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КІРІСПЕ

Соңғы уақытта адамдар мен роботтар, әсіресе, әлемді жаулап алған 
роботтар туралы және тонаушы адамдар арасындағы футуристік соғыстар 
туралы пікір таластар көп. «Терминатор», «Жұлдызды соғыс» және т.б. 
сияқты фильмдерде бұл идеялар басқа нәрсеге қарағанда тезірек тара-
лады. 

Бұл фильмдер – тамаша жұмыс және алыпсатарлық көзқарас. Алайда 
шындық айтарлықтай ерекшеленеді, бірақ қызықты ойлар шындықпен 
сәйкес келе бермейді. Егер сіз айналанызға қарасаныз, сіз айналанызда 
бірнеше машиналар мен заттарды көресіз. Сіз қарапайым бірнеше пар 
көзілдірік пайдаланған кезде, сіз жансыз боласыз ба? Қарт адам есту аппа-
ратын қолданғанда немесе физикалық жағынан толық емес адам жасанды 
аяқты немесе қолды қолданғанда, олар машинаның жартысына айналады 
ма? Иә, солай. Енді біздің телефонымыздағы чиптер біздің биологиялық 
датчиктермен байланысып, бірнеше іс-қимылдарды тиімді орындауға 
көмектеседі. Жасанды тор қабығы оның дамуының соңғы сатысында 
болып тұр деп айтуға болады.

Қазір нанороботтар біздің иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі 
деп ойлаймыз. Енді біз жартылай машина болу алдында тұрмыз (сурет 1). 
Чиптер біздің көзімізге телескопиялық және микроскопиялық қабілеттерді 
бере отырып, денелеріміздің ішінде имплантацияланады. Ұялы телефон-
дар құлақтың ішінде үнемі орналастырылады. Біз басқару панелі немесе 
пернетақта арқылы емес, әр түрлі құрылғылармен сөйлесеміз, бәлкім, бұл 
құрылғылар тікелей ми командаларын алады. 

Келесі даму деңгейі микросхемалармен алмастырылатын мидың бөлігі 
болады, бұл миға көбірек мүмкіндіктер береді. Сіз сұрай аласыз, бұл бізге 
бәрі керек пе? Жауабы биологиялық эволюциның ескіргенінде деп білесіз. 

Ол адамдар дамитын жылдамдықпен бірге жүре алмайды, оған ілесуге 
шамасы келмейді.

Біздің алғашқы түйсіктердің көпшілігі, мысалы, адамзаттың мінез-
құлқының қалыптасуына әлі миллиондаған жылдар қажет. Эволюция 
миллиондаған жылдан кейін ғана жүреді. 

Бірақ адамдар 10 000 жыл ішінде бүкіл өркениетті құрды. Енді өсу 
қарқыны экспоненциалды болды. Енді миға шешім қабылдау үшін біздің 
ниетімізді тезірек / жақсы ауыстыру керек. Сонымен, біз қайда бағыт 
аламыз? Иә, біз біртіндеп роботтарға айналып барамыз. Роботтар осы 
планетадағы біздің бәсекелестеріміз емес. Олар біздің ізбасарларымыз 
(сурет 1.1). Роботтар-адамзат эволюциясының келесі деңгейі, бізге оны 
роботизация деп атауымызға болады.
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1-ТАРАУ. РОБОТОТЕХНИКАНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ 
ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

1.1 Тарихи очерк

Сурет 1.1

Біздің роботтармен қызығушылығымыз 100 жыл бұрын басталды. 
Артқа қарасақ, не робот, ал не робот емес екенің түсінуде шатасуға 
болады. Робототехника тарихы бүгінгі күні тривиальді және біз робот деп 
ойламайтын технологиялық жетістіктермен байланысты. Ғылыми және 
техникалық мүмкіндіктерінің өсуі негізінде қоғам қажеттіліктері мен 
әртүрлі автоматикалық құралдар өндірісі артуда. Сонымен бірге қазіргі 
заманғы робототехникалық құрылғыларға тән түрлерге жақындатуда 
айтарлықтай прогреске қол жеткізілді.

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

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

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

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

2. Робот адам берген бұйрықтарды орындау керек, тек бұл бұйрықтар 
жоғары деңгейдегі ережелерді бұзбаса. 

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

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

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

Әскери өнертабыс
Екінші дүниежүзілік соғыс роботтың екі маңызды компоненттерінің 

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

Калькуляторлар мен компьютерлер
1830 жылдардағы «аналитикалық энциклопедия» идеясын математик 

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

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

болды. Транзистордың өнертабысы 1948 жылда электрондық таратудың 
өсу жылдамдығын арттырды және бұл мүмкіндіктер шексіз болып 
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көрінді. Он жыл өткен соң кремний микрочиптерін құру осы өсуді 
күшейтті. Робот Westinghouse Elecktro ғылым мен қиялға қалай баруға 
болатынын көрсетті. 7-фут робот темекі шегіп, пианинода ойнай алады. 
Сол дәуірдің хабарландырулары әрбір үй шаруасындағы әйел жақын 
арада робот пайда болады деп болжайды.

Өндірістік-күштік құрылғы
Автомобольдерге сұраныс өскен сайын, өңдірушілер телебасқару ар-

қылы конвейер тиімділігін арттырудың жаңа тәсілдерін іздей бастады. 
Бұл жаңа аймақ оператор қозғалысын қашықтықта еліктеу алатын 
роботтарға негізделді. 1961 жылы General Motors қолданбалы телебасқару 
жүйесін өзінің құрастыру желісінде орнатты. Бір қолды робот (сур. 1.2) 
құймаларды түсіріп, компоненттерді салқындатып, оларды қысқыш бас-
паға жеткізді. 1978 жылы PUMA (бағдарламаланатын құрастырушы 
универсальді машина) еңгізілді және тез коммерциялық телебасқару стан-
дартына айналды.

Сурет 1.2

Қолдар ғарышта
Адамдар ғарышқа саяхаттауды бастағаннан кейін ғарышта құрылыс 

жасағысы келді. НАСА-ның құрылыс құралдарының негізгісі Canadarm 
болды (сур. 1.3). 1981 жылы Колумбия бортында Canadarm спутниктерді, 
телескоптарды және кішкене қайықты жөндеді. Калифорниядағы реак-
тивті двигательдердің лабораторияда бірнеше басқа ғарыштық құрылыс 
үшін құрылғылар сексенінші жылдар соңынан басталды. «Ranger Neutral 
Buoyancy Vehicle» фирмасының су бассейндерінде ғарыштық кеңестік-
терді имитациялайтын манипуляторлар тексерілді.
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Сурет 1.3

Хирургиялық құралдар
Роботтар дәрігерлерді ауыстырғанға дейін, олар көптеген хирургиялық 

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

Хонда гуманоиді
Honda Humanoid роботын құрастырған топ екі көлемді робот жасау 

үшін адам денесінің құрылысын зерттеді. Олар 1986 жылы оны бастаған 
кезде, идея адам әлемінде кешенді баспалдақтар, кілем төсегіштер мен 
басқа қиын рельефтермен жүре алатында болды. Әртүрлі орталарда 
біріңғай мобильді роботттарды жасау қиындық тудырды. Бірақ аяқтарды 
зерттей келе, Honda командасы баспалдақта көтеріле алатын, допты 
дебетін, арбаны итеретін роботты жасады (сур. 1.4).

Сурет 1.4
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Роверлер қатары
1990 жылдарға қарай НАСА ғарыштық бағдарламаларға адамдарды

белсенді қарайтын нәрсені іздеді. Жауап ровер болды. Ғарышқа жіберілуге 
тиіс болған жартылай автоматты роботталған плаформаның алғашқысы 
«Саяхатшы» болды, ол 1996 жылы Марсқа жіберілді (сур. 1.5). Оның
мақсаты топырақ құрамын зерттеу, желдің жылдамдығын және су буы-
ның көлемін зерттеу болды. Қиындық оның тек жақын қашықтықта сая-
хаттай алатынында болды. 2004 жылы НАСА жұмысқа қайта оралды. 
Робот-егіздер (сур. 1.6) қайта халықтың назарын метрлер емес, километ-
рлер қашықтықта жасаған суреттермен аударды.

Сурет 1.5

Сурет 1.6

Қызықты үй жануарлары
90 жылдардың соңында тұтынушы қажет ететін роботтарға қайта 

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

1.2 Робототехникадағы әлемдік зерттеулер

MSN Learning & Research агенттігінің деректері бойынша 1995 жылы 
өнеркәсіптік әлемде 700 000 роботтар болды, ал Жапонияда олар 500 
000-нан астам, Батыс Еуропада 120 000-ға жуық және Құрама Штаттарда 
60 000-нан астам роботтар пайдаланылды. Олардың көпшілігі адамдар 
үшін қауіпті немесе қолайсыз болып табылатын міндеттерді орындады. 
Қауіпті жұмыстардың кейбір түрлері-бұл қан немесе несеп үлгілері, 
терең суларда іздеу, сондай-ақ қайталанатын кейбір жұмыс орындары 
және олар(роботтар) шаршамай тәулігіне 24 сағат жұмыс істей алады [2]. 
General Motors корпорациясы бұл роботтарды нүктелі дәнекерлеу, бояу, 
машинаны жүктеу, бөлшектерді жеткізу және құрастыру үшін пайдала-
нады.

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

• Дөңгелек платформа, тінтірек немесе қоршаған ортамен өзара әре-
кеттесуге қабілетті басқа құрылыс сияқты механикалық құрылғы.

• Қоршаған ортаны қабылдай алатын және құрылғымен пайдалы кері 
байланыс беретін құрылғыдағы немесе оның айналасындағы сен-
сорлар.

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

Өндіріс саласында роботтарды әзірлеу өндірістік процестерді орын-
дайтын инженерлік роботталған құрылғыларға шоғырланған. Ғарыш 
саласында роботтандыру жоғары мамандандырылған, бір реттік плане-
тарлық роверлерде шоғырланған. Жоғары автоматтандырылған өнді-
рістік қондырғыға қарағанда, айдың қараңғы жағында радиобайла-
ныссыз жұмыс істейтін планетарлық ровер күтпеген жағдайларға тап 
болуы мүмкін. Ең аз дегенде, планетарлық роверде сенсорлы енгізудің 
кейбір көзі, осы енгізуді түсіндірудің қандай да бір тәсілі және өзгермелі 
ортаға әрекет ету үшін оның әрекеттерін өзгерту тәсілі болуы тиіс. 



15

Сонымен қатар, ішінара белгісіз ортаға бейімделу қажет (басқаша 
айтқанда, жасанды интеллект). Әскери техника және ғарышты игеру 
саласында, денсаулық сақтау саласында және сауда саласында робот-
тарды пайдаланудың артықшылықтары біздің ұжымдық тәжірибеміз бен 
күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналатын дәрежеге дейін іске асы-
рылды.

 (а)

 (b)
Сурет 1.7
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Сурет 1.8 – M2-үш өлшемді екі осьті қозғалыс роботы.

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

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

бар объектілерді зерттеуге және динамикалық аяқтары бар роботтарды 
жасауға арналған. Зертхана қызметкерлері баланстың және динами-
калық бақылаудың рөлін зерттеу бойынша мамандар болып табылады. 
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Олар өздерінің биологиялық аналогтары сияқты жүретін, жүгіретін және 
секіретін тіршілік етеді. 1.7 және 1.8-суретте олардың зерттеу робот-
тарының кейбірі көрсетілген.

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

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

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

бүрлеу әдістері.
• Оқытудың автоматты әдістері.
Реактивті қозғалыс зертханасы-роботталған ғарыш кемелері мен 

роверлер жасау үшін НАСА жетекші орталығы. Роботтар бұрын ешкім 
бармаған жерге, басқа планеталарға бара алады, онда қоршаған орта 
адамдар үшін қолайлы емес, біз оларды әлдеқайда егжей-тегжейлі зерт-
темегенше. Біз салатын роботтар мен ғарыш кемелері – бұл біздің көзде-
ріміз бен осы алыс планеталардағы құлақ. 1.9-суретте JPL-да жасалған 
роботтың бейнесі. Карнеги-Меллон университеті-робототехниканы бел-
сенді зерттеумен айналысатын тағы бір орталық. Университетте зерт-
телетін бірнеше роботтар бар. 1.10-суретте ROVER1-CMU робототехника 
институтында құрылған жоғары автоматты бағдарламалық робот.

Сурет 1.9 – JPL ғарыштық зерттеулер роботы
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Сурет 1.10 – Rover1-CMU-да жоғары автоматты 
бағдарламаланатын роботы

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

CMU робототехника институтында тағы бір жоба – гировер (сур. 1.11). 
Гировер-алты дөңгелекті робот, ол тұрақтанады және ішкі механикалық 
гироскоп арқылы басқарылады. Гировер орнында тұрып, бұрыла алады, 
төмен жылдамдықта саналы түрде қозғала алады, орташа бағаға көтеріле 
алады және жоғары жылдамдықпен қиылысқан жерде тұрақты қозғала 
алады. Ол қатты беті бойынша қозғалысты жеңілдететін салыстырмалы 
үлкен диаметрі бар; кедергілердің алдын алу үшін бір трек және тар про-
филь; және қоршаған ортадан қорғау үшін толық жабық.

Сурет 1.11 – Гировер I, тұрақтандырылатын және ішкі механикалық гироскоп 
арқылы басқарылатын бір доңғалақты робот
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1.3. Роботтардың жіктелуі

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

далы әрі үнемді құралдарға айналды (сурет 1.12)

  
Сурет 1.12

Дөңгелек мобильді роботтар 
Дөңгелекті мобильді Роботтар (сурет 1.13) өнеркәсіпте және әскерде 

көптеген міндеттерді орындайды.

  
Сурет 1.13
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Жүруші Роботтар
Жерде қозғалатын үш түрлі негізгі тетіктермен жүзеге асырылуы 

мүмкін:
(1) Жүгірткі.
(2) Аяқтар.
(3) Дөңгелек немесе жол.
Осы үш механизмдердің ішінде алғашқы екеуі жүру механизмі болып 

табылады, және бұл жағдайларда робот аяқпен қозғалады. Сондықтан 
көптеген роботтар жасалды, олар жүру механизміне қатысты. Жүру тетік-
терінің өз артықшылықтары бар және олар жұмсақ, тегіс емес учаскелер 
бойынша қозғалғанда ақылға қонымды болады (сурет 1.14).

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

  
Сурет 1.14

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

Басқару жүйесі сондай-ақ жүрісті, яғни келесі плацдармды табу үшін 
аяқты ұстап тұратын конфигурациялар мен аяқтардың орналасуын (тірек 
аяқтардың қозғалысы) реттілігін бақылауға тиіс. Жүру кезінде тірек аяқ-
тарына сүйенетін дененің қозғалысын қарау және тиісті түрде бақылау 
керек.
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Қозғалыс кезінде қолдаушы тірек контурлардың бірізділігін анық-
тайтын жүрістер екі бөлікке бөлінеді:

(1) Мерзімді: олар қолдаушы тірек конфигурациялардың дәл сол ретті-
лігін қайталайды.

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

Әр түрлі жүру саны аяқтардың санына байланысты. 
Су асты роботтары
Су асты роботтары (сурет 1.15) камерамен жабдықталған, балыққа 

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

  
Сурет 1.15

Ұшатын Роботтар 
Ұшатын Роботтар (сурет 1.16) әскери маневрлерде тиімді пайдаланы-

лады және жәндіктердің қозғалысын жиі имитациялайды.

  
Сурет 1.16
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Жақсы көретін роботтар
Сенсорлық роботтар
Көру-біздің ең қуатты сезіміміз. Ол бізге қоршаған орта туралы үлкен 

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

Жасанды зияткерлік
Жасанды зияткерлік (ЖЗ) – бұл компьютерлік ғылым мен техника 

саласы, ол интеллектуалды мінез-құлықпен, оқытумен және машиналарға 
бейімдеумен айналысады. ЖЗ-да іздеу зияткерлік тәртіпті талап ететін 
тапсырмаларды автоматтандыруға арналған машиналарды құрумен 
байланысты. Бақылау, басқару және жоспарлау, жауап беру қабілеті. 
Диагностикалық және тұтынушылық сұраныстар, жазу, сөйлеу және 
тұлғаларды тану. Осылайша, ол нақты проблемалар, бағдарламалық 
қосымшалар, компьютерлік шахмат және басқа да бейне ойындар сияқты 
дәстүрлі ойындары үшін шешімдер ұсынуға бағытталған инженерлік пән 
болады.

