каждый ПР выполняет 
только одну операцию. В таких комплексах ПР в ходе сборки много-
кратно сменяет свои рабочие органы при переходе от одной операции 
к другой. 

Примерами сборочных ПР, предназначенных для многоопера-
ционной сборки, являются электромеханические ПР типа «Сигма» 
(Италия,) и «Пума» (США). На рис. 4.3 показан один из первых робо-
тотехнических комплексов, осуществляющих сборку на одном рабо-
чем месте такого достаточно сложного изделия, как пылесос. Комплекс 
смонтирован на сборочном столе и включает два электромеханических 
манипулятора (1, 2) с восемью степенями подвижности (первый (сило-
вой) работает в вертикальной плоскости, а второй – в горизонтальной) 
и семь телевизионных камер, три из них (α, β, γ) ориентированы вер-
тикально, а четыре (А, В, С, D) – горизонтально. Захватное устройство 
горизонтального манипулятора снабжено датчиками тактильными, 
усилия и давления. Пылесос 3 собирается из трех узлов: фильтра 4, 
электродвигателя 5 и корпуса 6, которые поступают на сборку неори-
ентированными.
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Рисунок 4.3. Робототехнический комплекс 
для сборки пылесосов фирмы «Хитачи» (Япония)

Близки к сборочным роботам и часто применяются вместе с ними 
роботы для контроля размеров – измерительные машины. Их рабочим 
органом является измерительный щуп, которым производится ощу-
пывание контролируемого изделия в нужных точках. Обычно такие 
измерительные машины имеют прямоугольную систему координат и 
ЧПУ, обеспечивающее точность до единиц микрометров. На рис. 4.4 
показан пример измерительной машины.

 

Рисунок 4.4. Измерительная машина
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Сварочные робототехнические комплексы.
Сварка – одна из областей широкого применения ПР. Из много-

численных видов сварки ПР получили основное применение на кон-
тактной точечной, дуговой, а также на электронно-лучевой сварке. 
Контактная точечная сварка осуществляется путем нагрева импульс-
ным электрическим током. Рабочими органами ПР для выполнения 
такой операции являются сварочные клещи (рис. 4.5).

 Существуют сварочные ПР, у которых манипулятор заканчивается 
одним электродом, а вторым электродом служит само свариваемое 
изделие (рис. 4.6). Промышленные роботы для контактной точечной 
сварки имеют специальную конструкцию, которая предусматривает 
размещение сварочного трансформатора и токопроводящего кабеля, 
идущего от него к сварочным клещам.

 Сварочный трансформатор расположен обычно на манипуляторе 
ПР, в том числе и непосредственно в его рабочем органе (для того, 
чтобы максимально сократить длину кабеля от трансформатора к сва-
рочным клещам, по которым проходит большой импульсный свароч-
ный ток). Грузоподъемность таких сварочных ПР составляет 20÷30 кг.

 Управление ПР для контактной точечной сварки – дискретное 
позиционное. Устройство управления рассчитано на работу в условиях 
сильных электромагнитных помех, создаваемых импульсами свароч-
ного тока.

Рисунок 4.5. Сварочный робот «Kawasaki»
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Рисунок 4.6. Сварочный робот фирмы КУКА

Наиболее широко контактная точечная сварка с помощью ПР при-
меняется в автомобилестроении (сварка кузовов), судостроении и ваго-
ностроении. На рис. 4.7 показан участок сварки кузовов автомобилей с 
помощью ПР.

Рисунок 4.7. Участок сварки кузовов автомобилей
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Дуговая сварка – более сложный технологический процесс, чем 
контактная точечная. Он требует осуществлять непрерывное переме-
щение сварочного электрода с определенной скоростью по сложной 
траектории вдоль свариваемого шва с одновременным поперечным его 
перемещением. Электрод при этом должен сохранять определенную 
ориентацию по отношению к плоскости шва. 

Грузоподъемность ПР для дуговой сварки меньше, чем ПР для кон-
тактной точечной, и не превышает 5-8 кг. Промышленные роботы для 
дуговой сварки часто комплектуются столом с несколькими угловыми 
степенями подвижности для размещения на нем свариваемых изделий 
и манипулирования ими перед ПР.

В функции устройства управления ПР для дуговой сварки помимо 
управления движением входит еще регулирование параметров режима 
сварки (тока, напряжения дуги, притока газа и т.д.). Управление при 
этом должно быть адаптивным. 

Основные задачи адаптации – поиск начала шва, слежение за 
кромками свариваемых деталей и ориентация электрода. Кроме того, 
адаптация требуется при регулировании технологических параметров 
собственно процесса сварки с учетом состояния внешней среды.

Для контроля положения электродов относительно кромок свари-
ваемых деталей применяют контактные и магнитные датчики, уль-
тразвуковые и оптические дальномеры, телевизионные системы. На 
рис. 4.8 показан робототехнический комплекс для дуговой сварки в 
комплекте с манипуляционным столом – так называемый сварочный 
центр.

Электронно-лучевая сварка осуществляется в вакууме путем пере-
мещения электронного пучка, создаваемого электронной пушкой, по 
линии шва. Этот вид сварки интересен тем, что в отличие от обыч-
ных механических манипуляторов здесь манипулирование произво-
дится электронным лучом с помощью отклоняющего магнитного или 
электрического поля. (Хотя существуют установки и с перемещением 
стола, на котором крепятся свариваемые детали.)

 Управление движением луча по шву осуществляется в простей-
ших случаях по жесткой программе, а для наиболее сложных траекто-
рий стыка – с применением адаптивного управления и обратной связи 
через телевизионную систему технического зрения.
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Рисунок 4.8. Робототехнический комплекс для дуговой 
сварки с ПР «Мотоман» с двухкоординатным столом

С робототехническими комплексами сварки схожи комплексы для 
пайки и резки (дугой, лазерным лучом, плазмой). Последние, в част-
ности, широко применяют для раскроя материала.

Робототехнические комплексы для нанесения покрытий.
Промышленные роботы нашли применение на операциях нанесе-

ния различных покрытий: лакокрасочных, защитных, упрочняющих, 
герметизирующих и т.п. Операции эти для человека не только физиче-
ски тяжелы, но и вредны. В большинстве случаев нанесение покрытий 
связано с применением взрыво- и пожароопасных веществ.

 Поэтому используемые на таких операциях ПР должны иметь 
взрывобезопасное исполнение. Для нанесения покрытий широко при-
меняют пульверизаторы. На рис. 4.9 показан ПР с пульверизатором в 
качестве рабочего органа. Управление такими ПР – непрерывное (кон-
турное) с программированием методом обучения. 

По сравнению со сварочными ПР требование к точности ПР для 
нанесения, покрытии существенно ниже, а к быстродействию, наобо-
рот, выше. 

Применяется в этих ПР и адаптивное управление с использованием 
системы технического зрения для определения габаритов очередного 
изделия, на которое должно быть нанесено покрытие. По полученным 
данным автоматически выбирается и корректируется управляющая 
программа для ПР.
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Рисунок 4.9. Роботизированный окрасочный 
комплекс с ПР фирмы «Девилбис» (США)

Другим вариантом технологии нанесения покрытий является 
использование для этого электростатического поля. Этот способ обе-
спечивает более высокое качество покрытия и более экономичен. 
Однако высокое напряжение (десятки киловольт) создает дополнитель-
ную взрывоопасность, что ограничивает область применения окрасоч-
ных ПР с такого типа распылителями.

Широкое применение получили средства робототехники для нане-
сения гальванических покрытий. На рис. 4.10 показана линия гальва-
нопокрытий.

Рисунок 4.10. Линия гальванопокрытий с автооператорами
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Основная манипуляционная операция в этом случае – погружение 
в ванны деталей или корзин с деталями и перемещение их от одной 
ванны к другой. Операция эта выполняется с помощью простых одно-
программных автооператоров. Сегодня тысячи автооператоров заме-
няют рабочих на этом вредном производстве

Близки к процессу нанесения покрытий пескоструйная и дробе-
струйная обработки поверхностей. На этих операциях также нашли 
применение ПР с непрерывным управлением. Из других основных 
технологических операций, на которых используются ПР с непрерыв-
ным управлением, следует назвать шлифование, зачистку (например, 
отливок), обрубку облоя.

4.3 Применение промышленных роботов 
на вспомогательных технологических операциях

Классификация роботизированных технологических комплексов
Одна из актуальных задач робототехники – замена рабочих, заня-

тых на вспомогательных операциях. Хотя стоимость автоматизации 
вспомогательных операций в 3-4 раза ниже, чем основных, степень их 
автоматизации почти вдвое ниже. 

В результате сегодня около половины рабочих, занятых в промыш-
ленности, работают на таких наименее престижных и не требующих 
высокой квалификации ручных операциях. 

Роботизированные технологические комплексы, в которых ПР 
используются на вспомогательных операциях по обслуживанию 
основного технологического оборудования, классифицируются по 
виду основного технологического процесса или реализующего его 
основного технологического оборудования. 

Основными по значению типами таких РТК являются РТК механо-
обработки, штамповки, прессования пластмасс, горячей штамповки и 
ковки, литья под давлением и внутрицехового транспорта [32].

Роботизированные технологические комплексы механообра-
ботки

Одна из важных областей применения ПР на вспомогательных 
операциях – обслуживание металлорежущих станков. Здесь ПР 
выполняют наиболее типичную вспомогательную операцию загрузки- 
разгрузки оборудования, т.е. установки обрабатываемой детали и сня-
тия ее по окончании обработки. 

Аналогичные операции осуществляют ПР и при обслуживании 
других видов технологического оборудования. Имеются еще и некото-
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рые более специальные вспомогательные операции, выполняемые ПР, 
такие как смазка пресс-форм, погружение деталей в жидкость, межо-
перационная транспортировка, штабелирование и т.д.

Основным технологическим оборудованием в РТК механообра-
ботки являются станки токарные, сверлильные, фрезерные, зубообра-
батывающие, шлифовальные и т.д. К технологическому оборудованию 
предъявляются следующие основные требования: автоматический 
режим работы, согласуемость его системы управления с системой ПР, 
возможность доступа манипулятора ПР в зону установки детали на 
станке.

Для обеспечения автоматического режима РТК в его состав должны 
входить устройства удаления стружки, смазки и охлаждения рабочих 
органов и инструмента, очистки поверхностей базирования, средства 
контроля качества обработки изделий; магазины с поштучной выдачей 
ориентированных деталей; устройства ограждения. В соответствии с 
первым требованием, предъявляемым к РТК, основным типом станков 
для них являются станки с ЧПУ.

Вследствие значительного времени механообработки в таких ком-
плексах широкое применение получило обслуживание одним ПР 
нескольких станков. 

Для обслуживания станков в простейших случаях применяют 
ПР с цикловым управлением, а наиболее общим вариантом является 
использование дискретных позиционных ПР. Эти ПР перепрограмми-
руются в среднем один раз в неделю, т.е. реже, чем обслуживаемые 
ими станки с ЧПУ. Средняя длительность цикла работы таких ПР – 
минуты.

На рис. 4.11, а показана простейшая роботизированная техноло-
гическая ячейка «станок–ПР». Деталь, которую надо обработать, ПР 
берет из левого магазина. В нем детали расположены в ориентирован-
ном положении в ячейках или подаются поштучно к ПР. По окончании 
обработки ПР снимает деталь и кладет ее в правый магазин. 

Из таких ячеек собирают технологические участки, линии. При 
последовательном соединении подобных ячеек в линию все последу-
ющие ячейки получают детали из магазина на выходе предыдущей 
ячейки. 

Однако для левого магазина самой первой ячейки существует 
задача предварительного ориентированного размещения в нем дета-
лей, получаемых в общем случае в неориентированном виде, т.е. нава-
лом.
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Принципиально возможны следующие варианты решения этой 
задачи:

1) применение специального ориентирующего устройства (рис. 
4.11,б);

2) использование для загрузки магазина адаптивного ПР (АПР);
3) применение такого АПР для обслуживания станка первой ячей-

ки (рис. 4.11, в).

 
Рисунок 4.11. Компоновки роботизированных 

технологических ячеек «станок – ПР».
ТО – основное технологическое оборудование; М – магазин с поштучной выдачей 

ориентированных деталей; ОУ – ориентирующее устройство; 
Н – детали навалом; АПР – адаптивный ПР

В настоящее время широкое распространение получили специаль-
ные ориентирующие устройства типа вибробункеров.