Сараптамалық жүйелер: шығару үшін аргументтік мүмкіндіктерді 
қолданады. Сараптама жүйесі белгілі ақпараттың үлкен көлемін өңдей 
алады және олардың негізінде қорытынды жасай алады. 

Есептеу интеллекті итерактивті әзірлеуді немесе оқытуды қамтиды 
(мысалы, қосылыстар жүйесіндегі параметрлерді теңдеу). Оқыту эмпири-
калық деректерге негізделген және символдық емес ЖЗ, жасанды ЖЗ 
және қарапайым есептеулермен байланысты. Әдістер негізінен қамтиды:

• Нейрондық желілер: бейнелерді тану өте күшті жүйелері.
• Тақ жүйелер: белгісіздік жағдайында пайымдау әдістері өнеркәсіптік 

және тұтыну тауарларын басқарудың қазіргі заманғы жүйелерінде 
кеңінен қолданылады.

• Эволюциялық есептеу: популяция, мутация және проблеманы 
жақсы шешу үшін ең бейімделген тірі қалу сияқты биологиялық 
шабыттандыратын тұжырымдамаларды қолданады.

Гибридті зияткерлік жүйелермен осы екі топты біріктіруге әрекет 
жасалады. Эксперттерді шығару ережелері нейрондық желі немесе 
статистикалық оқытудан өнім ережелері арқылы жасалуы мүмкін, 
мысалы, ACT-R. адам миы нәтижелерді тұжырымдау және айқас бақылау 
үшін бірнеше әдістерді қолданады деп саналады. Осылайша, интеграция 
ретінде қарастырылады.
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Өнеркәсіптік роботтар
Автоматтандыру үшін өнеркәсіптік роботтар кеңінен қолданылады. 

Автоматтандыру грекше өзін-өзі басқаруды білдіреді, бұл адам опера-
торларының қатысуынсыз өндірістік машиналар мен процестерді басқару 
үшін компьютерлер сияқты басқару жүйелерін пайдалану [3]. Индус-
трияландыру саласында бұл механизациядан тыс қадам. Ал механиза-
ция адам операторларына оларға физикалық жүктемелерді көрсету үшін 
жабдық берді, автоматтандыру адамдық сенсорлық және психикалық 
қажеттіліктерге қажеттілікті айтарлықтай төмендетеді.

1.4 ТМД мен Шығыс Еуропа елдеріндегі 
роботехниканың қалыптасуы мен дамуы

Өнеркәсіптік дамуы бұрынғы Кеңес Одағы елдерінде және Шығыс 
Еуропа, әсіресе Болгария, Венгрия, Германия, Чехо-Словакия және 
Польша елдерінде роботтарды ғылыми зерттеу жүргізу нәтижесінде 
өндіріске еңгізілуде. КСРО-да 1960-жылдардың аяғында ең ірі индус-
триялық роботтарды жасау бойынша қарқынды жұмыс басталды. Ол 
роботтандырудың бірінші кезеңінің басталуын – алғашқы отандық 
өндірістік роботтарды құру және енгізу, робототехниканың ғылыми, 
техникалық және ұйымдастырушылық негіздерінің дамытуы болды.

1972 жылы КСРО Ғылым және техника жөніндегі мемлекеттік 
комитеті шығарған шешім осы жұмыстың негізін анықтады; Робототех-
ника мәселелері жөніндегі жұмыс технология ғылымының докторы Е.И. 
Юревич Ленинградтағы политехникалық институтының профессорының 
басшылығымен құрылды, олар халық шаруашылығының 19 саласының 
қатысуымен бағдарлама әзірледі (1,8). Алайда осы мәселе бойынша 
ғылыми-зерттеу жұмыстары әлдеқайда ерте басталды. 1971 жылы бірінші 
буын өндірістік роботтарының прототипі пайда болды – «УМ-1» робот-
тары (П.Н.Белянин мен Б.Ш.Розиннің басшылығымен құрылған), «Уни-
версал-50» (Б.Н.Суриннің басшылығымен), «УПК-1» (В.И. Аксенов 
басшылығымен). Өндірісте қолданылатын алғашқы робот механикалық 
өңдеудің, суықтың пайда болуының, гальваножапқыштар технологиялық 
үрдістерінде көмекші операцияларды орындауға арналған позициялық 
аналогты трансформаторлық бағдарламалық басқару жүйесімен, 40 кг 
дейін көтеру қабілеті бар гидравликалық «УМ-1» индустриалды роботы 
болды. 

Роботизацияның екінші кезеңі, 1976 жылдан 1980 жылға дейін, өнер-
кәсіптік роботтардың жаппай өндірісін ұйымдастыру, стандарттау және 
біріздендіру жұмыстарын орналастыру, модульдік құрылымдарды жасау 
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және құру, сезімтал роботтарды жасау бойынша жұмыстың басталуымен 
сипатталады.

Отандық робототехниканы дамытудың маңызды кезеңі 1974 жылғы 
22 шілдедегі «Машина жасауды бағдарламалық бақылаумен автомат-
тандырылған манипуляторлар өндірісін ұйымдастыру жөніндегі шара-
лар туралы» Үкімет қаулығында тұжырымдалған міндеттерді орындау 
болды. Бұл шешім 1975-1980 жылдардағы өндірістік роботтардың 
бұйымдарының топтамасы Минстанкопром, Минприбор және басқа да 
бірқатар министрліктердің кәсіпорындарында шығуын қамтамасыз етті. 
1970 жылдан 1980 жылға дейін елде бағдарламаның басқаруымен авто-
матты манипуляторлардың 50-ден астам түрі әзірленді, жыл сайын 7 
мыңға жуық автоматтандырылған манипуляторлар мен 10 мың контрол-
лер жиынтығы үшін ғылыми, техникалық және өндірістік база құрылды. 
«Universal», «ПР-5», «Brig-10», «MП-9С», «TUR-10» және басқа да бірқатар 
өнеркәсіптік роботтарды осы жылдарда жасалынған үздік үлгілерге 
жатқызуға болады.

1978 жылы индустриялық роботтардың 52 үлгісінің техникалық сипат-
тамалары және екі қолмен басқарылатын манипуляторлар ұсынылды.

1981-1985 жж Ресейлік робототехника роботизацияның үшінші 
сапалы жаңа кезеңіне – өнеркәсіптік роботтарды ұлттық экономикаға 
кеңінен енгізу кезеңі болды [4]. 1981 жыл 11 маусымда шыққан «Өндірісті 
ұлғайту және 1981-1985 жылдары бағдарламалық қамтамасыздандыру 
(өнеркәсіптік роботтар) көмегімен автоматтандырылған манипулятор-
ларды ұлттық экономикаға енгізу туралы» қаулыда халық шаруашы-
лығының осы салаларында роботтарды және роботты жүйелерді құру 
мен пайдалану бойынша кең ауқымды жұмыстар анықталды, машина 
жасау, тау-кен өнеркәсібі, металлургия, ауыл шаруашылығы, құрылыс, 
көлік, жеңіл және тамақ өнеркәсібі.

1980 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін әзірлеушілер мен кәсіпо-
рындардың күші өнеркәсіптік роботтарды одан әрі жетілдіруге, оларды 
қолдану аймақтарын кеңейтуге, роботтық кешендер мен жүйелерді 
жасауға бағытталған. Осы жылдар ішінде ғылыми топтар мен кәсіпо-
рындар өнеркәсіптік роботтардың 80-нен астам модельдерін жасап 
шығарды, олардың сериялық өндірісін ұйымдастырды, бірқатар роботтық 
кешендерді және икемді автоматтандырылған жүйелерді жасады. Үкімет 
құру саласындағы «озық процестер және икемді қайта реттелетін кешен-
дер негізінде машина жасау өндірісін автоматтандыру жеделдету туралы» 
шешімі елде роботтизацияға жаңа серпін берді (1984 жылдың мамыры), 
Минстанкопромға бірыңғай техникалық саясатты кәсіпорындарындағы 
өндірістерде іске асыру, қызмет көрсету, машина жасау және металл 
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өңдеу жүзеге асыру жүктелген. 1983 жылы еліміздің кәсіпорындарында 
шамамен 7 мың робот пен манипулятор жұмыс істеді, ал 1981-1985 жыл-
дары олардың 40 мыңнан астамы өндірілді, 1986 жылдың басында Мин-
прибор кәсіпорындарында 20 мыңнан астам өнеркәсіптік роботтар мен 
манипуляторлар енгізілді.

Ұйымдастыру-кадрлық міндеттерді шешуге үлкен көмек терри-
ториялық орталықтарды роботизациялаудан көрсетілді. Тек 1984 жылы 
роботтармен жабдықталған және салалар арасындағы тәжірибе алмасу 
үшін негіз болатын 75 үлгілі автоматтандырылған шеберханалар мен 
учаскілер құрылды. Робототехниканы сапалы жетілдіру процесі біртұтас 
емес, бірақ технологиялық желілерде икемді автоматтандырылған өнді-
рістерде (ИАӨ) өнеркәсіптік роботтарды кешенді түрде пайдалану процесі 
айқындалған және дәйекті түрде нығайған.

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

AПП-3-2 тәрізді икемді өндірістік жүйе 70 түрлі дене бөліктерін 
өңдеуге арналған. Онда 4 көп функционалды бес координаталық және 3 
көпфункционалды 6 координаталық ЧПУ машиналары, сондай-ақ терең 
тесігі бар ЧПУ машинасы бар. Көлік және сақтаудың автоматтандырылған 
жүйесі, сондай-ақ аспаптық қолдау мен басқарудың автоматтандырылған 
жүйесі болды, 1985 жылдан бастап жұмыс істейді.

Роботтарды жасауда теорияны дамыту мен жұмысты ұйымдастырудағы 
көрнекті рөл Социалистік Еңбек Ері, академик И.И.Артоболевский (1905-
1977) алды, және КСРО Ғылым Академиясының «Роботтар және робо-
тотехникалық жүйелер» мәселесінің ғылыми кеңесін көптеген жылдар 
бойы басқарған. КСРО Ғылым академиясының Машина жасау инсти-
тутында робототехникамен тікелей байланысты тетіктер мен машина-
лар теориясы мәселелерін дамытатын ғылыми бағыты бойынша мектеп 
құрылды. Топтың көптеген жылдар бойы жасаған іргелі зерттеулері мани-
пуляторлар ғылымының теориялық негізін жасады.
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Н.Э.Бауман атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық универси-
тетінде атақты ғалым, КСРО Ғылым академиясының корреспондент-
мүшесі, профессор Е.П.Попов көптеген жылдар бойы роботтарды және 
манипуляторларды жасаудың, отандық робототехникаларды дамытудың 
теориялық негізі болатын автоматты басқару теориясы саласында іргелі 
зерттеулер жүргізді.

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

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

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

Фраунгофер (Германия) машина жасау және автоматтандыру тех-
нологиясы институтында үй роботы жасалды, 3-ші версиясы (2008 ж, 
сур. 1-17).
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Сурет 1.17 – Үй роботы

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

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

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

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

1989 жылы КСРО мен Шығыс Еуропа елдерінде 65 мыңнан астам ӨР 
қолданылды, соның ішінде КСРО-да 59200 бірлік [6].

1.5 Қазақстанда робототехниканы дамыту

Қазақстанда робототехниканы дамыту Астананың жаңа университе-
тімен бірлесіп «Парасат» ұлттық ғылыми-техникалық холдингі әзірлеген 
және іске асыратын бағдарлама бойынша жүзеге асырылады (енді Назар-
баев Университеті болып өзгертілді)

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

Бағдарламаның мақсаты:
• роботтар мен робототехнологияларды өндіру және сервистік қызмет 

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

дустриясын дамыту және робототехнологиядағы инновацияларды 
өңдеу үшін ғылыми-білім беру базасын құру;

• «ақылды роботтарды» әзірлеу саласында жоғары білікті кадрларды 
даярлау;

• (Hanool Robotics, Оңтүстік Корея) тұрмыстық мақсаттағы роботтар-
ды шығаруды ұйымдастыру үшін алынатын құралдарға база дай-
ындау;

• тұрмыстық және басқа (қос) мақсаттағы отандық роботтарды 
әзірлеу;

• отандық өнеркәсіп өндірістерін, кәсіпорындарды, арнайы мақсатта-
 ғы объектілерді, ұйымдар мен басқа да құрылымдарды өндірістің 

жаңа деңгейі мен мәдениетін қамтамасыз ететін жоғары техноло-
гиялық роботтармен жабдықтандыру.

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

• шетелдік, ал кейіннен отандық инновациялық технологиялар база-
сында тұрмыстық бағыттағы роботтарды («ақылға қонымды Робот-
тар») өндіру бойынша зауыт салу;

• робототехниканың ғылыми-білім беру және өнеркәсіптік инфра-
құрылымын құру.

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

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

Қазіргі уақытта Қазақстанда робототехниканы дамытумен 2015 жылы 
құрылған «КазРоботикс» білім беру және спорттық робототехника феде-
рациясы айналысады. Ұйымның мақсаты – робототехниканы білім беруге 
жаппай енгізуге ықпал ету, робототехника бойынша жарыстар мен кон-
курстар өткізу. 

Техникалық университеттер студенттерінің прототиптері мен бас-
тапқы гуманоидты роботтардың, жүк тасымалдауға арналған робот-
тар және басқа да технологиялар арналған өндеулері бар. Бірақ, жалпы 
алғанда, Қазақстанда робототехниканың дамуы туралы оқу зертхана-
лары мен жергілікті жарыстардан тыс жерлерде белгілі емес. 2012 жылы 
Қазақстанның студенттері Robocon халықаралық жарыстарына алғаш рет 
қатысты. Ол үшін олар ұйымдастырушылардың тапсырмаларын орын-
дау үшін үш роботты құрды. Көбінесе жарыс үшін құрылған Роботтарды 
тікелей практикалық қолдануға болмайды. Бірақ мұндай технология-
ларды жасау үшін оқушылар мен студенттер аса маңызды әзірлемелер 
үшін тәжірибе жинап жаттығады. 

«EXPO-2017» көрмесіне Қазақстанның әзірлеушілері робототехника 
саласындағы жаңа технологияларды ұсынды. Олардың арасында сұрып-
тау, қоқыс өңдеу және суды тазарту үшін роботтарды жасаған оқушылар 
да болды. 
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2013 жылы Халықаралық ақпараттық технология университеті сту-
денттері тәжірибелік қолдануымен ең танымал қазақстандық «Шолпан» 
атты робот жасап шығарды. Шолпан күлімсіреп, қонақтарды бақылап, 
қарапайым дауыс командаларына жауап бере білуін көрсетті. 

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

2016 жылы Қазақстанда ҚР Тұңғыш Президенті – Ұлт Көшбасшысы 
атындағы Ұлттық қорғаныс университетінің әскери ғылыми – зерттеу 
орталығының мамандары құрылумен айналысқан отандық барлау робот 
пайда болды. Робот шағын бронетранспортер сияқты көрінеді, ал оның 
негізгі мақсаты – қалалық жағдайларда барлау (Сур. 1.18).

Сурет 1.18

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

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

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

Суреттерде 1.19-1.21 зерттеу роботтарының үлгілері көрсетілген
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Сурет 1.19

        
Сурет 1.20-1.21

Қазақстандық роботтардың мүмкіндіктері әзірге шектеулі, бірақ 
жыл сайын бұл сала сенімді дамып келеді: мектептерде робототехника 
сыныптары пайда болады, кем дегенде Қазақстанның бес қаласында жас 
өнертапқыштарға арналған үйірмелер жұмыс істейді, ал университет-
тер тиісті пәндерді енгізеді. Мүмкін, қазақстандықтардың жаңа буыны 
роботты ортада өмір сүріп қана қоймай, оны құруға да болады
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2-ТАРАУ. ӨНЕРКӘСІПТІК РОБОТТАР

Мемлекеттік стандартқа сәйкес (МБСТ 25686-85 «Манипулятор-
лар, автооператорлар және өнеркәсіптік роботтар. Терминдер мен анық-
тамалар») өнеркәсіптік робот (ӨР) бірнеше қозғалыстық дәрежесі бар 
манипулятор түріндегі атқару құрылғысынан және өндірістік процесте 
қозғалыс және басқару функцияларын орындау үшін бағдарламалық 
басқарудың қайта бағдарламаланған құрылғысынан тұратын автоматты 
машина, стационарлық немесе жылжымалы машина ретінде анықталады. 
Ресми қабылданғаннан басқа және тәжірибеде жиі қолданылады неғұр-
лым қысқа анықтама:

ӨР – қайта бағдарламаланатын өнеркәсіпте қолданылатын авто-
матты манипулятор.