Основной недостаток применения адаптированных ПР – их значи-
тельная стоимость. Поэтому в тех случаях, когда могут быть исполь-
зованы специальные ориентирующие устройства, они являются более 
предпочтительными. 
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К сожалению, область их применения, как и вообще всех специаль-
ных устройств, ограничена крупносерийным и серийным производ-
ствами с достаточно редкой сменяемостью обрабатываемых деталей. 
Для ослабления этого ограничения создаются перестраиваемые ориен-
тирующие устройства (со сменными частями и т.п.). 

Вариант использования адаптивных ПР непосредственно для 
обслуживания станков в основном применим только при достаточно 
длительном цикле обработки деталей на станке, продолжительность 
которого позволяет осуществлять обслуживание одним ПР несколь-
ких станков (рис. 4.11, г и д). 

В этом случае стоимость ПР соответственно распределяется на 
несколько технологических ячеек.

На рис. 4.12 показан цех механообработки, в котором автомати-
зированы все операции, включая транспортно-складские. Система 
управления включает ЭВМ, устройство беспроводной связи и пульт с 
речевым командным устройством.

Рисунок 4.12. Роботизированный цех механообработки.
 1, 2, 11, 12, 13 –токарные станки; 3 – склад; 4 – загрузочное устройство; 

5 – разгрузочное устройство; 6 – напольный транспортный ПР; 
7 – промежуточные склады; 8 – протяжной станок; 9 – шлифовальные станки; 

10 – фрезерные станки; 14 – ПР; 15 – магазины

Роботизированные технологические комплексы холодной штам-
повки

Еще одной областью широкого применения ПР является холодная 
листовая штамповка. Объясняется это большим травматизмом рабо-
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чих, достигающим 30%, и монотонностью обслуживания прессов, а 
также простотой применения на этих операциях ПР. Промышленный 
робот используется здесь, как и в механообработке, прежде всего для 
выполнения операций загрузки-разгрузки: загрузка прессов исходным 
листовым материалом (подача листа в штамп) и разгрузка штампа 
(съем штамповки и укладка ее в магазин).

Основной особенностью применения ПР на холодной штамповке по 
сравнению с механообработкой является необходимость обеспечить 
значительно большее быстродействие, поскольку цикл работы пресса 
измеряется всего несколькими секундами. Используемые здесь ПР 
имеют простое цикловое управление, как правило, цилиндрическую 
систему координат и не более трех степеней подвижности. Захватное 
устройство чаще всего выполняется в виде вакуумных присосок. Для 
обеспечения необходимой быстроты обслуживания пресса часто при-
меняют ПР с двумя манипуляторами – один для загрузки, а другой 
для разгрузки штампа.

Иногда разгрузку осуществляют с помощью толкателя, устанав-
ливаемого на станине пресса, или сдувания штамповки сжатым воз-
духом. На рис. 4.13 показан пример РТК холодной штамповки с 
адаптивным ПР на входе для взятия заготовок из навала.

 

Рисунок 4.13. Роботизированный комплекс холодной 
штамповки с адаптивным ПР на входе.

С – стол; ВД – видеодатчик; УПО – устройство предварительной 
обработки; УП – устройство подсветки; П – пресс

Адаптивный позиционный робот ПР1 с техническим зрением берет 
неориентированные листовые заготовки из магазина M1, где они рас-
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положены навалом, и в произвольном положении кладет на стол С. 
Над столом расположены видеодатчик ВД (телевизионная камера) и 
устройство подсветки УП. Информация от видеодатчика поступает на 
устройство предварительной обработки видеоинформации УПО, где 
осуществляется выделение контура заготовки.

 Далее в ЭВМ вычисляются координаты и ориентация заготовки и 
формируются корректирующие сигналы, передаваемые в устройство 
управления ПР1, по которым робот смещает заготовку на столе в рас-
четную позицию для последующего взятия ее цикловым промышлен-
ным роботом ПР2. Цикловой робот ПР2 устанавливает эту заготовку 
в пресс П, затем извлекает из него отштампованную деталь и кладет в 
магазин готовых деталей М2.

Рассмотрим, например, работу цеха холодной листовой штам-
повки радиозавода. АСУ цеха осуществляет оперативное и календар-
ное планирование производства, включая определение потребностей 
в материалах, заготовках, планирование и управление для отдельных 
участков, складов и транспортных систем, решение других задач АСУ 
цеха, в том числе обмен информацией с АСУ завода. 

Номенклатура изготавливаемых деталей включает такие типовые 
для радиотехнических изделий детали, как основания, платы, крон-
штейны, скобы и т.п. Исходный листовой материал на участке раскроя 
превращается в заготовки в виде полос. Лист раскраивается по картам, 
рассчитанным на ЭВМ. Заготовки сдаются на склад заготовок.

 Отсюда по команде АСУ цеха они поступают через транспортную 
систему на линию кассетирования и далее заполненные кассеты воз-
вращаются на склад заготовок. Участки штамповки снабжаются заго-
товками и оснасткой через соответствующую транспортную систему, 
которая обеспечивает также транспортировку готовых деталей на 
склад готовой продукции. 

Транспортные системы построены на базе напольных транспор-
тно-загрузочных роботов. Общее управление цехом осуществляет 
оператор с помощью пульта, на который поступает информация о 
выработке кассет с заготовками, заполнении магазинов готовой про-
дукцией, положении транспортно-загрузочных роботов, возможных 
неисправностях в работе оборудования.

Роботизированные технологические комплексы в кузнечно-
штамповочном производстве

Основным стимулом для автоматизации кузнечно-штамповоч-
ного производства наряду с повышением производительности явля-
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ются тяжелые условия работы в кузнечных цехах. Однако в отличие, 
например, от холодной штамповки задача комплексной автоматизации 
такого производства представляет значительные трудности, связанные 
со сложностью работы кузнеца. 

Поэтому наряду с ПР здесь широко применяют манипуляторы с 
ручным и автоматизированным управлением – ковочные телеопера-
торы, управляемые квалифицированными кузнецами [32].