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

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

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

2.1 ӨР жалпы құрылымы және құрамдас бөліктері

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

ӨР манипуляторы оның барлық қозғалу функцияларын орындауға 
арналған және жетектермен, жұмыс органымен, сондай-ақ жалпы жағ-
дайда-қозғалу құрылғысымен жабдықталған, ажыратылған кинемати-
калық тізбекті көп буынды механизм болып табылады. Конструктивті 
манипулятор тірек (көтергіш) құрылымдардан, манипуляциялық жүйеден, 
жұмыс органдарынан, жетектен және қозғалыс құрылғысынан тұрады.
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Басқару құрылғысы басқару бағдарламасына сәйкес манипуляторға 
басқару әсерлерін қалыптастыру және беру үшін қызмет етеді және 
басқару жүйесінен, кері байланыс құрылғылары бар ақпараттық – өлшеу 
жүйесінен және байланыс жүйесінен тұрады.

Тіреуіш немесе көтергіш конструкциялар барлық құрылғылары 
мен агрегаттарын орналастыруға, сондай-ақ манипулятордың қажетті 
беріктігі мен қаттылығын қамтамасыз етуге арналған. Тірек конструкци-
ялары өзінің жасалуы бойынша өте алуан түрлі, олар корпустар, тіреулер, 
бағаналар, металл конструкциялары, арбалардың рамалары, порталдар 
және т.б. түрінде орындалуы мүмкін.

Манипуляциялық жүйе жұмыс органын немесе жұмыс аймағының 
берілген үйкелісінде манипуляциялау объектісін көшіру және бағдарлау 
үшін қызмет етеді және әдетте кинематикалық тізбекті ажыратылған көп 
буынды кеңістіктік механизм болып табылады.

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

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

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

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

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

Байланыс жүйесі (БЖ) тапсырмаларды қалыптастыру, ӨР жүйелері 
мен технологиялық жабдықтардың жұмыс істеуін бақылау, ақауларды 
диагностикалау, регламенттік тексеру және т.б. мақсатында ӨР мен опе-
ратор немесе басқа роботтар мен технологиялық құрылғылар арасында 
ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге арналған.
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2.2. Өнеркәсіптік роботтарды жіктеу

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

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

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

Өнеркәсіптік роботтардың неғұрлым тән және мазмұнды жіктелуінің 
тағы екеуін қарастырайық: 

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

йынша.
Базалық координаталар жүйесі немесе манипулятор конфигурациясы 

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

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

Жылжымалы немесе өңірлік деп аталатын қозғалмалылықтың осы 
дәрежелері объектіні көшіру бойынша роботтың атқарушы құрылғысының 
негізгі қозғалысы жүзеге асырылатын координаттар жүйесін анықтайды. 
Жылжымалы (үдемелі немесе айналмалы) дәрежелердің әрқайсысының 
сипатына, олардың дәйектілігіне және өзара бағдарлануына байланысты 
кеңістікте манипулятордың координаталарының өзінің ерекшеліктері 
мен кеңістіктік фигураның пішіні бар немесе өзге де базалық жүйесі 
қалыптасады.
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Осылайша, ӨР манипулятор координаталарының базалық жүйесінің 
түрі оның құрылымдық орындалуын, басқару жүйесінің күрделілік дең-
гейін және атқарушы қозғалыстарды бағдарламалау қиындығын анық-
тайды [11,12]. Тік бұрышты немесе декартты координаттар жүйесінде 
жұмыс істейтін өнеркәсіптік робот қозғалыстардың өзара перпендику-
ляр бағыттарымен үш үдемелі базалық деңгейдегі қозғалғыштыққа ие. 
Роботтың бұл түрі (2.1 сурет):

Сурет 2.1

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

Өнеркәсіптік роботтардың мұндай конфигурациясының мысал-
дары отандық «Ритм-05.01», «УМ.125Ф4.24» болып табылады. «ТРТ-1-
250» (Sprut-1) ұтқырлығының екі дәрежелі көліктік роботы; итальяндық 
Olivetti компаниясының «Sigma/MTG» «екі тұтқалы» роботын құрастыру; 
Жапондық роботтар «Electro hand» және «Synchro hand», «Болгар роботы» 
RB-250» және т.б.
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Сурет 2.2-де «Спрут-1»көлік роботы екі дәрежелі қозғалтқышымен 
көрсетілген.

Сурет 2.2 – Көліктік робот «Спрут-1»

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

Сурет 2.3

2 каретканың тік бағытында жылжитын, оған қатысты манипу-
лятордың «қолы» 3 үдемелі қозғалатын 1 бағанадан тұрады. 4 жұмыс 
аймағының нысаны толық емес цилиндр болып табылады. 

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

Сурет 2.4 – «Универсал-5» ӨР

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

Сурет 2.5
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Роботтың бұл түрі айналмалы бағанадан немесе негізден, 1, бұрыл-
малы (тербелмелі) 2 кареткадан және онда үдемелі «қолдар» 3-тен тұрады. 
4 пайда болатын жұмыс аймағының нысаны сфералық және жазық бет-
термен шектелген толық емес шар болып табылады.

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

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

Сурет 2.6

Манипулятордың мұндай конфигурациясы әлі де күрделі сфералық 
немесе антропоморфты деп аталатын, адамның қолына ұқсас бұрылуға 
қабілетті буындардан тұрады: корпус немесе баған түрінде айналмалы 
«денеге», 1 топсалы «иық» 2 бекітіледі, оған өз кезегінде «шынтақ» 
3. 4 жұмыс аймағының түзілетін нысаны күрделі шар, сфералық және 
цилиндрлік жазықтықтармен шектелген.
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Антропоморфтық жүйе өте күрделі және іске асыру, бағдарламалау 
үшін үлкенірек, өзінің басқаруы үшін аса күрделі құрылғыларды 
талап етеді, ал қатаңдықтың төмендеуіне байланысты манипуляция-
ның дәлдігін арттыру үшін арнайы шаралар қажет. Сонымен қатар, ол 
жоғары әмбебаптылығымен ерекшеленеді, ал қызмет көрсетілетін жұмыс 
аймағының ең үлкен көлеміне ие бола отырып, цехта жақсы құрас-
тырылады, роботтарды орналастыру үшін қажетті өндірістік алаңдардың 
мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді. Қосымша шарнирлермен жабдықтау 
кезінде ол жоғары икемділік пен маневрлікке ие болады, бұл әсіресе 
бояу және дәнекерлеу жұмыстары үшін маңызды. Антропоморфты 
конфигурацияның типтік мысалдары отандық өнеркәсіптік роботтар 
РПМ-25, ТУР-10, бояу роботы «Колер»; Швед роботтары IRb-б және IRb-
60 «ASEA» фирмасының; норвегиялық роботтары – «Trallfa»; германдық 
фирмасының «Kuka» ir моделінің дәнекерлеу және құрастыру роботтары; 
француздық «Renault» фирмасының «Vertikal-80» моделінің дәнекерлеу 
роботы; АҚШ фирмасының «CincinnatiMilacron» және «Unimation» робот-
тары болып табылады. «Пума» сериясы) және т.б.

Ангулярлы цилиндрлік немесе күрделі цилиндрлік координаттар 
жүйесінде жұмыс істейтін өнеркәсіптік роботтың көлденең жазықтықта 
қозғалу дәрежесі және оған перпендикуляр – үдемелі, яғни тік бағыт-
талған (сурет. 2.7).

 

Сурет 2.7

Мұндай роботтың манипуляторы айналмалы бағанадан немесе 1 кор-
пустан тұрады, оған жалғанған және сол көлденең жазықтықта 2 буынды 
бұрылып, оның соңында бағыттаушы «қол» 3 тігінен қозғалады. 4 
түзілетін жұмыс аймағының нысаны тік цилиндр болып табылады.

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

Өнеркәсіптік роботтардың қарастырылған жеті негізгі сорттарымен 
қатар соңғы жылдары АҚШ-та компания атауы бойынша «GADELY» мар-
касын алған (GEC Advanced DeviceF or Assembly – «ГЕК» компаниясын 
құрастыруға арналған жетілдірілген құрылғы) қатар әрекет ететін мани-
пулятор деп аталатын дәстүрлі емес конфигурация жасалған. «GADFLY» 
роботының ұзындығы өзгере отырып жұмыс органын қозғалудың алты 
дәрежесі бойынша жылжытуға болатын үш жұп өзекшелерге ілінген 
құрал-саймандары бар дискісі бар. Дәстүрлі манипуляторларда сияқты 
дәйекті емес, ал параллель, жүйе өте жеңіл, жылдам және дәл болуы 
мүмкін. Алайда оның кіші жұмыс аймағы манипулятордың осындай кон-
фигурациясын жеңіл құрастыру операциялары аймағында қолдануды 
шектейді.

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

Операциялардың қатаң циклы бар бағдарламаланған емес (оқыл-
майтын) өнеркәсіптік роботтар өзгеретін жағдайларға қарамастан 
және өзгертуге келмейтін қарапайым құралдармен операциялардың бір 
берілген бірізділігін қайталайтын алдын ала дайындалған жеткілікті 
қарапайым бағдарламамен жабдықталған. Роботтың құрамы мен әрекет-
терінің реттілігі өндірістік процесті ұйымдастыру туралы алдын ала 
ақпаратқа сәйкес әрбір технологиялық операция үшін априорлы түрде 
беріледі. Технологиялық процесті ұйымдастыруда болған өзгерістерге 
байланысты іс-қимылдардың бастапқы дәйектілігіне түзетулер енгізу 



41

ұзақ уақытты және шамадан тыс материалдық және еңбек шығындарын 
талап етеді, сондықтан орынсыз. Бұл категорияда еуропалық жіктеме 
бойынша өнеркәсіптік роботтар класына кірмейтін, бірақ JIS В0134 – 1979 
жапон өнеркәсіптік стандартымен ЖБ жіктемесінде есепке алынатын 
автооператорлар-бекітілмейтін Автоматты манипуляторлар туралы сөз 
болып отыр.

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

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

Мұндай роботтарды «бастапқы» оқыту әдетте бірінші жұмыс циклі 
бойынша жүзеге асырылады, ол үшін жұмыс басталар алдында опера-
тор – адам оқыту режимінде жұмыс траекториясы бойынша роботтың 
қызықты құрылғысын қолмен жүргізеді. Бұл ретте робот басқару 
жүйесінің есте сақтау құрылғысына жұмыс траекториясының тораптық 
нүктелерінің координаттары, сондай-ақ технологиялық операцияны орын-
дау процесінде робототехникалық жүйенің жағдайы туралы кейбір 
ақпарат автоматты түрде жазылады. Содан кейін роботты басқару жүйесі 
жұмыс режиміне ауыстырылады, ал жадқа жазылған, командалық 
сигналдарға түрлендірілген ақпарат атқарушы жүйенің жетегіне беріледі 
және манипулятор берілген құрам мен әрекеттердің тізбегін орындайды. 
Мұндай өнеркәсіптік роботтар әдетте екінші ұрпаққа жатады.
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Жасанды интеллект элементтері бар икемді бағдарламаланатын 
(өзін-өзі оқытатын) өнеркәсіптік роботтар көру, есту, түйсік және 
басқа жасанды органдар түріндегі дамыған сенсорлық жүйеден басқа, 
бейнелер мен жағдайларды тануға, қоршаған ортаны модельдеуге, мінез-
құлықты жоспарлауға және жұмыс істеу процесінде өзін-өзі үйретуге 
қабілетті күшті ақпараттық-басқару жүйесіне және жетілдірілген алго-
ритмдік және бағдарламалық қамтамасыз етуге ие болуға тиіс, ұйым-
даспаған жұмыс кеңістігі жағдайында қойылған мақсат пен қоршаған 
орта туралы ақпарат негізінде өз іс-әрекетінің құрамы мен дәйектілігін 
қалыптастыру. Бұл құрастырудың, монтаждаудың ең күрделі техноло-
гиялық процестерінде, бақылау-өлшеу және арнайы технологияларда қол-
данылатын үшінші буын роботтары.

2.3 Өнеркәсіптік роботтардың техникалық сипаттамалары

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

Негізгі техникалық сипаттамалары
ТК негізгі техникалық сипаттамаларына номиналды жүк көтергіш-

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

Жүк көтергіштігі ӨР-манипуляциялау объектілері массасының ең 
үлкен мәні, берілген жағдайларда «қолмен» қозғалуы мүмкін жұмыс 
органының массасын да қамтыды. Көп дөңес үшін жүк көтергіштігі оның 
барлық «қолының» жүк көтергіштігінің сомасы ретінде анықталады. 
Өнеркәсіптік роботтардың кейбір түрлері үшін атқарушы механизммен 
дамытылатын күш (немесе айналдыру сәті) маңызды көрсеткіш болып 
табылады. Мұндай көрсеткіштердің қатарына басып алу құрылғысымен 
манипуляциялау объектісінің қысылуын күшейтуді, оның бойлық осі 
бойымен «қолдар» жұмыс күшін, басып алу құрылғысының ротациясы 
кезіндегі айналмалы моментті жатқызуға болады.

Жүк көтергіштігі бойынша өнеркәсіптік роботтар аса жеңіл (1 кг-ға 
дейін), жеңіл (1-ден 10 кг-ға дейін), орташа (10-нан 200 кг-ға дейін), ауыр 
(200-ден 1000 кг-ға дейін), аса ауыр (1000 кг-нан жоғары) болып бөлінеді. 
Қазіргі уақытта жүк көтергіштігі 5-тен 80 кг-ға дейінгі жеңіл және орта 
типті ӨР үлгілерінің 73% дейін шығарылады.

АТҚ-ның қозғалыс дәрежелерінің санын оның жұмыс органының 
немесе тірек жүйесіне қатысты манипуляциялау объектісінің ықтимал 
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координаттық қозғалыстарының сомасы ретінде анықтайды. ӨР кейбір 
типтері үшін басып алу құрылғысының қозғалу дәрежелерінің санын, 
роботтың «қолына» бекіту торабына қатысты оның барлық буын-
дарының еркіндік дәрежелерінің санына тең қосымша ескереді. Жеке 
манипулятордың қозғалу дәрежесі арасында тасымалды және бағдарды 
ажырату керек.

Жылжымалы немесе өңірлік, қозғалу дәрежесі жұмыс органының 
орын ауыстыруы үшін; бағдарлы немесе жергілікті, оның жұмыс 
аймағында бағдарлануы үшін пайдаланылады. Жұмыс аймағының 
белгіленген орнына манипуляциялау объектісін оның бағдарынсыз жыл-
жыту үшін үш жылжымалы қозғалу дәрежесі жеткілікті, толық бағдар 
үшін – үш бағдарлаушы. Тасымалдау және толық кеңістіктік бағдарлау 
үшін қозғалмалылықтың алты дәрежесі қажет; қозғалыс дәрежелерінің 
одан әрі өсуі роботтың манипуляциялық жүйесінің манипуляциялық 
маневрлігін арттырады, оның динамикасын жақсартады, алайда конструк-
цияны және бағдарламалауды күрделендіреді, позициялаудың дәлдігін 
төмендетеді және құнын арттырады сондықтан ең күрделі технологиялық 
процестерде алты және одан да көп қолдана отырып, төрт-бес қозғалыс 
дәрежесімен шектелген жөн.

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

Роботтың манипуляциялық жүйесінің қозғалу дәрежелерімен қатар 
жылжымалы роботтарды көбірек қолдануды ескере отырып, координаттық 
немесе жаһандық деп аталатын, оның қозғалу құрылғыларының қозғалу 
дәрежелерін де қарастыру керек.

Жұмыс органының қозғалғыштықтың әрбір дәрежесі бойынша жылжу 
шамасы мен жылдамдығы жұмыс кеңістігінің геометриясын, сондай-ақ 
тасымалданатын объектінің қозғалысы мен бағдарының ерекшеліктерін 
сипаттайды және манипулятор механигімен, жетектің мүмкіндіктерімен 
анықталады сызықтық координаттар бойынша қозғалу шамалары мет-
рмен, бұрыштық бойынша – градустармен немесе радиандармен беріледі; 
сәйкесінше жылдамдық сызықтық және градустармен немесе секун-
дына радиандармен-бұрыштық координаттар үшін секундына метрмен 
көрсетіледі. Сызықтық орын ауыстырудың немесе жұмыс органының 
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жүрісінің шамасы бойынша шағын (300 мм-ге дейін), орташа (300-ден 
1000 мм-ге дейін) және үлкен жүріспен (1000 мм-ден жоғары) ӨР ажыра-
тады.