Помимо собственно штамповки автоматизации подлежат операции 
загрузки заготовок в нагревательную печь, извлечения нагретой заго-
товки из печи, перемещения ее к ковочному прессу, манипулирова-
ния заготовкой при ковке, укладки готовой поковки в магазин. Кроме 
того, имеется еще ряд таких вспомогательных операций, как смазка и 
обдувка штампа (сдув окалины), обрезка облоя с детали и укладка его 
в тару.

На рис. 4.14 показана схема РТК горячей объемной штамповки, 
включающего 2 ПР: ПР1 – робот-кузнец и ПР2 – робот-обрубщик. 
Робот-кузнец обслуживает индукционную печь ПИ для нагрева заго-
товок и пресс горячей штамповки ПШ, а робот-обрубщик – обрезной 
пресс ПО для обрубки облоя с поковки. Поковки к обрезному прессу и 
облой в магазин транспортируются с помощью транспортеров.

 

Рисунок 4.14. Роботизированный комплекс горячей штамповки.
ПИ – печь индукционная; ПШ – пресс кривошипный горячештамповочный; 

ПО – пресс обрубочный; ПР1 – робот-кузнец; ПР2 – робот-обрубщик; 
Т – транспортер; M1, M2, МЗ – магазины для заготовок, поковок и облоя



307

Сегодня более 80% номенклатуры поковок массой 25-500 кг изго-
товляется методом свободной поковки. РТК свободной поковки 
включает обычно гидравлический пресс и манипулятор, с помощью 
которого оператор-кузнец осуществляет манипулирование заготов-
ками при ковке. 

Система управления комплексом, выполненная на ЭВМ, предусма-
тривает следующие режимы:

1) полуавтоматическое управление прессом с помощью пульта 
управления;

2) полуавтоматическое управление манипулятором с помощью за-
дающей рукоятки, расположенной на пульте управления;

3) автоматическое управление по заранее введенной в память 
устройства управления программе (с возможностью оперативно-
го вмешательства оператора путем прерывания выполнения про-
граммы с переходом на другую программу или другой режим 
управления);

4) программирование манипулятора методом обучения с помощью 
управляющей рукоятки.

Роботизированный технологический комплекс литья под 
давлением

Процесс производства деталей методом литья под давлением 
заключается в заливке через горловину в машину литья под давлением 
определенной порции жидкого металла, взятого из печи, затем в уда-
лении готовой отливки и подаче ее для обрубки литникового остатка. 
Кроме того, необходимо осуществлять смазку и обдув пресс-форм. 

Эффективность применения ПР для обслуживания машин литья 
под давлением связана с тем, что при обслуживании их рабочим зна-
чительны потери металла из-за неточности его дозирования и раз-
брызгивания при разливке, а также простои оборудования и снижение 
производительности из-за большой утомляемости рабочего. При этом 
условия труда являются не только тяжелыми, но и вредными для здо-
ровья.

Роботизированный комплекс литья под давлением состоит из раз-
даточной печи, машины литья под давлением, пресса для обрубки лит-
ников, робота-заливщика и робота для взятия отливки и охлаждения 
ее в баке с водой. На рис. 4.15 показан участок литья под давлением, 
обслуживаемый двумя ПР. Робот-заливщик погружает свой рабочий 
орган – ковш – в расплавленный металл в раздаточной печи.
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Глубина погружения ковша определяет массу забираемого им 
металла и контролируется специальными контактными датчиками. 
После определенной выдержки времени, необходимой для разогрева 
и заполнения ковша, ковш поднимается, перемещается к прием-
нику металла машины литья под давлением и наклоняется для слива 
металла. 

После его полного слива осуществляется основная операция прес-
сования. Затем тем же роботом она подается на пресс для обрубки 
литников и сбрасывается в магазин.

Рисунок 4.15. Роботизированный комплекс литья под давлением:
a – вид со стороны робота-заливщика;

б – вид со стороны робота, снимающего отливку.
1 – машина для литья под давлением; 2 – робот-заливщик;

3 – робот для снятия отливок;4 – пресс для обрубки литников

В настоящее время существуют устойчивые тенденции к созданию 
высокопроизводительных, гибких и высокоавтоматизированных про-
изводств, которые называются гибкими автоматизированными произ-
водствами (ГАП).

Создание гибких автоматизированных производств является фун-
даментальной задачей современного промышленного производства, 
однако ее реализация связана с преодолением серьезных трудностей 
как творческого, так и технико-экономического характера 

По этим важнейшим показателям ГАП являются наиболее совре-
менными и перспективными типами производства. Под гибким авто-
матизированным производством понимают органическое сочетание 
гибкой технологии, позволяющей быстро и с минимальными затра-
тами перестроить производство на выпуск нового вида продукции, 
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с автоматизацией взаимосвязанных технологических операций и 
процесса управления ими, исключающие необходимость непосред-
ственного участия людей в производственном процессе. Такое ГАП, 
требующее участия минимального количества людей для осущест-
вления функций контроля, наладки, устранения неожиданных помех, 
стало возможным на базе применения промышленных роботов с их 
способностью к быстрому и легко осуществимому программиро-
ванию, или переобучению. Таким образом, промышленные роботы 
сыграли решающую роль при переходе от обычных к гибким ,автома-
тизированным производствам [11].

По масштабности ГАП может представлять собой линию, участок, 
цех или завод. Многообразие типов гибких производственных систем 
и необходимость однозначного определения каждой из них потребо-
вали создания ГОСТ26228-85 «Системы производственные гибкие. 
Термины и определения», к которому следует обращаться при рассмо-
трении проблем, связанных с гибкими производственными системами 
(ГПС). Терминология зарубежной литературы может в ряде случаев 
отличаться от установленной отечественным стандартом. Например, 
термин ГАП за рубежом имеет ограниченное применение; вместо него 
употребляется общий термин – ГПС.