Технологиялық жабдықтың қызмет көрсету уақытына байланысты, 
манипулятордың звеноларының жылжу жылдамдығы ӨР – жылдам-
дығының маңызды сапасын сипаттайды. Жұмыс органдарының бұрыш-
тық қозғалу жылдамдығы көбінесе 15-тен 360 град/с дейінгі (0,25-тен 
6,3 рад/с дейінгі) шектерде болады. 

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

ӨР жұмыс аймағы – бұл жұмыс органы жұмыс істеп тұрған кезде 
болуы мүмкін кеңістік. Ол өзінің нысанымен (немесе түрімен) және 
көлемімен сипатталады.

Жұмыс аймағының нысаны немесе түрі – оның жұмыс органы шекті 
қол жетімді ережелерден өткен кезде сипаттайтын кеңістіктік фигура. 
Жұмыс аймағының түрі өнеркәсіптік роботтың тағайындалуымен бай-
ланысты және манипулятордың қозғалыс дәрежелерінің санымен,
кеңістіктегі кинематикалық жұптардың типтерімен және өзара бағда-
рымен және манипуляциялық жүйе буындарының салыстырмалы өлшем-
дерімен анықталады.

Жұмыс аймағының көлемі (немесе жұмыс көлемі) – бұл жұмыс органы 
жұмыс істеп тұрған кезде орын ауыстыруы мүмкін кеңістік көлемі, м3 
өлшенеді және өнеркәсіптік роботқа қол жетімді қол еңбегінің ауқымы 
туралы айтуға мүмкіндік береді. Қызмет көрсетілетін жұмыс көлемі бой-
ынша барлық роботтарды бес класқа бөлуге болады

Позициялаудың немесе траекторияның өңделуінің қателігі – бұл желі-
лік немесе бұрыштық бірліктерде бағаланатын көп мәрте позициялау 
(қозғалыстың қайталануы) кезінде бағдарламада берілген ӨР жұмыс 
органының нақты жағдайының (немесе траекториясының) ауытқуы. 
Позициялаудың немесе пысықтаудың, траекторияның қателігі тұтас 
жұмыс органы үшін де (жиынтық), сондай-ақ ӨР жекелеген атқарушы 
тетіктері үшін де қаралуы мүмкін.

РН сипаттамаларында позициялаудың дәлдігі абсолюттік бірліктерде 
көрсетіледі, алайда әртүрлі роботтарды салыстырмалы бағалау және 
олардың типтерін олардың дәлдік дәрежесі тұрғысынан анықтау үшін 
мұндай көрсеткіш қолайсыз, өйткені жұмыс аймағының геометриялық 
параметрлерімен байланыспаған. Сондықтан дәлдік көрсеткіші бойынша 
ӨР түрін анықтау негізіне позициялаудың салыстырмалы қателігі немесе 
траекторияны өңдеу жатады.
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Позициялаудың салыстырмалы қателігі-циклдық және позициялық 
басқарылатын роботтардың дәлдігін сипаттайтын және позициялаудың 
абсолюттік қателігінің кинематикалық жұп роботының негізіне жақын 
осінен жұмыс аймағының шекарасына дейінгі максималды ыдырауына 
тең, пайызбен көрсетілген шама.

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

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

2.4 ӨР конструктивтік орындалуы

Механикалық жүйелерді құрастырудың конструктивтік-технология-
лық және құрамдас белгілері бойынша ӨР модельдерінің көпшілігі жеті 
топқа біріктірілуі мүмкін [14].

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

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

Осы топтың ӨР-ның бірінің жұмыс істеу принципін қарастырайық-өр-5 
отандық екі қолмен жұмыс істейтін роботтың өр-5, престер мен токарлық 
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жартылай автоматтарға қызмет көрсетуге арналған. Бұл цилиндрлік 
координаталар жүйесінде жұмыс істейтін пневматикалық жетегі бар 
робот екі «қолмен» жабдықталған.Бұрылыс механизмі роботтың тірек 
рамасының төменгі бөлігінде орналасқан және бұрылыс бағанасының 
төменгі бөлігінде орнатылған жұлдызшалар блогымен тізбекті беріліспен 
біріктірілген екі пневмоцилиндрлермен іске қосылады. Бағананы көтеру 
пневмо-цилиндрмен де жүзеге асырылады. Колоннаның жоғарғы флане-
ціне Орнатылатын роботтың «қолдары» ұшында басып алу құрылғылары 
бекітілген жылжымалы штоктары бар пневмоцилиндрлер болып табы-
лады. ӨР-5 роботы бағдарламалық басқарудың циклдік жүйесімен 
жабдықталған; бағдарламалар жиынтығы басқару тірегінің штекерлік 
панелінде жүзеге асырылады.

2-топ – цилиндрлік немесе тікбұрышты координаттар жүйелерінде 
жұмыс істейтін көтергіш кареткадағы жылжымалы «қолы» бар өнер-
кәсіптік роботтар. Бұл топ заманауи өнеркәсіптік роботтар паркінде 
модельдер саны бойынша (19,6%) екінші орынды алады, ал оның негізгі 
қолданылуы – тиеу-түсіру операцияларын автоматтандыру үшін, сондай-
ақ дәнекерлеу және бояу процестерін бақылау.

Осы топтың роботтарында «қол»  тік бағыттаушы арқылы қозғалатын 
кареткаға бекітіледі. Әдетте олар цилиндрлік координаталар жүйесінде 
жұмыс істейді, Потенциометриялық датчиктер бойынша буындардың 
жағдайын бақылаумен гидравликалық жетекпен жабдықталған. Орташа 
жүк көтергіштігі бар. Әдетте, бұл топтың бірінші цикл бойынша оқытумен 
басқарудың циклдік немесе позициялық жүйесі болады; бағдарлама 
қажетті берілген потенциометрлерді тізбектеп қосатын штекерлік панель-
мен беріледі, сол арқылы қозғалатын буындардың қажетті ережелерде 
тоқтауын қамтамасыз етеді. Мұндай басқару жүйесінің артықшылығы 
қарапайымдылық, сондай-ақ жоғары жылдамдықтарға қол жеткізу және 
берілген нүктеге жақындау кезінде тегіс тежелу мүмкіндігі, ал кемшілігі-
позициялаудың салыстырмалы түрде жоғары емес дәлдігі болып табы-
лады.

Осы топтың ПР-ның негізгі өкілі «AMF» (АҚШ) «Versatran» фирма-
сының көлік-тиеу операцияларын орындауға арналған роботтар сериясы, 
сондай-ақ жапондық «Fanuc-1» және «Fanuc-2», «Uniman 1000», «Unman 
4000»; отандық – РКТБ және ЛМ40Ц агрегаттық сериясын модификаци-
ялау және т.б. Осы топтың роботтарының бірі – соғу престерін, металл 
кескіш станоктарды тиеу-түсіру операцияларын автоматтандыруға, 
сондай-ақ шынымен айла-шарғы және доғалық дәнекерлеуге арналған 
жапондық ӨР «Fanuc»  (сурет. 2.8), ӨР өзінің негізгі құрылымдық 
шешімдері бойынша «AMF» (АҚШ) фирмасының «Versatran» Роботтар 
сериясының аналогы болып табылады. 
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Сурет 2.8 – «Versatran» роботы

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

Осы топтың роботтарында жұмыс органының тігінен жылжуы жұмыс 
органының бағдарламаланатын жетектерін қолдануды және жұмыс 
координаттарының санын арттыруды талап ететін «қолды» тербелу-
мен қамтамасыз етіледі. Әдетте, мұндай ӨР орташа қозғалғыштықпен 
(4-6 қозғалыс дәрежесімен), позициялаудың салыстырмалы жоғары 
емес дәлдігімен сипатталады, оқыту тәсілі бойынша бағдарламалаумен 
басқарудың позициялық немесе контурлық жүйесі болады, гидрав-
ликалық немесе құрамдастырылған (электрогидравликалық, пневмогид-
равликалық), жетекпен жабдықталған.

Осы топтың ӨР-нің тән өкілдері «Unimate» фирмасының «Unimate» 
(АҚШ) және «Kawasaki Unimate» жапон фирмасының «Kawasaki Heavy 
Industries» пештер мен құю машиналарына, станоктар мен престерге, 
нүктелік және доғалық электр дәнекерлеуге қызмет көрсету үшін 
«Kawasaki Heavy Industries» фирмасының «Unimate» және «Kawasaki 
Unimate» роботтарының агрегаттық сериялары, сондай-ақ отандық «Уни-
версал-15», «Универсал-50», «Универсал-60», ПР-35; жапондық «Matbac 
IRA-50», «Robitus RC» және т.б.

«Unimate 4000» американдық ӨР үшінші топтағы роботтардың 
біреуінің сұлбасы және негізгі техникалық сипаттамалары, ауыр дайын-
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дамаларды ыстық қалыптау, нүктелі және доғалы Электрмен дәнекерлеу 
престеріне қызмет көрсетуге арналған.

«Unimation» фирмасы (АҚШ) әртүрлі негізгі және қосалқы опера-
цияларды орындау үшін мамандандырылған «Unimate» өнеркәсіптік 
роботтардың 10-нан астам базалық үлгісін шығарады. Робот тік оське 
және гидростанцияға қатысты манипулятордың бұрылу механизмі 
орнатылған қуатты негізі бар. Бұрылыс колоннасының жоғарғы бөлі-
гінде, қаптамасы жабық, топсалы жылжымалы «қол» орнатылған, ол 
гидроцилиндрдің әсерінен тік жазықтықта үдемелі қозғалыстар жасай 
алады. «Қолдар» қуысында басып алу құрылғысын бағдарлау және іске 
қосу механизмдері орналасады. Манипулятордың барлық жетектері 
жағдайдың кодтық датчиктерімен жабдықталған.

«Umanite 4000» ӨР шешілетін міндеттердің мақсаты мен күрделілігіне 
байланысты, жады көлемі 128, 256, 512, 1024 қадамға, контурлық және 
әмбебап (позициялық-контурлық) басқару жүйелерімен позициялық ББЖ 
жабдықталуы мүмкін.

4-топ – координаттардың ангулярлық (сфералық немесе цилиндрлік) 
жүйесінде жұмыс істейтін көп буынды «қолы» бар өнеркәсіптік роботтар. 
Осы топтың ТК қазіргі заманғы өнеркәсіптік роботтар үлгілерінің ара-
сында шамамен 13% құрайды, ол жоғары деңгейлі басқару жүйелерімен 
жабдықталған және құю, соғу және қалыптау, күрделі тиеу-түсіру 
жұмыстары, нүктелі және доғалы Электрмен дәнекерлеу және бояу 
өндірістік процестерін автоматтандыруға, сондай-ақ құрастыру мен 
өлшеуге арналған әмбебап машиналар. Бұл топқа бұрыштық немесе 
антропоморфтық құрылымдардан басқа, соңғы жылдары жасалған көп 
буынды «қолмен», күрделі цилиндрлік немесе ангулярлы цилиндрлік, 
«SCARA» типті координаталар жүйесінде жұмыс істейтін, құрастыру 
операциялары үшін өзінің артықшылықтары арқасында қолданылатын, 
көп буынды «қолмен» кіреді.

Көп буынды «қол» антропоморфты конструкцияның негізгі артық-
шылықтары – оның жинақылығы және шағын мөлшерде үлкен аймаққа 
қызмет көрсету мүмкіндігі – механикалық құрылғы мен басқару жүйесінің 
күрделенуі есебінен қол жеткізіледі. Әдетте, көп буынды «қолмен» ӨР 
координаталардың ангулярлық (сфералық немесе цилиндрлік) жүйесінде 
жұмыс істейді, алайда тізбекті беру немесе иінтіректі-тісті механизм 
есебінен буынды байланыстыратын түзеткіш тетіктермен көп буынды 
«қолдар» қолданылған бірқатар оңайлатылған модельдер бар. «Қолды» 
бір звеносының екінші звеносы бұрылғанда, бұл ретте бірінші звеноның 
соңы тік сызықты қозғалады. Кері қозғалғанда «қол» роботты алып 
отырған алаңды айтарлықтай азайтады. «Қолмен» қалыптасатын ӨР 
үлгісі – «Matbac IRB-10» моделінің жапон роботы.
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Әдетте төртінші топтың ӨР жоғары қозғалыстылығымен (5-6 дең-
гейлі қозғалыстылықпен) сипатталады, басқару позициялық немесе 
контурлық жүйесі бар, көптеген жағдайларда оқыту тәсілі бойынша 
бағдарламалаумен шағын-ЭЕМ базасында құрылған, гидравликалық 
немесе электр жетектерімен жабдықталған.

Бұл топқа РПМ-25, ТУР-10, «Колер» ресейлік өнеркәсіптік роботтары; 
«ASEA» IRb-б және IRb-60 фирмасының Швед роботтары; «Kuka» Герман 
фирмасының ir дәнекерлеу және құрастыру роботтары сериясы; «Renault» 
француз фирмасының «Vertikal-80» моделінің дәнекерлеу роботы; 
норвегиялық – «Trallfa»; болгарлық – РБ-210; «Sandstrand Machine Tool» 
және «6 СН» фирмасының «Sandstrand» АҚШ роботтары, arm «Cincinnati 
Milacron» фирмасының»; жапондық «Sankyo» фирмасының «SKILAM» 
типті құрастыру роботтарының бірегей сериясы және басқалары жатады.

Әр түрлі жабдыққа, нүктелік және доғалық электр дәнекерлеуге, 
бояуға, мастикалар мен коррозияға қарсы жабындарды жағуға, сондай 
-ақ құрастыру мен монтаждауға арналған «IR 160/60» антропоморфтық 
конструкциясының ӨР Батыс германдық «Kuka» фирмасының роботта-
рының бір біріздендірілген сериясының жұмыс принципін қарастырайық. 
Сурет 2.9. 

Робот электромеханикалық салмағы пневмоцилиндрлерімен теңесті-
рілген. Орындаушы жүйенің механизмдері тұрақты токтың тиристорлы 
аз инерциялық қозғалтқыштарымен қозғалысқа тахогенераторлармен 
және резольвердің көмегімен ротордың бұрыштық жағдайын анықтаумен 
келтіріледі.

Сурет 2.9 – «Kuka» фирмасының роботы
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Тұрақты магниттері бар кіріктірілген тежегіш буындардың жағдайын 
бекітеді, ал қозғалтқыштардың үдеуі мен тежелуі келіп түскен ақпарат 
негізінде басқару жүйесінің сигналдары бойынша жүзеге асыры-
лады. ӨР буындарының жылжымалы айналмалы қозғалыстары электр 
шеттік ажыратқыштармен шектеледі, ал жұмыс органының қозғалысын 
бағдарлайтын буындардың бұрылуы қосымша механикалық тіректермен 
шектеледі. Үлкен саңылауларды болдырмау және «қол» қаттылығына қол 
жеткізу, сондай-ақ Инерция сәттерін азайту үшін жетектің жоғары айна-
лым бөлігі «қолдың» өзіне жеткізіледі және тек осы жерде айналым саны 
толқындық редукторлардың көмегімен талап етілетін деңгейге дейін 
төмендейді. Шешілетін міндеттердің мақсаты мен күрделілігіне байланы-
сты ir сериялы Роботтар позициялық, сондай-ақ контурлық немесе аралас 
(әмбебап) ББЖ-мен жабдықталуы мүмкін.

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

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

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

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

Тельферлік типті өнеркәсіптік роботтар өндірістік үдерісте көтергіш-
көліктік операцияларды автоматтандыру үшін де, әртүрлі технологиялық 
жабдықтар топтарына қызмет көрсету үшін де қолданылады. Тиісінше, 
оларды екі түрге бөлуге болады:

1) көліктік жұмыстар үшін, сондай-ақ автоматты желілер құрамындағы 
бір типті жабдыққа қызмет көрсету үшін пайдаланылатын; жазық 
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тікбұрышты координаттар жүйесінде жұмыс істейтін оңайлатылған 
модельдер;

2) координаттардың ангулярлық жүйесінде жұмыс істейтін, осының 
салдарынан үлкен манипуляциялық мүмкіндіктері бар және 
жабдықтарға топтық қызмет көрсету үшін пайдаланылатын көп бу-
ынды «қолмен» ТК; олар, әдетте, сезу және бейімдеу элементтерімен 
бағдарламалық басқарудың сандық жүйелерімен жабдықталады. 