Как отмечено выше, базовым элементом любой ГПС, в том числе 
и ГАП, является гибкий производственный модуль (ГПМ), в состав 
которого кроме системы автоматического управления входят:

1) технологическое оборудование (металлорежущий станок, пресс, 
установка для сварки, технологический робот и др.), непосред-
ственно обеспечивающее обработку заготовки и формирование 
изделия;

2) подъемно-транспортные и перегрузочные устройства, в том чис-
ле обычно промышленный робот (манипулятор, автооператор и 
др.), выполняющие необходимые манипуляции по перемещени-
ям заготовок, деталей и инструмента в пределах ГПМ;

3) вспомогательное периферийное оборудование, обеспечивающее 
выдачу, упорядоченное накопление, ориентирование и прием за-
готовок, деталей и инструмента;

4) контрольно-измерительные устройства, осуществляющие кон-
троль и совместно с другими системами управление качеством 
технологического процесса;

5) оборудование по удалению отходов обработки (стружки, облоя, 
обрезков и т. п.).
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Основу ГПМ составляет автоматизированное технологическое обо-
рудование, в частности, для ГПС механообработки – металлорежущие 
станки с числовым программным управлением – токарные, расточ-
ные, фрезерные, сверлильные и другие, либо многоцелевые комплекс-
ные станочные агрегаты – обрабатывающие центры. Около половины 
металлорежущих станков, используемых в ГАП, относятся к много-
целевым. Такой обрабатывающий центр может выполнять различные 
технологические операции, например, токарные, фрезерные и свер-
лильные, причем все они производятся при одной установке заготовки 
на станок, что исключает затрату времени на перестановку заготовки, 
уменьшает потребное количество станков, экономит производствен-
ную площадь. Особенно эффективно применение обрабатывающих 
центров при изготовлении корпусных деталей, имеющих значительное 
количество поверхностей, требующих различных видов обработки.

Для выполнения вспомогательных операций по перемещению заго-
товок и деталей между периферийными устройствами и станком в 
состав ГПМ, как правило, включается промышленный робот. Иногда 
в составе ГПМ роботы могут выполнять и основные технологические 
операции (сварка, сборка и др.).

Для эффективного использования ГАП гибкие производственные 
модули должны обладать комплексом следующих качеств:

– возможностью функционировать в полностью автоматическом 
режиме на протяжении требуемого отрезка времени (одной-двух 
смен и более);

– способностью быстро перестраиваться на выпуск других видов 
изделия при минимальном участии человека (в пределе – авто-
матически), т.е, обладать уровнем гибкости, соответствующим 
задачам и сущности ГАП;

– возможностью организации' постоянной и надежной информаци-
онной связи с общей системой управления ГАП, причем инфор-
мация должна быть двухсторонней, т.е. передаваться от общей 
системы управления к ГПМ и наоборот;

– способностью органически встраиваться в гибкую систему более 
высокого уровня.

Обеспечение этих качеств зависит прежде всего от совершенства 
устройств управления ГПМ, которые строятся на основе числового 
программного управления.

Работы по использованию систем с числовым программным управ-
лением (ЧПУ) для различного оборудования, и прежде всего для 
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металлорежущих станков, развернулись еще в 1950-х годах. К насто-
ящему времени уже создано четыре поколения систем ЧПУ, отличаю-
щихся совершенством, функциональными возможностями, элементной 
базой, конструкцией и др. Для ГПМ, включаемых в состав ГАП, наи-
более эффективно использование систем ЧПУ четвертого поколения, 
выполняемых на базе микроЭВМ. Обычно их называют системами 
ЧПУ типа CNC (Computer Numerical Control). Важнейшим их досто-
инством является широта функциональных возможностей, что позво-
ляет применять для управления практически любым технологическим 
и вспомогательным оборудованиями (станками, роботами, транспорт-
ными устройствами и др.).

Несколько ГПМ, связанных между собой общими технологиче-
скими процессами и управлением, образуют структурно более слож-
ные гибкие производственные системы – гибкие производственные 
комплексы (ГПК). 

Гибкие автоматизированные участки (ГАУ) и гибкие автоматизиро-
ванные линии (ГАЛ) с включенными в их состав ГПМ, транспортно- 
складской системой и системой управления от ЭВМ образуют гибкий 
производственный комплекс, который по масштабности можно отне-
сти к гибкому автоматизированному цеху (ГАЦ). В общем случае в 
состав этого цеха могут входить и некоторые неавтоматизированные 
подразделения, например, в рассматриваемом на схеме случае – уча-
сток подготовки инструмента.

Следует заметить, что для ГПК сложился оптимальный количе-
ственный состав технологического оборудования 4-10 станков. При их 
малом количестве (до четырех) использование центральной ЭВМ эко-
номически нецелесообразно, при большом количестве (свыше 20) 

существенно усложняется система управления комплексом, что 
также связано с экономическими издержками.

ГАУ и ГАЛ связаны транспортными линиями с автоматизирован-
ным складом, содержащим необходимое количество заготовок, деталей 
и инструмента. Наиболее удобно для целей ГАП склады с высотными 
клеточными стеллажами, обслуживаемые автоматизированными кра-
нами-штабелерами. Такие склады, занимая сравнительно небольшую 
площадь, обеспечивают высокую пропускную способность, удобны 
для автоматизации. 

Заготовки и детали со склада к ГАУ и ГАЛ, а также в обратном 
направлении поступают с помощью специальных транспортных 
средств, тип которых зависит от конфигурации и протяженности 
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трасс, а также от вида и параметров перемещаемых грузов. Около 
половины транспортных средств современных ГПС составляют раз-
личные устройства непрерывного транспорта (конвейеры, карусели, 
наклонные лотки и др.), другую половину – устройства дискретного 
действия (подвижные ПР, рельсовые и безрельсовые тележки, а также 
другие виды транспорта). 

Подача исправного металлорежущего и измерительного инстру-
ментов со склада к ГПМ и изношенного в обратном направлении про-
изводится по специальным трассам и специальными транспортными 
средствами. В отдельных случаях, например, при очень протяженных-
трассах, транспорт для деталей и инструмента может объединяться.

Общее управление функционированием ГАП и перемещением 
транспортных потоков осуществляется из центра управления ГАП 
с центральной ЭВМ и пультом управления. К центральной ЭВМ, 
помимо автоматизированной системы управления производством, 
дополнительно подключены автоматизированные системы проектиро-
вания технологической подготовки производства, научных исследова-
ний и некоторые другие, обусловленные спецификой конкретного ГАП 
и не показанные на схеме. Характеризуя в целом систему управления 
ГАП, следует, в первую очередь, отметить ее иерархичность; обычно 
используются три уровня управления ГАП - верхний, средний и низ-
ший.