Тұтастай алғанда, тельферлік типті аспалы ӨР салыстырмалы күрделі 
емес көтергіш-транс орындау үшін пайдаланылады. Порттық және 
тиеу операциялары, олардың сипатты ерекшелігі монорельс бойынша 
жеткілікті үлкен қашықтыққа (бірнеше ондаған және тіпті жүздеген метр) 
ауыстыру болып табылады, олар, әдетте, қозғалу дәрежелерінің аз саны 
(2-4), салыстырмалы түрде жоғары емес жылдамдығы (0,2-0,5 м/с) бар, 
циклдық немесе позициялық басқару жүйелерімен және жылдамдық бой-
ынша реттелетін электр жетегімен жарақтандырылады.

Бұл топқа РТШ-8-50, МН-ЗУМ, ТРТ-250-1, ТРТ-500-2 отандық аспалы 
көлік роботтары; AZT типті роботталған конвейерлік жүйелердің 
агрегаттық сериялы чехословакиялық роботтары, сондай-ақ отандық ПР 
СМ 80Ц түрлі жабдыққа топтық қызмет көрсету үшін пайдаланылатын 
отандық аспалы көлік роботтары жатады. 25.01 (жылжымалы «қолмен»), 
СМ 40 Ф2.80.01 және ақыл 160 Фг81.01 (көп буынды «қолмен») және т.б.

Осы топтың роботтарының бірі-ТРТ-250-1 («Спрут-1») аспалы көлік 
роботы, жүк тиелген конвейерлерді цех ішінде тасымалдауға арналған. 
Сақтандырғыш тормен қорғалған Автоматты басып алу құрылғылары 
бар екі телескопиялық бағыттаушы манипуляторлар цех төбесінің астына 
салынған монорельстер жүйесі бойынша 0,5 м/с дейінгі жылдамдықпен 
қозғалатын тельферлік арбаға бекітілген. Роботтың электромеханикалық 
жетегі асинхронды электрқозғалтқыштың базасында орындалған және 
электромагниттік тежегішпен жабдықталған.

Циклдық бағдарламалық құрылғы (ЦБҚ) берілген операцияларды 
автоматты түрде орындауды, трасса бойынша орын ауыстырудың 
тиімді жолын таңдауды, жүктеудің – түсірудің берілген позицияла-
рында тоқтауды және бірнеше БР бірлескен жұмысы кезінде өзара 
бұғаттауды қамтамасыз етеді. Оның конструкциясында жылдамдықты 
сатылы реттеумен ажыратылған жетек пайдаланылды, сондықтан 
роботтың берілген позицияға шығуы трассада орналасқан арнайы 
релелік құрылғылардан дәйекті түрде берілетін бірнеше (бірінен кейін 
бірі) тежеу командаларымен жүзеге асырылады. Соңғы позициялау екі 
контактісіз индукциялық датчиктің көмегімен жүргізіледі, олардың 
біреуі қозғалтқышты ажыратуға, ал екіншісі – позициялау нүктесінде 



52                                                                                            

Тежегіштің тұйықталуына команда береді. Электр энергиясын беру бүкіл 
трасса бойында орнатылған ток өлшейтін троллейдерден ток қабылдағыш 
арқылы жүзеге асырылады.

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

Мұндай ӨР көпірлік немесе порталдық схемалар басқа схемалармен 
салыстырғанда неғұрлым қатаң және динамикалық тұрақты құрылым 
құруға мүмкіндік береді. Алайда мұндай схемалар үлкенірек және тірек 
конструкциясы мен қозғалатын массалардың массасының ұлғаюын туды-
рады.

Көпір немесе порталды типті Роботтар тік бұрышты жазық немесе 
кеңістіктік координаттар жүйесінде жұмыс істейді, жиі автоматты желілер 
құрамында пайдаланылады. Олардың артықшылықтары өндірістік алаң-
дарды үнемдеу, жабдықтарға қызмет көрсету және технологиялық мани-
пуляцияларды орындау ыңғайлылығы болып табылады. Олар көліктік 
және қоймалық жұмыстарды автоматтандыру. Технологиялық жабдық-
тарға қызмет көрсету кезінде бөлшектерді, құрал-саймандар мен жаб-
дықтарды орнату және алу, сондай-ақ негізгі технологиялық операция-
ларды орындау үшін, мысалы, дәнекерлеу және жинау үшін қолданылады. 
Конструкцияның мақсаты мен ерекшеліктеріне сәйкес оларды үш түрге 
бөлуге болады:

1) тегіс тікбұрышты координаттар жүйесінде жұмыс істейтін және 
әдетте ірі сериялы өндіріс жағдайында бір станокты тиеуге арналған 
оңайлатылған модельдер;

2) көпірдің немесе каретканың негізгі бойлық қозғалуына перпен-
дикуляр бағытта басып алу құрылғысының орын ауыстыруын 
қамтамасыз ететін және осының салдарынан үлкен манипуляциялық 
мүмкіндіктері бар көпір схемасы бойынша орындалған ӨР. Мұндай 
ӨР әдетте жабдықтың бірнеше бірліктеріне қызмет көрсету үшін 
қолданылады;

3) порталды схема бойынша (екі немесе төрт тіреуіш) орындалған, 
үлкен қаттылығы бар және шектерде орналасқан жұмыс аймағында 
жұмыс органының орнын ауыстыруды қамтамасыз ететін үш тірек 
конструкциясы. Мұндай ӨР жабдыққа қызмет көрсету үшін де, 
дәнекерлеу, құрастыру немесе Техникалық өлшеу сияқты неғұрлым 
күрделі технологиялық операцияларды орындау үшін де пайдала-
нылады. 

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

Бұл топқа «M 20ц» агрегаттық сериялы отандық өнеркәсіптік робот-
тар, «РС-25П» станоктарына қызмет көрсетуге арналған робот, құрастыру 
«УМ40Ф4» жатады. «Пирин» модельіндегі Болгар роботтары, «РБ-250»; 
итальяндық «Olivetti» фирмасының «Sigma/MTG» құрастыру екі қолмен 
жасалған роботы; жапон – «Motohand» және «Electro hand» және т.б. көпір 
немесе порталды типті өнеркәсіптік роботтарға кенелік, грейферлік кран-
дар, штабелерлер және т.б. сияқты жүк көтергіш крандар-манипулятор-
ларды жатқызуға болады, олар жеке қаралады.

Алтыншы топтағы роботтардың бірі-италиялық «Olivetti» фирмасының 
«Sigma/MTG» құрама қос қолмен, жазу машиналарының түйіндерін, 
электр аппаратурасын, баспа платаларын жасау кезінде құрастыру опе-
рацияларын автоматтандыруға арналған. Роботтың негізінде портал 
түріндегі көтергіш конструкция бекітілген, оның жоғарғы бөлігінде 
бойлық бағыттаушы бойынша бір-біріне қарамастан екі көпір қозғалады, 
олардың әрқайсысын бойлай тартпалы құрылғысы бар жылжымалы 
«қолды» көтеретін каретка қозғалады. Әрбір «қол» кареткамен және 
көпірмен бірге жылжымалы 4 дәрежелі жеке манипулятор болып табы-
лады. Жұмыс үстелінде роботтың құрастыру жұмыстарын қамтамасыз 
етуге арналған әр түрлі қосалқы құралдар, сондай-ақ құрастыру кезінде 
пайдаланылатын жеке элементтерді сақтауға арналған дүкен орнатылады. 
Робот мақсатына қарай әртүрлі қоректендіргіштермен жабдықталады. 
Роботтар әр түрлі орындауларда шығарылады: бір немесе екі көпірі бар 
(бір қолмен және екі қолмен) және тиісінше 4 немесе 8-ге тең қозғалыс 
дәрежелері бар.

Басқару жүйесі позициялық, сандық, орнатылған компьютермен және 
телетайппен. Телетайп БР бағдарламалау үшін арналған және таңбаларды 
енгізу пернетақтасы, жазу машинасы, перфолентке енгізу-шығару құрыл-
ғысы бар. Басқару бір уақытта екі манипулятормен жүзеге асырылады. 
Роботтың «қолы» бойлық («қол» бойымен) және екі көлденең бағытта 
күш өлшеу датчиктерімен жабдықталған.

7-топ – өнеркәсіптік ұтқыр (шассиге орнатылған) немесе жердегі 
көліктік, роботтар.
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Бұл топтың өнеркәсіптік роботтары кеңінен қолданылады халық 
шаруашылығында. Өнеркәсіптік өндіріс жағдайында олар материалды, 
бұйым дайындамаларын Автоматты тасымалдау, сондай-ақ тиеу-түсіру 
операцияларын орындау үшін пайдаланылады.

Жердегі көлік роботтары өндірістің нақты жағдайларына оңай 
бейімделеді және қашықтықты арттырумен және тасымалдау бағытын 
күрделендірумен қосымша материалдық шығындарды іс жүзінде талап 
етпейді; өндірістік алаңдар дәстүрлі көлік құралдарымен жасалатын 
стационарлық кедергілерден – тіреулерден, бағаналардан, едендік конвей-
ерлерден және т.б. бос қалады. Өнеркәсіптік өндірісте рельс және рельссіз 
болуы мүмкін дөңгелекті қозғалтқышы бар көліктік жердегі Роботтар 
ғана пайдаланылады.

Әсіресе икемді өндірістік жүйелерде барынша кең қолдануға рельссіз 
көлік роботтары немесе көлік желілерінің икемділігі мен мобильділігі 
жоғары робокарлар ие болды. Олар аккумулятор батареяларымен қорек-
тенетін электр қозғалтқыштарынан қозғалысқа келтіріледі, сондық-
тан қоршаған ортаны ластамайды, шудың төмен деңгейі мен электр 
энергиясының шығыны болады. Мұндай өздігінен жүретін рельссіз 
арба әдетте мынадай тораптардан тұрады: жүру құрылғысы бар шасси, 
технологиялық жабдық немесе манипулятор; борттық ЭЕМ-ді, бағыт 
бойынша қозғалысты бақылау жүйесін, жолдық бақылау құралдарын; 
ЭЕМ-мен байланыс құрылғыларын; сигнал беру жүйесін және жұмыс 
қауіпсіздігі құралдарын; басқару пультін және аккумуляторлық батарея-
ларды қамтитын басқару құрылғылары.

Мақсаты бойынша жердегі көлік роботтарын үш түрге бөлуге 
болады:  

1) тіркеме жүк таситын арбаларды тасымалдауды қамтамасыз ететін 
автоматты тартқыштар (ат); 

2) тіркеп сүйреуден басқа, жүктерді автономды тасымалдауды қам-
тамасыз ететін көліктік арбалар (ТТ); 

3) тіркеп сүйреуден және жүктерді автономды тасымалдаудан басқа, 
жүкті алу, оны бағдарлау, қатарлау, сұрыптау, Қызмет көрсе-
тілетін жабдықты тиеу-түсіру және т.б. сияқты технологиялық 
операциялардың қатарын орындауды қамтамасыз ететін мани-
пуляциялық арбалар (МА). бұл үшін олар қажетті құрылғылар-

 мен – көтергіш платформалармен, тиегіштермен, манипуляторлар-
мен жабдықтандырылады.

Робокарлардың көлік жолдары бойынша автоматты қозғалысы опти-
калық (фотоэлектрлік), индукциялық, ультрадыбыстық және т.б. бағытты 
бағыттау мен тұрақтандырудың арнайы құрылғыларының көмегімен 
жүзеге асырылады.



55

Оптикалық маршрут өткізгіш еденнің бетіне жарық шағылыстырғыш 
лентаны немесе арбада орналастырылған жарық көзімен жарықтандыратын 
флюоресцирлейтін бояудың жолағын білдіреді. Маршруттық өткізгіш 
жолағынан көрсетілген Жарық жүру бөлігінің жетегіне басқару сигналда-
рын жіберетін арбаның сезімтал элементтерімен қабылданады.

Сонымен қатар, бұл жүйе маршрут трассасын өзгерту кезінде үлкен 
икемділікті қамтамасыз етеді, өйткені жарық шағылыстырғыш жабынды 
оңай жағуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл жолақтар оңай жуы-
лады немесе ластанады, бұл көлік жүйесі жұмысының сенімділігін 
төмендетеді. Әдетте маршруттаудың оптикалық жүйелері шағын жүк 
көтергіштігі бар робокарларды басқару үшін қолданылады.

Қазіргі уақытта пайдаланылатын көлік жүйелерінің көпшілігі дөң-
гелекті көлік роботтарын индукциялық желімдеудің бағытына негіз-
делген. Маршрут құбыры ретінде еденде кесілген науаға салынатын электр 
кабелі пайдаланылады. Кабель арқылы өтетін белгілі бір жиіліктегі айны-
малы ток пен амплитудалар маршруттық өткізгіштен бірдей қашықтықта 
арбаның төменгі жағында орнатылған электромагнитті катушкалар 
түрінде бекітілетін басқарушы электромагнитті өрісті жасайды. Әр 
катушкалар-датчиктерде индукцияланатын кернеуде айыр-машылықты 
тудыратын трассадан барлық ауытқулар тіркеледі және арбаның жетегіне 
тиісті командалық сигналдар қалыптастырылатын басқарушы құрылғыға 
(микропроцессор немесе мини-ЭЕМ) түседі. Кабель сондай-ақ Орталық 
ЭЕМ-ден робокарға ақпаратты және арбадан кері ақпараттық сигнал-
дарды байланыссыз беру үшін қызмет етеді.

Қозғалысты бағдарламалау және автоматты еден арбаларын адрес-
теудің әр түрлі тәсілдері бар. Ең қарапайым арбаны кнопкалары бар 
басқару пультімен, тумблерлермен және клавиатурамен жарақтандыруды 
қарастырады,олардың көмегімен оператор белгіленген орынның мекен-
жайын қолмен тереді.

Қашықтықтан диспетчерлеуге негізделген тәсіл оператор мен көлік 
құралының тікелей байланысын болдырмайды, бұл жағдайда опера-
тор ақпаратты енгізетін қашықтықтан диспетчерлендіру электрондық 
құрылғысы – терминалы қолданылады.

Ең жақсысы жүйеге кіретін барлық көлік құралдарын және оларға 
қызмет көрсететін тиеу-түсіру механизмдерін орталық пультпен басқара 
отырып, бірыңғай желіге біріктіруге мүмкіндік беретін ЭЕМ көмегімен 
көлік жүйесін басқару тәсілі болып табылады. Көлік жүйесіне кіретін 
орталық ЭЕМ мен Робокар арасындағы байланыс маршруттық кабельдің 
көмегімен қашықтықтан ұсталады. Басқару сигналдары әдетте УҚТ диа-
пазонында беріледі.



56                                                                                            

Роботтардың бұл тобына отандық «МП-12Т» робокарлары, «НЦ-ТМ-15» 
электроникасы, «НЦ-ТМ-25» электроникасы, «Телер-0/500»;норвегиялық 
«Robotug» Автоматты көлік арбасы; итальяндық «Comau» фирмасының 
көлік арбаларының сериясы; «ELEXMATIC» жүйесінің Француз робокар-
лары және т. б. жатады.

Осы топтағы роботтардың бірінің құрылғысын қарастырайық – 
«МП-12Т» еденді Автоматты көлік арбашасы, РТК ЦНИИ әзірлеген 
және 200 кг дейінгі арбадағы жалпы салмағы бар табандықтарда шағын 
партиялармен бөлшектерді операция аралық тасымалдауға арналған. 
Алдыңғы – рульдік, артқы – жетекші. Бірнеше модификацияға есептелген 
модульді арба мен манипулятор конструкциялары. Робокар қозғалысының 
трассасы-жарық шағылыстыратын жолақ түрінде; бақылау үшін арнайы 
датчиктер көзделген. Арбаның алдыңғы бөлігінде қозғалыс қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін құрылғы орнатылған.

БР конструктивтік орындалуын көтеру кареткасында орнатылған 
көлденең жылжымалы «қолмен» салыстырмалы күрделі емес роботтың 
мысалында қарастырайық.

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

 
Сурет 2.10

ӨР координаталардың цилиндрлік жүйесінде жұмыс істейді, 300 
командаға дейін жүйе жадының көлемі бар бағдарламалық басқарудың 
позициялық құрылғысымен жабдықталған. Өндірістік үй-жайдың еденіне 
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бекітілген 1 роботтың негізі қорапты массивті құйма болып табы-
лады, оның қуысында тіректер және Р координаты бойынша 2 айналу 
Модулінің жетегі орнатылған. Каретканың артқы бөлігінде 7 көлденең 
қозғалатын «қол» электржетегі орнатылған. Бағыттаушы қозғалыстар: 
«қол» (а) ротациясы және 9 қолдың бүгілуі (Р), сондай-ақ 10 қысу-қысу 
қозғалысы пневматикалық жетектердің көмегімен жүзеге асырылады. 
Бағдарламалық басқарудың сандық құрылғысы 12 басқару пультімен 
11 жеке тіректе орналастырылған. Робот үш режимде жұмыс істейді – 
оқыту, қайталау және редакциялау.

«Оқыту» режимінде буындарды нөлдік позицияға орнату және 
Роботты басқарушы бағдарламаға оқыту қамтамасыз етіледі. Нөлдік 
позиция оқыту және қайталау кезінде барлық қозғалыстар үшін бастапқы 
болып табылады. Оқыту кезінде басып алу құрылғысы берілген позицияға 
жылжиды және оператордың командасы бойынша басқару пультінен 
осы позицияның (нүктенің) параметрлері ББЖ жадына енгізіледі. Соны-
мен қатар, орын ауыстыру жылдамдығы мен орындалуы тиіс функция-
лар туралы деректер енгізіледі (басып алуды басқару, манипулятордың 
қозғалу дәрежесі және станок).

«Қайталау» режимінде роботты «іске қосу» командасы бойынша
немесе станоктан сұрау түскен кезде басқару құрылғысының жадында 
тұрған басқарушы бағдарламаны өңдейді. Бұл режимде робот бөлшек-
терді тиеу-түсіру, құралды ауыстыру, қоршауды, патронды, пинольді, 
тактикалық үстелмен басқару бойынша негізгі функционалдық міндет-
терді орындауды қамтамасыз етеді.

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

2.5 Роботтарды пайдаланудың ерекшеліктері

Технологиялық процесс барысында тікелей қатысудан адамды алып 
тастауға әртүрлі техникалық құралдармен қол жеткізіледі. Нақты 
технологиялық операцияны талдай отырып, өнімділікті арттыруға 
және дайындалатын өнімнің сапасына қойылатын барлық талаптарды 
сақтай отырып, оны неғұрлым қарапайым және сенімді құралдармен 
автоматтандыруға тырысады. Бұл ретте автоматтандырылған процесс 
өте қолайлы емес болуы мүмкін, бұл операцияны адам өз қолдарымен 
жасағанда мүлдем өзгеше болуы мүмкін. Бұл автоматтандырудың кез 
келген түріне қатысты. Өнеркәсіптік роботтарды қолдану кезінде де 
солай болады.
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Роботтау кезінде тиісті әсерге қол жеткізу үшін технологиялық 
процесті ұйымдастыруды қайта қарау қажет, ал кейде жаңа техни-
каны ескірген, аз өнімді қоспау үшін технологиялық жабдықтар база-
сында өндірістік учаскені қайта жабдықтау қажет. Робот өзі емес, негізгі 
технологиялық жабдықпен, яғни РТК және ГТС-да ғана маңызды. Мұндай 
жүйелікті іске асыру кезінде робот үлкен әсер бере алады, сонымен қатар 
өндірісті қайта құруға кететін барлық шығындар өтеледі.
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3-ТАРАУ. РОБОТТАРДЫҢ АТҚАРУШЫ 
ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ

3.1 Көп буынды манипуляторлардың кинематикасы

Манипулятордың жалпы сұлбасы
Роботтың атқарушы құрылғысы бос ұшында басып алу құрыл-

ғысымен немесе қандай да бір құралмен жабдықталған манипулятор 
болып табылады [14]. Манипулятордың буындары бір-бірімен бесінші 
класты (механизмдер мен машиналар теориясындағы жіктелуі бой-
ынша) кинематикалық жұптардың (КЖ) көмегімен қосылады. Әрбір КЖ 
басқарылатын жетектен қозғалыс алады. Барлық құрылғылар техно-
логиялық процесті орындау 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 бар. Кіру 
механизмі өзгеретін қозғалыс хабарланатын буын деп аталады. Жұмыс 
қозғалысын жасайтын буын шығу жолы деп аталады.

Осылайша, манипуляторда кіріс буындардың саны жетектер санына 
тең, ал шығу буыны, әдетте, бір – жұмыс органын алады.

Екі түйісетін будың жылжымалы қосылуы кинематикалық бу деп 
аталады.

Кеңістіктік қозғалысты толық жүзеге асыру үшін манипуляторда 
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 ауыстыруларды жүргізуге қабілетті 
әмбебап манипулятор іске асырылады.

Манипулятордың кинематикалық орналасуы
Манипуляторлардың кинематикалық схемаларының үлкен әртүрлілігі 

координаталардың түрлі жүйелерімен байланысты (сурет. 3.1-3.4) [14]. 
Манипулятордың қозғалуының алғашқы үш дәрежесі (тасымалдана-
тын) жұмыс аймағы нүктелерінің үш кеңістіктік координаттарын анық-
-тайды. Координаттардың әр түрлі жүйелерінде қозғалмалылықтың 
осы ауыспалы дәрежелерімен роботтың жұмыс аймағының нысаны 
мен өлшемдері анықталады. Содан кейін қосылған қозғалу дәрежесі 
аз әсер етеді. Қозғалғыштықтың бағдарлы дәрежесі манипулятордың 
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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, бұл 
роботтың құнын күрделендіреді және жоғарылатады. Орташа қазіргі 
заманғы манипуляторлардың 4-6 қозғалу дәрежесі бар, бірақ манипуля-
торлар бар және 8-9 дәрежелері бар. Бағыттаушы қозғалу дәрежелерінің 
ең көп қажетті саны үшке тең. Әдетте олар манипулятордың жұмыс орга-
нын оның бойлық және басқа екі өзара перендикулярлы осьтерге қатысты 
бұруды қамтамасыз ететін бұрыштық орын ауыстырумен кинематикалық 
жұптармен іске асырылады.

Сурет 3.1 – Тікбұрышты координаттар жүйесі 
бар манипулятор (а) және оның жұмыс аймағы (б)

Тікбұрышты координаттар жүйесі үш үдемелі кинематикалық 
бумен іске асырылады, цилиндрлік жүйе – екі үдемелі және бір айнал-
малы, сферикалық – екі айналмалы және бір үдемелі, бұрыштық жүйе 
(ангулярлық) – үш айналмалы. Белгілі бір жүйені таңдау көптеген 
конструктивтік және пайдалану факторларының жиынтығымен анық-
талады. Бұл әр түрлі қозғалтқыштардың жинақталуымен байланысты.

Координаттардың тік бұрышты жүйесінде жұмыс істейтін манипуля-
торлардың параллелепипед түріндегі жұмыс аймағы болады (сурет 3.1, б). 
Мұнда тек үдемелі қозғалыстар орын алады. Мұндай координаттар жүйесі 
тік сызықты қозғалыстарды орындау үшін ең ыңғайлы. Координаталардың 
тікбұрышты жүйесін пайдалану роботты бағдарламалауды айтарлықтай 
жеңілдетуге мүмкіндік береді.
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Цилиндрлік координаталар жүйесінде жұмыс істейтін манипулятор-
ларда үдемелі орын ауыстырумен қатар бір бұрыштық орын ауыстыру 
(шеңбер бойынша) жүргізіледі. Тиісінше жұмыс аймағы цилиндрлік бет-
термен шектелген (сурет. 3.2, б).

Сурент 3.2 – Цилиндрлік координаталар жүйесі 
бар манипулятор (а) және оның жұмыс аймағы (б)

Координаттардың сфералық жүйесінде жұмыс аймағы сфералық бет-
термен шектелген (сурет. 3.3, б), себебі бұл жүйеде координаттар екі 
бұрыштық орын ауыстырулар жүзеге асырылады. Мұндай координаттар 
жүйесі бар манипуляторлар цилиндрлік жүйемен салыстырғанда қиын, 
бірақ жинақы.

Сурет 3.3 – Координаталардың сфералық жүйесі 
бар манипулятор (а) және оның жұмыс аймағы (б)
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Сурет 3.4 – Координаталардың бұрыштық жүйесі 
бар манипулятор (а) және оның жұмыс аймағы (б)

Координаталардың бұрыштық жүйесі бар манипулятор тек бұрыштық 
қозғалыстарды жүргізеді (сурет. 3.4), яғни манипулятордың буындары 
бір-бірімен бесінші ретті айналмалы кинематикалық жұптардың көме-
гімен 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 манипуляторының кинематикалық компо-
нентінде пантограф деп аталатын механизм таралды, ол оның буын-
дарының бұрыштық қозғалыстары бар қасиетке ие, ал манипулятордың 
соңғы жылжуы координаттардың тікбұрышты жүйесінде жүреді.

Манипуляторлардың құрылымы ең алдымен олардың кинематикалық 
схемасымен анықталады. Манипулятордың конструкциясына: жетек-
тер түрі, жетектер мен манипулятордың буындарына қозғалыс беру 
механизмдерінің орналасуы, манипуляторларды теңдестіру құрылғылары 
әсер етеді. Манипулятордың буынында тікелей қозғалтқышты орнала-
стыру манипулятордың көлемі мен массасының артуына алып келеді. 
Манипулятордың негізінен одан әрі, соғұрлым оның қозғалтқышын 
алдыңғы буындардың біріне, манипулятордың негізіне жақынырақ ауы-
стырады. 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 
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пайдалану жетектен талап етілетін күш пен қуатты айтарлықтай төмен-
детуге 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 
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 түрі бар металл қорыт-
палардан жасалған жылжымалы элементтерді пайдалану. Басқа-рылатын 
деформациямен кинематикалық схемалардың жалпы ерекшелігі олардың 
элементтері белсенді, яғни оларда манипулятордың жылжымалы буыны 
жетекпен біріктірілген. Сондай-ақ, бұл схемалар таратылған параметрлері 
бар жүйелер болып табылады, яғни жылжымалы дәрежелердің соңғы 
саны жоқ.

Роботты технологиялық қолдану шарттары әртүрлі операцияларды 
орындауға қайта баптауды ескере отырып, қозғалыстың талап етілетін 
әмбебаптығына байланысты қандай да бір жинақтаудың қажеттілігін 
білдіреді. Мұнда жұмыс аймағының мөлшерлері мен конфигурация-
сына, жылдамдыққа, жылдамдату 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 меха-
низмінде 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 есептік әдістері, ЭЕМ-ді қолдану шарт-
тары бойынша берілген техникалық талаптары негізге алынған. Мұнда 
манипуляторлардың кинематикасын зерттеу есептерін қарастырайық. 
Есептік кинематикалық модель құрастырылады, оған звенолардың өл-
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шемдері, кинематикалық жұптардың саны мен үлестірілуі кіреді. Мани-
пулятор – ашық кинематикалық тізбек. Кеңістіктегі кинематикалық 
тізбектің жағдайы тізбектердің салыстырмалы қозғалуын сипаттайтын 
qi (i = 1, 2, ..., n) жалпыланған координаталарының көмегімен анықталады. 
Сурет 2.5 q1, q2, q3 тасымалды орын ауыстыруларды, q4, q5, q6 – бағдарды 
білдіреді.

Кеңістіктегі манипулятордың жағдайын анықтайтын тәуелсіз айны-
малыларды түсінетін жалпыланған координаттар саны манипулятордың 
еркіндік дәрежелерінің санына тең. Механикалық жүйенің еркіндік дәре-
желерінің саны жүйенің орын ауыстыруының мүмкін саны деп аталады.

Сурет 3.5. – Манипулятордың буындары жағдайының 
жалпыланған координаталарын белгілеу

 Сурет 3.6 есептік кинематикалық модель тек координаталардың 
цилиндрлік жүйесінде тасымалданатын орын ауыстырулар үшін келті-
рілген. Жалпыланған координаттарды жазуға болады:

q1 = φ,     q2 = z,      q3 = r.

Сурет 3.6 – Манипулятор координаталарының 
цилиндрлік жүйесінің схемасы
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Жұмыс кеңістігіндегі Р манипуляторының шеткі нүктесінің коорди-
наттары (жұмыс органы бекітілетін жерде) координаталардың цилиндрлік 
жүйесінде анықталады:

хр = rcosφ,     yp = rsinφ,     zp = z.

Бұл қатынастар өнеркәсіптік роботтардың манипуляторларын кинема-
тикалық Зерттеудің негізі болып табылады. Манипуляторлардың жағдайы 
туралы тура және кері есептер шешіледі.

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

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

3.2 Өнеркәсіптік роботтар манипуляторларының 
конструкциялары

Манипулятордың құрылымына қойылатын жалпы талаптар
Өнеркәсіптік роботтарды орнатудың әртүрлі тәсілдері бар (едендік, 

аспалы, порталды, кіріктірілген). Бұл роботтың құрылымын анықтайтын 
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.

Робот манипуляторларының конструкциясына орнатылатын жетек-
тердің түрлері мен қуаттары, сондай-ақ олардың орналасуы буындарды 
қосатын тікелей КЖ-та немесе роботтың негізінде тиісті беру тетіктерімен 
немесе аралас нұсқада елеулі түрде бейнеленеді [10,14].
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Манипулятордағы беріліс механизмдері қозғалтқыштардан негізгі 
буындарға қозғалу үшін арналған. Беріліс ретінде тетіктер мен 
берілістердің әртүрлі түрлері қолданылады: иінтіректі, тісті, мальтийлік, 
шарикті – бұрандалы, тісті-шынжырлы, толқынды және т.б.

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

Қозғалыстарды берудің тәсілдері (тісті механизмдер, тізбекті берілістер 
және т.б.) маңызды 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 пайдалану 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, сон-
дай-ақ бірқатар жағдайларда тығыз құрылғыға түсетін қылқаламдағы 
күш датчиктерін алып жүреді. Электронды блоктарды, микроЭЕМ 
немесе микропроцессорлық құрылғыларды қоса алғанда, роботтың 
іс-қимылдарын басқару жүйесінің негізгі бөлігі роботтың манипуляторы-
мен, көздеу құралдарымен және қызмет көрсетілетін технологиялық жаб-
дықпен тиісті байланыс желілері бар жеке тіректе орналастырылады.

Өнеркәсіптік роботтарды біріздендіру
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 
модель кейбір біріздендірілген түйіндерді – модульдерді құрастырумен 
ерекшеленетін бірнеше конструкцияларға пайдаланылуы мүмкін. Бұл 
манипулятордың шеткі бөлігіне да қатысты (түрлі ұстау жиынтығы, 
құралдарды бекіту құрылғылары және т.б.). Алты жылжымалы дәрежесі 
бар манипулятордың базалық моделінен кейбір тораптарды алу жолымен 
олардың саны аз манипуляторлар орналасуы мүмкін.
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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 конструкциялары 
басқа белгілері бойынша бірдейлендіріледі: жетек түрі, кинематика типі, 
қозғалу дәрежелерінің саны, әр дәреже бойынша ең көп орын ауыстыруы, 
жылдамдық (жылдамдату, үдету), позициялау қателіктері.

Манипуляторлардың, сондай-ақ жетектер мен роботтарды басқару 
жүйелерінің агрегаттық-модульдік құрылымы дамыды. 

Біріздендірілген модульдер манипулятордың жеке буындары бола 
алады. Агрегаттық-модульдік принцип роботтардың негіздерін бекіту 
конструкцияларының тораптарына да қолданылады: едендік (қозғал-
майтын және жылжымалы), аспалы және порталды. Роботтарды құрас-
тырудың агрегаттық – модульдік принципі – бұл типтік тораптар мен 
модульдерді құрастыру.

Бұл типтегі роботтар нақты операцияларда артық емес және сонымен 
қатар әмбебап. Агрегатты-модульді роботтардың қозғалу дәрежелері көп 
болған кезде әмбебап роботтармен салыстырғанда кемшіліктері-массаның 
артуы және қаттылықтың төмендеуі.

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

Буындардың ауырлық күштерін теңестіруге көбінесе арнайы серіппелі 
механизмдерді орнату арқылы қол жеткізіледі, олардың көмегімен тасы-
малданатын жүктің салмағымен жасалатын статикалық сәттерді ішінара 
компенсациялауға болады.

 3.3 Ұстауға арналған құрылғылар

Ұстау құрылғы-роботтың жұмыс органы. Басып алу құрылғылары 
нысанды алу үшін, оны айла-шарғы процесінде ұстап тұру және осы про-
цесс аяқталғаннан кейін босату үшін арналған. Ұстау құрылғылардың 
түрлі кластары бар. Іс жүзінде осы кластардың әрқайсысы көптеген нақты 
сұрыптары бар. 