Верхний уровень управления реализуется прежде всего в автома-
тизированных системах управления производством (АСУП). В состав 
этих систем входят АРМ (автоматизированные рабочие места) и ЭВМ 
верхнего уровня. На этом уровне осуществляется планово-экономи-
ческое управление производством, ведется учет состояния произ-
водственных процессов, разрабатываются, хранятся и передаются на 
средний уровень управления управляющие программы, формируются 
сменно-суточные задания и пр. В целом верхний уровень может быть 
назван организационным [32].

Средний уровень управления ГАП осуществляется непосред-
ственно в центре управления ГАП, включающем центральную ЭВМ 
и рабочее место оператора. На этом уровне осуществляется хранение 
ограниченного (например, суточного) запаса управляющих программ, 
производится ввод последних в системы ЧПУ технологического и 
транспортно-складского оборудований, ведется оперативный учет 
количественного и качественного выполнений сменно-суточных зада-
ний, материального и документального обеспечений производства, 
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координируется работа всех элементов ГПК в реальном масштабе вре-
мени и др. Средний уровень управления ГАП может быть определен 
как диспетчерский.

Нижний уровень управления реализуется микроЭВМ, входящими в 
состав ГПМ и транспортно-складских систем. На этом уровне проис-
ходит непосредственное управление процессами обработки деталей и 
транспортно-складскими операциями, что позволяет назвать нижний 
уровень технологическим.

Таким образом, система управления ГАП является иерархической 
системой последовательно связанных уровней управления – верхнего, 
(организационного), среднего (диспетчерского) и нижнего (технологи-
ческого).

4.4 Применение робототехники 
в системе образования

Развитие современной робототехники стремительно охватывает 
принципиально новые прикладные области, связанные с проведением 
работ в неопределенных и экстремальных условиях: от космических 
и глубоководных исследований, обслуживания атомных станций, лик-
видации последствий техногенных аварий и катастроф, до выполнения 
сложнейших медицинских операций, автоматизации коммунально-
хозяйственной сферы, организации быта и досуга.

И сфера образования не исключение. В мировой практике имеется 
положительный опыт применения роботов в обучении. Так, в 2017 
году, в Японии появился робот-преподаватель. Он читает лекции по 
литературе и цитирует отрывки из произведений писателей в Нишо-
гакушевском университете в Токио. Это робот-андроид с высоким 
сходством с человеком, его внешность имитирует внешность пре-
подавателя Нацумэ Сосэки. С 2012 года робот Engkey используется 
для обучения английскому, ведет уроки в начальной школе в Южной 
Корее. В России в 2015 г. робот Promobot выступил с лекцией перед 
учениками Физтех-Лицея МФТИ в подмосковном Долгопрудном. 

В 2019 году прошла презентация нового образовательного проекта 
«Лунная одиссея 2.0» для освоения технологии, информатики, физики, 
математики и географии на международном образовательном форуме 
«Город образования 2019». 

В Казахстане по инициативе Министерства образования и науки 
некоторые образовательные учреждения страны были оснащены 
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новейшими наборами LEGO Education, на основе которых можно пре-
творять в жизнь самые смелые задумки: моделировать и программи-
ровать самых настоящих роботов, обладающих многочисленными 
функциями и способностями. Теперь при помощи приобретённых 
на спонсорские средства 400 класс-комплектов попрактиковаться в 
робототехнике могут порядка 20 тысяч казахстанских мальчишек и 
девчонок. Это только первые шаги по развитию этого интересного и 
перспективного направления [38].

С каждым годом робототехника и роботы будут всё больше при-
меняться в образовательном процессе. В этом плане можно выделить 
пять направлений, которые реализуются уже сегодня.

 1. Робототехника – элемент игрового обучения, при этом обу-
чение становится увлекательным процессом. При использовании 
деталей конструктора для сборки и программирования роботов уча-
щиеся одновременно развивают мышление, творческое воображе-
ние и играют. В техническом вузе эта технология используется для 
освоения следующих учебных дисциплин: «Введение в робототех-
нику», «Основы робототехники», «Промышленные манипуляторы», 
«Мобильные робототехнические системы», для изучения алгоритмов, 
принципов работы робототехники и выработки навыков решения при-
кладных инженерных задач. В МГТУ им. Г.И. Носова есть детский 
технопарк «Кванториум», где внедрено четыре квантума, один из 
них – «Робоквантум» – это проектирование и сборка робототехниче-
ских систем. 

2. Робот-посредник. В процессе обучения случаются ситуации, 
когда учащийся по каким-либо причинам не может посещать занятия 
со всей группой, и тогда у него может развиться психосоциальная деза-
даптация. В этом случае помочь ему можно с помощью мобильного 
робота-посредника. Он передвигается по образовательному учрежде-
нию, присутствует на уроках и передаёт информацию больному. 

Студент сам управляет роботом-посредником с компьютера и, не 
нарушая врачебный режим, оставаясь дома или в больнице, продол-
жает быть активным участником образовательного процесса. Инте-
рактивный дизайн робота-посредника компенсирует недостаток 
социального взаимодействия, что положительно сказывается не только 
на развитии личности студента, но и на его самочувствии. Благопри-
ятный психоэмоциональный фон, ощущение присутствия улучшают 
состояние здоровья, сокращают время реабилитации больного сту-
дента. 
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3. Робот телеприсутствия – посредник в дистанционном обуче-
нии, заменитель преподавателя при использовании дистанционных 
технологий, его назначение – продвижение новых методов удалённого 
образования. Раньше для преодоления расстояния использовались 
телеконференции. Особенность человеческого мозга состоит в том, 
что более эффективное восприятие возникает при достаточной про-
странственной ориентации. Преподаватель может находиться в любом 
месте, а робот – в учебной аудитории. Его камеры и датчики – глаза и 
уши для преподавателя. 

Они считывают сигналы и посылают ответ в виде изображения и 
звуковой речи на планшеты, ноутбуки, телефоны студентов. В отдель-
ных случаях робот может справляться без человека и вести занятие 
самостоятельно согласно заложенной в него программе. Такой способ 
интерактивного обучения позволяет повысить качество образования, 
ведь лучшие преподаватели смогут вести занятия в любом образова-
тельном учреждении, при этом находясь на значительном расстоянии. 

Не существует робота, способного думать как человек, искусствен-
ный интеллект пока ещё далёк от этого. Робот выполняет команды, 
которые задаёт учитель согласно техническим возможностям. В про-
шлом веке учитель и библиотека были единственными источниками 
знаний. Современные студенты имеют лёгкий доступ к электронным 
библиотекам, каждый из них может иметь в своём распоряжении 
электронные книги. Однако профессия преподавателя всегда будет 
актуальной, с появлением робототехники может измениться лишь его 
роль. 

Чтобы воспитать личность, человека должен учить человек. Обра-
зование – это не только объём знаний, но и умение применять про-
фессиональные знания в общении с людьми. Даже у самого лучшего 
робота материалы ограничены базой данных, и он не может ответить 
на многие вопросы.

4. Робот-тьютор для инклюзивного образования. С одной сто-
роны, робот не живой, а с другой – двигается и способен реагировать 
на действия студента [38]. Здесь робот полезен как проводник, помощ-
ник, посредник между преподавателями и студентом с особыми обра-
зовательными потребностями или ограниченными возможностями 
здоровья.

Робот-тьютор помогает усваивать профессиональные навыки сту-
дентам с психическими или физическими нарушениями, инвалид-
ностью, сочетая обучение с динамическими или расслабляющими 
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оздоровительными паузами для снятия эмоционального напряжения 
и усталости. Робот способен проводить диагностику самочувствия и 
физического состояния студента и даже может оказывать реальную 
психотерапевтическую помощь, проводить психологическую коррек-
цию и реабилитацию, снижать эмоциональный стресс, повышать у 
студента желание и возможность взаимодействия с миром в процессе 
обучения. 

Большинство использующихся сегодня роботов обладают ста-
тичностью, не владеют мимикой, невербальными средствами ком-
муникации, что может пугать или раздражать аутистов и студентов 
с психоневрологической симптоматикой. Реальный или виртуальный 
человекоподобный, антропоморфный робот-тьютор может выполнить 
роль идеального учителя-тьютора и наставника. Он терпелив и устой-
чив, способен компенсировать умственные или физические недостатки 
студента-инвалида или студента с ограниченными возможностями 
здоровья, эффективно способствуя обучению и социализации студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья.

5. Робот-мотиватор. На занятиях по таким дисциплинам, как 
«Дефектология», «Специальная психология», «Коррекционная психо-
логия», «Коррекционная педагогика с основами специальной психоло-
гии», «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ» и др., студентам 
МГТУ им. Г.И. Носова демонстрируются возможности небольшого 
робота под названием «Стёпа» для коррекции первичных и вторичных 
психических нарушений у детей с ОВЗ. 

Подобные занятия не только развивают профессиональные компе-
тенции студентов, но и способствуют активизации их мотивационной 
и познавательной деятельности, обеспечивают эмоциональную вовле-
чённость в процессе восприятия учебных дисциплин и окружающего 
мира в целом, помогают формировать практические навыки. Эмпири-
ческое исследование Долгое время среди учёных бытовало мнение о 
том, что современные технические средства и информационные техно-
логии вызывают когнитивную и эмоциональную технофобию . 

В феврале 2019 робототехническая компания Regulus Robotics 
Machine, созданная в 2017 г. В Алмате, приступила к разработке соб-
ственного продукта в области образовательной робототехники – обу-
чающей консоли, рассчитанной на учеников среднего звена школы. 
Компания занимается реализацией робототехнической продукции, 
созданной за рубежом, а также образовательных роботов, создаваемых 
на собственной базе. За 2018 эта компания оснастила образователь-
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ными роботами более 800 учебных кабинетов по всей стране. Среди 
производителей такие, как ROBOTIS, Vex Robotics, Arduino (США), 
DST Robot (Южная Корея), Softbank Robotics (Франция), Engineered 
Arts (Великобритания). 

Успешное развитие робототехнических обучающих средств стало 
возможным благодаря развитию методов и средств искусственного 
интеллекта. Широкое внедрение информационных и коммуникацион-
ных технологий в сферу образования и решение проблемы качества 
обучения обуславливают необходимость разработки моделей, адекват-
ных процессам учебной деятельности. Повышение качества обучения 
является приоритетным направлением развития системы образования. 
Одной из основных задач управления качеством образования в учеб-
ном заведении является задача применения средств искусственного 
интеллекта в обучении.

Одним из наиболее перспективных направлений применения 
искусственного интеллекта в образовании является адаптивное обуче-
ние. Уровень знаний у приступающих к изучению чего-либо разный. 
И способности разные. Разный жизненный опыт и разные мотивации.

Поэтому кому-то из обучающихся программа всегда кажется 
слишком легкой, кому-то невыносимо трудной. Кому-то удобно вос-
принимать материал в одной форме. Кому-то в другой. В результате, 
преподаватель всё время оказывается перед нерешаемой задачей: как 
обеспечить приемлемую успеваемость «слабых» учеников и не отбить 
желание учиться легким материалом у сильных? Решить эту проблему 
должно применение адаптивных технологий. 

Предполагается, что искусственный интеллект будет отслеживать 
успеваемость каждого отдельного обучающегося и либо подстраивать 
порядок показа блоков курса под его способности, либо информиро-
вать преподавателя о том, какой материал хуже усвоен, а какой лучше. 
В более общем контексте применение ИИ в образовании предполагает 
индивидуализацию обучения.

 Индивидуализация обучения предполагает адаптацию процесса 
обучения по следующим трем параметрам (критериям): 

– адаптацию к индивидуальным характеристикам обучаемого; 
– адаптацию к методике обучения; 
– адаптацию к предмету обучения. 
Наиболее полно эти критерии адаптации обучения реализованы в 

экспертных обучающих системах (ЭОС). ЭОС относят к интеллекту-
альным обучающим системах и они детально рассмотрены в работах 
[39, 40]. 
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Типичная статическая ЭС состоит из следующих основных компо-
нентов (рисунок 4.16):

– решателя (интерпретатора); 
– рабочей памяти (РП), называемой также базой данных (БД); 
– базы знаний (БЗ); 
– компонент приобретения знаний; 
– объяснительного компонента; 
– диалогового компонента. 