Механикалық ұстау бөлшектер мен дайындамалардың формасына 
бейімдейді (сурет. 3.7).
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Сурет 3.7 – Механикалық ұстаулардың түрлері

Механикалық ұстаулардың әрекет ету схемасы 3.8 суретте көрсетілген. 
1 корпусқа 4 және 5 өзен-иінтіректі беру бекітіледі. 4 Рейка 1 корпуста 
орналасқан 2 пневможетектің поршеньмен қозғалысқа келтіріледі. Жұмыс 
денесінің цилиндрдің қуысына берілуі суретте көрсетілмеген клапандар-
мен басқарылады. 4-рейканы ауыстыру жолымен секторлардың тербелуі 
және тиісінше рычагтардың қозғалысын жүргізеді. 5 параллелограмдық 
механизм түзетін жазық параллельдік иінтіректер 6 ұстау губкаларының 
жылжуының барлық диапазонында олардың қатаң параллель орналасуын 
қамтамасыз етеді (әр түрлі өлшемдегі бөлшектерді сенімді қысу үшін).

Сурет 3.8 – Механикалық ұстаудың схемасы

Пневможетектің артықшылығы-қарапайымдылық, энергияны жеткізу
ыңғайлылығы, қысу күшін реттеу жеңілдігі, агрессивті орталарда 
және жоғары температура аймақтарында пайдалану мүмкіндігі. Кем-
шілік – салыстырмалы төмен қысқыш күштермен үлкен габариттер. 
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Гидравликалық жетекті пайдалану қысқыш күшін аз габариттерде 
ұлғайтуға мүмкіндік береді. Басып алу құрылғыларын тиісті датчиктер-
мен (адаптивті басып алу құрылғылары) жарақтай отырып, манипуляци-
ялау объектісінің болуы, нысаны, көлемі, салмағы, бетінің жағдайы, оны 
ұстап қалу шарттары, мүмкін сырғу дәрежесі және т.б. туралы мәліметтер 
алуға болады.

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

Вакуумдық қысып алу құрылғысы (сурет 3.9) төменде резеңке рас-
трубы бар. Ол өздігінен орнатуды және оның қуысында вакуум құру 
кезінде заттың бүкіл контуры бойынша оған тығыз жанасуын қамтамасыз 
ететін шардық қосылыста нығыздалған.

Вакуумдық ұстаулар роботты 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.

 

Сурет 3.9 – Вакуумдық қысып алу 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 кинетикалық энергия бір ортадан, үлкен жылдам-
дықпен, екіншісіне қозғалатын құрылғы. (Сур. 3.10). Эжектор Бернулли 
заңы бойынша жұмыс істей жүріп, тарылып жатқан қимада бір ортаның 
төменгі қысымын жасайды, бұл басқа ортаның ағынына сору туғызады, 
содан кейін бірінші ортаның энергиясымен сору орнынан алып тасталады. 
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Сурет 3.10 – Эжектор кестесі

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың орталықтандырылған вакуумдық 
желісі болмауы мүмкін, бірақ іс жүзінде барлық кәсіпорындарда сығылған 
ауа беру жүйесі бар. Сондықтан Эжекция есебінен вакуумдауды пайда-
лану орынды. Вакуумдық айқастарда Эжекция есебінен (0,06÷0,08) МПа 
дейін кернеуді алуға болады. Жұмыстың 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 бай-
ланысты. Эжекторлық қармауыш құрылғылар шағын жүк көтергіштігі 
бар ӨР қолданылады. Кемшіліктерге сығылған ауаның едәуір шығынын 
жатқызуға болады. Электромагниттік қысып алу құрылғылары 
қарапайым конструкцияға ие (сурет. 3.11) ферромагниттік материалдар-
дан жасалған табақты дайындамалар мен жазық бұйымдарды алу және 
тасымалдауға ыңғайлы. Қысып алудың күшін реттеу мүмкіндігі бар. 
Бұл әр түрлі парақтарды алу кезінде маңызды. Қысып алу құрылғысы 
кронштейндерде орнатылған электромагниттік концентраторлармен 
жабдықталған негізінде бекітілген штейндер.

Сурет 3.11 – Электромагниттік қысып алу кестесі
Мұнда: 1 – электромагниттік концентраторлар; 2 – кронштейндер; 3 – негізі
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Камералы қысқыш қармауыш құрылғылар ұстау зат формасына 
жақсы бейімделеді (сурет 3.12). Мұнда түйісу торабында 120 градус 
бұрышымен ажыратылған үш камералық элемент бар. Бұл элемент-
тер резеңкеден немесе басқа да серпімді материалдан қуыс қабықтарды 
білдіреді. Оларға сығылған ауа немесе сұйық зат берілген кезде, олардың 
қалың ішкі қабырғалары аз өзгереді. Бұл элементтер затты тығыз 
қамтиды. Эластикалық элементтердің беті ішкі жағында гофрленген, оны 
басып алу кезінде затты сенімді ұстап тұру үшін.

Сурет 3.12 – Камералы қысқыш кестесі: 
1 – камералы элементтер; 2 – түйісу торабы

Басқа да көп буынды немесе икемді қысып алу ленталары бар әмбебап 
қысып алу механизмдері қолданылады. Мысалы, әмбебап электро-
магниттік ұстағыш (сурет 3.13). 3 электромагнит полюстеріне магниттік 
үгінділермен толтырылған 4 иілгіш қабықшалары бекітіледі. 1 маг-
нит күштік сызықтары суретте көрсетілгендей, 2 белгісіз формадағы 
заттың пішіні бойынша иілгіш қабықшаларды деформациялай отырып, 
электромагниттік айқасуға итермелейді.

Сурет 3.13 – Әмбебап электромагниттік 
ұстағыш кестесі
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Орталықтандыру құрылғылары – бұл құрылғылар құрастыру 
процестерін роботтауда қолданылады. Арнайы орталықтандыру құрыл-
ғылары қолданылады (суретет 3.14) роботтың қылқаламында қамту 
арқылы. 2-детальды бұрау және жаю құрылғысы оны 1-детальмен 
құрастырған кезде пайдаланылады. Бұл құрылғы қайшылықтар мен өстес 
еместігі жанасатын бөлшектердің алдын алады, сөйтіп, оларды ұстап 
немесе тоқтамауын анықтайды. Тік және көлденен буындар – 4 аспалары 
бар. 4 тік буындары төменгі жағында 5 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.

Сурет 3.14 – Орталықтандыру құрылғысының кестесі

2 еңіс стержендер төменгі 3 байланыстарымен 2 бөлшегін ұстайды. 
Жоғарғы байланыстармен олар 6 қалқымалы кронштейнге бекітілген. 
Бұл көлденен стержендер деформация орталығының 2 бөлшектің төменгі 
жағында орналасуын қамтамасыз етеді. Бұл 2 бөлшектің соңында 
көлденең күштің болуы бөлшектің бұрыштық бұрылуын тудырады. Осы-
лайша, 1 және 2 бөлшектерінің түйісуі кезінде сыну (жеу) болмайды. 
Нәтижесінде автоматты түрде бөлшектерді өзара орталықтандыру және 
құрастырудың басты процесі болады.

3.4 Өнеркәсіптік роботтардың жетектер

Өнеркәсіптік роботтардың манипуляторларының күштік модульдері 
жетектердің әртүрлі типтері болып табылады. Оларда электр, гидрав-
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ликалық және пневматикалық қозғалтқыштардың барлық түрлері 
қолданылады [16, 17].

Қозғалтқыштарға қойылатын негізгі талаптар:
• ең аз салмағы мен өлшемдері;
• жоғары энергетикалық, статистикалық және динамикалық сипатта-

малары;
• 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.

Электрқозғалтқыштары неғұрлым ыңғайлы, себебі пневматикалық 
және гидравликалық жұмыс денесінің ағуы мүмкін немесе шу шығаратын 
арнайы қоректендіру станциясы қажет. Электрқозғалтқыштар аралық 
энергия тасымалдаушыны талап етпейді, СҚО бойынша оңай реттеледі 
және басқалардың цехтық пайдалануында жеңіл. Өткен ғасырдың 
соңында электр жетектері негізінен орташа жүк көтергіштігі үшін пай-
даланылды, шағын жүк көтергіштігі үшін пневможетектер, үлкен жүктер 
үшін – гидравликалық (электрогидравликалық) жетектер пайдала-
нылды.

Енді бүкіл әлемде робототехниканың дамуының жалпы үрдісі 
жүк көтергіштігі мен жылдамдық, дәлдік және сенімділік бойынша 
талаптардың барлық диапазонында роботтар үшін электр жетектерін қол-
данумен 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. Пнев-
можетектердің көпшілігі, гидрожетектердің бір бөлігі және қадамды 
электр қозғалтқыштары бар жетектер ашық цикл бойынша әрекет етеді.

Пневможетектер
Пневмоқозғалтқыштың қозғалыс жылдамдығы, реттелуі мүмкінді-

гінше ауыспалы өтпелі қимасы бар пневматикалық дроссельдің көмегімен 
кіру және шығу кезіндегі ауа шығынын өзгерту жолымен жүргізіледі. 
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 қолданы-

лады: дроссельді басқару (өтпелі қиманың өзгеруі) және көлемді басқару. 
Дроссельді басқару тұрақты беру және ауыспалы беру гидронасосымен 
басқаруға бөлінеді. Барлық жағдайларда гидроцилиндр немесе гидромо-
тормен басқарылуы мүмкін.

Гидронасостың тұрақтысы айнымалысына қарағанда арзан. Алайда, 
дроссельдік басқару жетегінің энергетикалық мінездемесі тұрақты 
берілісі гидронасосымен салыстырғанда нашар. Дроссельдік басқару 
гидрожетектері тұрақты беріліс гидронасосымен жүк көтергіштігі аз 
(ондық килограмм) роботтарда, ал ауыспалы беріліс гидронасосымен –
аса ауыр жүк көтергіштігі жоғары (жүздік килограмм) роботтарда қол-
данылады.

Электрогидравликалық бақылау жетектерінде (ЭГБЖ) гидравликалық 
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 қолда-
нылады [3]. ЭГБЖ-нің бірқатар артықшылықтары арқасында кең 
таралған. Олар жоғары жылдамдығымен, үлкен дамитын күштермен және 
атқарушы гидроқозғалтқыштардың (ГҚ) айналмалы сәттерімен, артық 
жүктемеден қорғау жеңілдігімен және басқа да артықшылықтармен 
ерекшеленеді. Егер ЭГБЖ-де реттеудің жоғары сапасына қол жеткізу 
үшін реттеу объектісі қозғалысының талап етілетін заңын іске асыратын 
басқару әсерлерін қалыптастыру электрондық, электромеханикалық және 
гидромеханикалық модульдердің 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 осындай мехатрондық жүйе, электро-
гидравликалық 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.

 Жетектердің әртүрлі типтерін қолдануды талдау роботтардағы 
пневможетектер бағдарламалау икемділігінің төмендігінен сирек қол-
данылатынын көрсетеді. Электр жетектерімен салыстырғанда гидроже-
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тектер роботтардың неғұрлым жоғары параметрлерін қамтамасыз 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 амплитудалармен жиілікке 
ие. Мұндай виброқозғалтқыштарда қатты буындар үшін бірнеше қозғалыс 
дәрежесі болуы мүмкін. Егер пьезоактивті материалдардан жасалған 
икемді буындарды қолдансаңыз, онда икемді деформацияланатын мани-
пуляторларды алуға болады.

3.5 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. Энергетикалық және динамикалық сипаттамалар, 
дәлдік мәселелері, бір-біріне қозғалудың барлық дәрежелері бойынша 
өзара әрекеттесуі, сондай-ақ жалпы массалар мен габариттік өлшемдері 
және пайдалы жүк көтергіштігімен салыстырғанда олардың арақатынасы 
аса маңызды [18]. Цехта роботтың еденінің ауданы, сондай-ақ роботтың 
ілу биіктігі маңызды. Роботты белгілі бір қызмет көрсету аймағында 
манипулятор басып алу құрылғысының немесе құрал-сайманның барлық 
қажетті жағдайлары мен бағдарын қамтамасыз ететіндей етіп орнала-
стыру орынды. Манипулятордың траекториялық қозғалуының белгілі 
бір заңдары, оның ішінде кейде жұмыс кеңістігінде болуы мүмкін 
кедергілерді ескере отырып қамтамасыз етілуі тиіс.
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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 жыл-
дамдықпен белгіленген қозғалыс режимінде қозғалудың әрбір деңгейінде 
қажетті тұтынылатын қуатқа сүйене отырып анықталады:

Pуақытша = k ∙ Mмакс ∙ wмакс

немесе                            Pтұрақты = k ∙ Fмакс ∙ vмакс

мұндағы k – артық күшті ескеретін қор коэффициенті динамикалық 
 режимдерде (жеделдету кезінде) және коэффициенттер қозғалт-
 қыштар мен қозғалыс берілістерінің пайдалы әсері;
 M – номиналды момент;
 F – күш;
 w, v – жылдамдық.

Роботтар үшін қажетті энергетикалық сипаттамалар ең аз, ықтимал, 
салмағы мен габариттері жеткілікті жұмыстың жоғары ресурсы бар осын-
дай қозғалтқыштар таңдалады.

Манипулятор динамикасының ерекшеліктері
Робот манипуляторының динамикалық сапасы жиынтықтың қажетті 

жылдамдығын қамтамасыз етуі тиіс.
Қозғалыс және тежеу жылдамдығы тоқтаған кезде тоқтау бір қалыпты 

жүзеге асырылуы тиіс, тербеліссіз, берілген жерде үлкен дәлдікпен. Талап 
етілетін жылдамдықпен қозғалыс процесінде тербелістер, дірілдер, тарт-
палар болуы мүмкін емес.

Көп буынды манипулятор конфигурациясы өзгерген кезде, қозғалыс 
процесінде барлық осы қасиеттер көшірілетін жүктің салмағы және жүк 
қозғалысының мүмкіндігінің жағдайымен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Манипулятордың динамикалық сапасын есептеу үшін буындардың 
барлық жиынтығы олардың салмағын, инерция сәттерін және бір-бірімен 
байланысын ескере отырып қозғалыс динамикасының дифференциалдық 
теңдеулері құрастырылады [17,18]. Бұл теңдеулерге жетекті механизмдер 
динамикасының теңдеулері қосылады. 

Сонда жоғары дәрежедегі күрделі дифференциалдық теңдеулер жүйесі 
пайда болады. Күрделілік бар болғанда күшейеді бұрыштық координата-
лар тригонометриялық функциялардың белгісі, яғнитеңдеулер сызықсыз 
болады. Қосымша сызықсыз тендеулер құрғақ үйкеліс әсерін есептеу 
кезінде және механикалық қолданыстарда кездесетін қиындықтар кезінде 
пайда болады. Мұндай теңдеулер жүйесі ЭЕМ саны бойынша шешіледі. 
Қазірдің өзінде әзірленген. Олардыпайдалана білу керек. Әдетте, алды-
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мен оның әрбір динамикалық жетегі бар буындар қасиеттері зерттеледі. 
Бұл мәселені аналитикалық жағынан шешуге болады. Бірақ күрделі дина-
микалық жағынан әртүрлі буындардың бір-біріне қозғалыс дәрежесін 
анықтау арқылы шешу қажет.

Манипулятордың буындарының серпімді икемділігін ескере отырып, 
қосымша буындардың деформациясы қозғалыс дәлдігіне және атқарушы 
органның позициялануы динамикалық сапасын да зерттейді.

Басқа талаптар. Позициялау дәлдігін есептеу жалпы манипулятор 
үшін қателіктерді қосуға негізделген және олардың өзара өтемақы төлеу 
мүмкіндігін ескере отырып қателер көздерінің кешені айқындап алу 
керек.

Роботты өндірісте пайдалану үшін оның жалпы өлшемдері, ыңғай-
лылығы және оның орналасуының технологиялық деңгейге жақын орна-
ласуы өте маңызды. 