 
Рисунок 4.16. Основные компоненты статической экспертной системы

 

Рисунок 4.17 – Основные компоненты динамической экспертной системы
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Выше, на рисунке 4.17 показана архитектура динамической экс-
пертной системы. Из рисунка видно, что в архитектуру динамической 
ЭС по сравнению со статической ЭС вводятся два компонента: под-
система моделирования внешнего мира и подсистема связи с внешним 
окружением. Последняя осуществляет связи с внешним миром через 
систему датчиков и контроллеров. Кроме того, традиционные компо-
ненты статической ЭС (база знаний и машина вывода) претерпевают 
существенные изменения, чтобы отразить временную логику происхо-
дящих в реальном мире событий.

Данная ЭС содержит кроме основных компонентов те возможно-
сти, которые позволяют создавать интегрированные приложения в 
соответствии с современной технологией программирования. 

Знания, используемые в ЭС, являются явными и доступными, что 
отличает ЭС от традиционных программ и определяет их основные 
свойства: 

1. Применение для решения проблем высококачественного опыта, 
который представляет уровень мышления наиболее квалифици-
рованных экспертов в данной области, что приведет к решениям 
творческим, точным и эффективным.

2. Наличие прогностических возможностей, при которых ЭС вы-
дает ответы не только для конкретной ситуации, но и показы-
вает, как изменяются эти ответы в новых ситуациях, с возмож-
ностью подробного объяснения каким образом новая ситуация 
привела к изменениям.

3. Обеспечение такого нового качества, как институциональная 
память, за счет входящей в состав ЭС базы знаний, которая раз-
работана в ходе взаимодействий со специалистами организаций, 
и представляет собой текущую политику этой группы людей. 

Этот набор знаний становится сводом квалифицированных мне-
ний и постоянно обновляемым справочником наилучших стратегий и 
методов, используемых персоналом. Ведущие специалисты уходят, но 
их опыт остается.

4. Возможность использования ЭС для обучения и тренировки 
руководящих работников, обеспечивая новых служащих обшир-
ным багажом опыта и стратегий, по которым можно изучать ре-
комендуемую политику и методы.

В лаборатории информационных систем Костанайского социально-
технического университета им. академика З. Алдамжар группа уче-
ных занимается исследованиями, связанными с роботизацией высшего 
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образования. В настоящее время эта группа работает по проекту: 
«Роботизация системы высшего образования» [41]. 

Проект предусматривает создание интеллектуальных информа-
ционных систем, предназначенных для целей обучения, разработку 
виртуальных роботов-преподавателей, обеспечивающих качественное 
обучение студентов вузов. Интеллектуальной основой виртуальных 
роботов-преподавателей являются экспертные обучающие системы: 
ЭС по планированию процесса управления учением, ЭС по решению 
задач в изучаемой предметной области, ЭС по тестированию и оцени-
ванию знаний и ЭС по диагностике ошибок обучаемого. 

На базе экспертных обучающих систем будут созданы вирту-
альные роботы-профессора и виртуальные роботы-ассистенты. Реа-
лизация данного проекта в перспективе предусматривает создание 
открытых университетов нового типа, оснащенных виртуальными 
роботами-профессорами и виртуальными роботами-ассистентами, то 
есть, роботизированных открытых университетов, исключающих уча-
стие профессорско-преподавательского состава в обучении студентов 
и обеспечивающих высокое качество подготовки специалистов с выс-
шим образованием. На рис. 4.18 приведена структура этого универси-
тета. 

Рисунок 4.18. Структура роботизированного открытого университета
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Обучение в этих университетах будет осуществляться дистан-
ционно и охватывать все регионы нашей республики. Обучаемый из 
любого города, деревни или поселка, имеющий персональный ком-
пьютер, будет в онлайн (интерактивном) режиме осваивать программу 
подготовки по выбранной им специальности и по окончанию подго-
товки получать соответствующий документ (диплом, сертификат и 
т.п.). 

Важно отметить, что роботизация обучения студентов будет обе-
спечивать высокое качество подготовки, поскольку роботы-профес-
сора и роботы- ассистенты будут использовать новейшие технологии 
обучения и наиболее качественные учебные материалы на основе при-
менения методов и средств искусственного интеллекта. 

База знаний в этих виртуальных роботах будет создана на основе 
лекций и научно-методических трудов крупнейших ученых и педаго-
гов с мировым именем. Виртуальные роботы будут полноценно про-
верять письменные работы и экзаменационные задания с помощью 
установленных метрик и эталонов, которые будут исключать предвзя-
тость либо некомпетентность преподавателей.

Реализация результатов проекта «Роботизация системы высшего 
образования» будет иметь значительный социальный и экономиче-
ский эффект. Внедрение в учебный процесс вузов роботов-преподава-
телей приведет к сокращению штатного расписания вуза.

Преподаватели, имеющие низкую квалификацию и некомпетент-
ность, недостаточный педагогический опыт будут сокращены, остав-
шимся высококвалифицированным педагогам можно существенно 
поднять зарплату. Роботизированные университеты реализуют про-
екты так называемого «образования на протяжении всей жизни», их 
образовательные программы позволят работающим лицам получить 
среднее начальное или второе высшее образование, увеличить свою 
квалификацию или пройти переподготовку [43].

Рассматривая эти университеты с точки зрения экономики, можно 
утверждать, что они гораздо более эффективны и их деятельность 
достаточно быстро окупается, поскольку при огромной численности 
обучающихся минимизируются затраты на функционирование и орга-
низацию учебной деятельности. 

В таком случае стоимость обучения будет ниже, чем в традицион-
ных вузах. В роботизированных вузах могут создаваться коммерческие 
курсы: повышения квалификации, курсы по обучению иностранным 
языкам, репетиторские курсы, и прочие образовательные структуры, 
где учебный процесс осуществляется роботами-преподавателями. 
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Основное отличие этих курсов от традиционных: 
а) в них используются наиболее совершенные методики и каче-

ственные материалы для обучения; 
б) обучение осуществляется по индивидуальным траекториям с 

учетом индивидуальных траекторий слушателей; 
в) оплата за обучение значительно ниже, чем на действующих 
 курсах. 
В результате, коммерческие доходы роботизированного вуза зна-

чительно возрастут, т.к. учебный процесс осуществляют роботы (им 
не надо платить зарплату), число слушателей будет гораздо больше, 
поскольку затраты обучающихся на получение знаний существенно 
сократятся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении 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.



329

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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