Роботтың жүктеме сыйымдылығына қатысты манипулятордың сал-
мағын да азайту маңызды. Жеңіл буындар мен олардың тербелмелі 
қозғалыстарға бейімділігіне жол беруге болмайды. Мұндай қарама-
қайшы талаптармен келісу өте маңызды, өйткені буындардың және 
олардың көп буынды сондай-ақ жалпы конструкциясы, оларға арналған 
материалдардың мықтылығының элементі болып есептеледі.
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4-ТАРАУ. МАНИПУЛЯТОРЛАРДЫҢ ДИНАМИКАСЫ

Өнеркәсіптік роботтарды жобалау динамиканың екі негізгі міндет-
терін – тура және кері шешуді қамтиды. Кинематикалық жұптардағы 
күш-жігерді анықтау (кері Есеп) және қоса берілген күштердің әсерінен 
қозғалыс заңын анықтау (тікелей есеп) елеулі қиындықтар туғызады. 
Бұл роботтардың негізгі атқарушы органдары болып табылатын манипу-
ляторлардың көптеген еркіндік дәрежелері бар. Бұдан басқа, өнеркәсіптік 
роботтар орнатылмаған кескіштерде жұмыс істейтін типтік динамикалық 
объектілер болып табылады. Манипуляторлардың динамикасының негізгі 
есептерін егжей-тегжейлі қарастырайық.

4.1 Mанипуляторлардың динамикасының кері міндеті

Динамиканың кері есебін шешудің ең оңай жолы Даламбер принципін 
қолдануға негізделген. Осы принципке сәйкес динамикалық жүйені, егер 
оған нақты әрекет ететін сыртқы күштер жүйесінен басқа инерцияның 
шартты күшін қосса, тепе-теңдікте тұрған ретінде қарастыруға болады. 
Даламбер принципін қолдана отырып әдіс кинетостатика әдісімен немесе 
күштік есептеу деп аталады. Ол объектінің берілген қозғалысын іске 
асыру үшін қажетті жетектердің күшін анықтауға және манипулятордың 
кинематикалық жұптарындағы реакцияларды есептеуге мүмкіндік береді. 
Жетектердің есептелген күш – жігері жетектердің қуатын таңдауды 
негіздеуге, ал табылған реакциялар-кинематикалық бу элементтерін 
оңтайлы жобалауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, звенолардың инер-
ция күші беріктілік есептеулері мен қатаңдыққа есептеулер үшін қажет.

Теориялық механикадан белгілі болғандай, i-ші буынның элементар 
массаларының инерция күші инерция күштерінің басты векторы – Ii және 
инерция күштерінің басты сәті болып табылады – Mi.

Олар формулалар бойынша анықталады:  

                               (4.1)

мұндағы mi – i-дің массасы; 
  – буын орталығын жеделдету салмағы i-буынының;

  – i-буынының салмағы орталығы арқылы өтетін оське 
 қатысты инерция сәті;
 εi – i-буынының бұрыштық жеделдетуі.
Манипулятордың күштік есебі осындай кезекте орындалады.
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1. Салмақ орталықтарының үдеулерін анықтау және буындардың 
бұрыштық үдеулерін есептеу үшін берілген жалпылама коорди-
наттарға, жылдамдық пен үдеулер кезінде кинематикалық талдау 
жүргізіледі.

2. Буындардың салмақ орталығына келтіріп инерция күші есептеледі.
3. Қысқыштан бастап, әрбір кинематикалық жұпта манипулятордың 

кинематикалық тізбегін кезекпен босатады. 
4. Босап қалған кинематикалық тізбегімен байланыстырып барлық 

белсенді күштер мен координаттар жүйесінің осіндегі бос бөлік 
буындарының инерция күштерінің проекцияларының теңдеулерін 
құрайды.

5. Координаттар жүйесінің осы осіне барлық күштер моменттері 
проекцияларының теңдеулерін құрайды.

6. Жасалған теңдеу қозғалыстардың осы заңын қамтамасыз ететін 
қозғалғыш күштер мен қолайсыз реакцияларға қатысты шешіледі.

Кинематикалық жұптың түріне байланысты онда анықталатын күш-
жігер әртүрлі табиғатқа ие. Суретте 4.1 айналмалы елестетулер (сурет. 4.1, 
а) және үдемелі (сурет. 4.1, б) көк-күңгірт жұп. Кинематикалық тізбектің 
ажыратылған буыны пунктирмен көрсетілген.

Айналмалы кинематикалық жұпта A: RAx, RAy, RAz – (i-1) буын тара-
пынан I-буынға әрекет ететін реакциялар; MAx, MAz – (i-1) буын тарапы-
нан I буынға әрекет ететін күштер жұбын құраушы; mAy – (i-1) – буынға 
бекітілген қозғалтқыш тарапынан i звеноға әрекет ететін қозғалатын сәт.

Үдемелі кинематикалық жұпта B: RBx, RBz – (i-1) буын тарапынан 
I звеноға әрекет ететін реакциялар құраушы; MBx, MBy, MBz – (i-1) буын 
тарапынан i звеноға әрекет ететін күштер жұбын құраушы; FBy – (i-1) 
звенге бекітілген қозғалтқыш тарапынан i звеноға әрекет ететін қозғаушы 
күш.

Сурет 4.1 – Кинематикалық жұптардағы белгісізкүштер 
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МП-9С динамиканың кері есебін шешуді өнеркәсіптік роботтың мани-
пуляторы мысалында көрсетеміз.

Мысал. Манипулятордың жетектері (сур. 4.2) белгілі жалпылама 
φ10 – S21 и S32 және берілген жалпылама жылдамдықтар мен жылдамдату-
лар:   φ10, S21, S32.

Буынының ұзындығы 2 – lBC. Жаппай буындар орталықтарының орна-
ласуы белгілі мөлшері – .

Манипулятордың сызбасында m салмағы бар нысан бар. Буындардың 
салмақтары белгілі – m1, m2, m3 – және инерияның негізгі орталық 
осьтеріне қатысты инерция моменттері. А, В, және С кинематикалық 
жұптарындағы реакциялар мен қозғаушы күштерді анықтау қажет.

Сурет 4.2 – МП-9С робот манипуляторы

Күштік есептеу әдістемесіне сүйене отырып, алдымен жылдамдату 
туралы тура есепті шешеміз. Көру қиын емес (4.2 суретті қараңыз),    

, к3 – ось орты z3.
S3 масса ортасының үдеуін анықтау үшін 3 буын қозғалысын 2 буын-

мен бірге тасымалданатын және 2 буынға қатысты бөлуге болады. Осы 
негізде жазыңыз:

                               (4.2)

салыстырмалы жеделдету:
        

.
          

(4.3)

Кориолис үдеуі: 

.        (4.4)

Енді жылжымалы үдеуді анықтаймыз .
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Бұл үшін 2 буын қозғалысын буынмен бірге тасымалға бөліңіз 1 және 
1 буынға қатысты салыстырмалы. Осы негізде жазамыз:

.                                  (4.5)

Жаңа ыдырау үшін бізде: жылжымалы жеделдету:

        (4.6)

Салыстырмалы жеделдету:     

.                                  (4.7)

Кориолис үдеуі:  

(4.2) ішіне (4.5), (4.5), (4.4) және (4.3) тармақтарына (4.7) және (4.6) түпкі-
лікті аламыз:     

 (4.8)

Буындардың бұрыштық үдеуі: 

ε1 = ε2 = ε3 = φ10k3.                                 (4.9)

Осылайша, салмақ орталықтарының үдеуі және буындардың бұрыш-
тық үдеуі табылды. Инерция күшін анықтауға кірісеміз.

1 буыны. Салмақ орталығы қозғалмайды, сондықтан I1 = 0. Инерция 
күштерінің басты сәті:

мұндағы  – 1 буынның инерция моменті инерцияның негізгі орталық  
осіне, осіне параллель z3 (суреттегі 1 буынды координаталар жүйесінің 
инерция осі. 4.2 көрсетілген жоқ).

2 буыны. Инерция күштерінің басты векторы: 

мұндағы k2 – 2 буынды координаталар жүйесінің орты. Бұл осьтер буын 
инерциясының негізгі орталық осьтері, олар осьтерге параллел x3, y3, z3 
және сур. 4.2 көрсетілмеген. Күштің басты сәті инерция:
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3 буыны.  Нәтижені (4.8) пайдалана отырып, инерция күштерінің 
басты векторын анықтаймыз:

     
 (4.10)

Күштің басты сәті инерция: 
.

Барлық буындардың инерция күші табылатындықтан, қысқыштан 
бастап C, B, A кинематикалық жұптардағы манипулятордың сызбасын 
кезекпен ажыратамыз. Есептік сызбаларда көрсетілген күштермен және 
сәттермен ажырату нәтижесі суретте көрсетілген. 4.3. Белгісіз күштер 
мен сәттер пунктирмен көрсетілген.

Сурет 4.3 – Манипулятордың есептеу сұлбалары

C кинематикалық жұптағы күш-жігерді анықтаймыз (сурет. 4.3, а).
Бұл үшін векторлық формадағы тепе-теңдік теңдеуін құрамыз:

G3 + I3 + RC = 0,                                 (4.11)

мұндағы G3 – 3 буынның ауырлық күші объектімен бірге, оның модулі 
формула бойынша анықталады:

G3 = m3g + mg.

M3 + CS3 × G3 + CS3 × I3 + MC = 0                     (4.12)
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(4.11) және (4.12) теңдеулерді жазып, оларды белгісіз күштер мен 
сәттерге қатысты шеше отырып:

;

;                         (4.13)

;

;
;

.

Осылайша, кинематикалық жұптағы реакциялар мен қозғаушы күш 
табылды. Есептеу сұлбаларын (сурет. 4.3, б, в), B және A кинематикалық 
жұптардағы реакциялар мен қозғалғыш күштерді анықтайды.

 Қорыта айтқанда, өрнек (4.13) 3 манипулятор буынының диффе-
ренциалды қозғалыс теңдеуі бар. Ол манипулятор қозғалысын сипат-
тайтын дифференциалдық теңдеулер жүйесіне кіреді. Демек, келтірілген 
мысал манипуляторлар динамикасының тура есебін шешу үшін қажетті 
дифференциалдық теңдеулерді құру әдістерінің бірін – берілген сыртқы 
күштер кезіндегі қозғалыс заңын анықтауды сипаттайды.

4.2 Манипуляторлардың күштік есебін матрицалық әдіспен  

Жоғарыда қарастырылған мысал күштік есептеулерді 
автоматтандырудың айтарлықтай қиындығы мен шектелген мүмкіндігін 
бейнелейді. Сонымен қатар, кинематикалық сызбада екі және одан да 
көп айналмалы кинематикалық буын болуы буындардың массалық 
орталықтарының үдеуін табу үшін координаттарды түрлендіру әдісін 
қолдану қажеттілігіне әкеледі. 3-бөлімде көрсетілгендей, ол матрицалық 
түрде ең тиімді. Демек, координаттарды матрицалық формада түрлендіру 
әдісінің логикалық жалғасы күштік есептеу матрицалық әдіспен болып 
табылады. Бұл әдісті толығырақ қарастырайық. 

K манипулятор буыны болсын (сурет. 4.4) координаттар жүйесіне 
байланысты xkzkyk. Координаттар жүйесінің осьтері k буынының 
инерциясының негізгі орталық осьтері болып табылады деп ойлаймыз.

К буынына j буынының реакциясының компоненттері k буынының 
тепе-теңдік жағдайынан анықталады. Басты вектордың координатала-
рын бастауға келтіргеннен кейін RC, басты сәттен MC байланыстардың 
реакцияларының сондай ақ k буының сыртқы күштері мен инерция 
күштерінің негізгі сәті олардың сомасы нөлге тең болады. 
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Сурет 4.4 – Кинематикалық манипулятор жұбы

Осыдан келіп туындайды белгілі тепе-теңдік теңдеулері жазылған 
матрицалық (барлық құрамдас бөліктері – бағандық матрицалар).

RC + Gk + Ik = 0                                   (4.14)

MC + Mg + M1 + Mu = 0                              (4.15)

мұндағы белгісіз болып RC және MC : RC =  – бағанды 

матрица 12 звено координаттары жүйесінің осіне реакция проекциялары 
k, MC =  – сол осьте проекцияның бағаналық матрицасы. 

Бұл матрицаға кіретін шама кинематикалық жұпта белгісіз қозғалатын 
сәт бар.

Басқа күштер мен сәттердің бағаналық матрицалары (4.14) және (4.15) 
теңдеу төменде қарастырылады. Күштік есептің міндеті, осылайша 
буынды координаталар жүйесінің осіндегі күштер мен сәттердің проек-
циясын анықтауға негізделеді.

Сыртқы күштердің проекциясын анықтаудан бастайық. Қарастырылып 
отырған тапсырмадағы сыртқы күштер ауырлық күші болып табылады 
G. Манипулятордың соңғы буыны үшін Gk (сурет. 4.4) қысқышта тұрған 
звеноның және нысанның ауырлығына тең әсер ететін күші бар. Тең 
әсер ететін қосымшаның нүктесі олардың жалпы массалық орталығы 
болып табылады. Өз осьтеріне k буынның ауырлық күші проекциясының 
матрицалық нысаны ретінде ұсынылады.

,                                    (4.16)
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мұнда G0 – қозғалмайтын координаттар жүйесінің осіндегі k-звеноның 
 ауырлық күші проекцияларының бағаналық матрицасы  
 (G0 = 0; 0; mkgt);

  – қандай да бір v векторының қозғалмайтын жүйеден k жүйе- 
 сіне түрлендіру матрицасы;
  mk – звеносының массасы; 
  g – еркін құлауды жеделдету.

Вектордың түрлендіру матрицасы төртінші жолды және төртінші 
бағанды жою Tk0 арқылы нүктенің координаталарын түрлендіру матрица-
сынан алынуы мүмкін. Алынған матрицаны  алып тастағаннан кейін
матрицаны  алу үшін транспондау қажет. Жол тасымалдау кезінде 
бастапқы матрицалар ашық бағандарға айналады.

Өз осіне k буынының инерция күштерінің бас векторы проекция-
ларының бағандық матрицасы мынадай формула бойынша алынады

                                 (4.17)

мұндағы Tk0 – матрицадан уақыт бойынша екінші туынды T0k;
 rs – өз жүйесіндегі k-звеноның массалар орталығы координат-
 тарының бағандық матрицасы.
Жақшадағы жұмыс жылжымайтын осьтерге as жылдамдату проекция-

сының баған матрицасы болып табылады.  осы бағанға көбейтілген 
кезде, соңғы төртінші элемент жойылады. K-ші буынды координаталар 
жүйесінің осіндегі моменттердің проекциясын анықтауға көшеміз. Осы 
жүйенің басталуына қатысты қандай да бір күш сәті:

MF = r × F,

мұндағы r – күш қолдану нүктесінің радиус-векторы.
Осы сәттің проекциялары анықтағыштардан матрицаны құрайды:

                        

(4.18)

Мұндағы:

,

Жоғарыда айтылған суррет 4.5 бейнеленген. С нүктесіне қатысты 
сәттер ауырлық күші Gk – және инерция күші – Ik. Осы күштерді 
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қолдану нүктесі жалпы-буын массаларының орталығы. Сондықтан 
анықтағыштардың бірінші жолына өз жүйесіндегі k-звеноның массалар 
орталығының координаттары қойылады, ал екінші-ауырлық күшінің про-
екциялары немесе (4.16) және (4.17) со формулаларынан алынған Инерция 
күштерінің негізгі векторының проекциялары жауапты болады.

Буын осіндегі инерция күштерінің басты моментінің проекциялары 
бағанды құрайды:

         
,                               (4.19)

мұндағы Jx, Jy, Jz – буын инерциясының негізгі орталық осьтеріне қатысты 
инерция моменттері.

Сурет 4.5 – Күш моментінің проекциясын анықтауға

Өз осіне буынды бұрыштық жылдамдық проекциялары матрица-
бағанды анықтайды

мұндағы α, β, γ – матрица элменттері , орналасқан, төменде көрсе-

тілгендей:

                                  
(4.20)
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4.3 Манипуляторлардың динамикасының 
тікелей міндеті

Жоғарыда атап өткендей, кинетостатика әдісі манипуляторлардың 
қозғалысын сипаттайтын дифференциалдық теңдеулер жүйесін алуға 
мүмкіндік береді. Алайда, бұл әдіс есептік тәжірибеде кең таралған жоқ. 
Қазіргі уақытта бұл теңдеулерді құрудың неғұрлым қолайлы және тиімді 
әдісі матрицалық формада екінші ретті Лагранж теңдеулерін пайдалануға 
негізделген әдіс болып табылады. Бұл теңдеулерді пайдалану мани-
пуляторларды автоматтандырылған талдаудың тиімді алгоритмдерін 
жасауға мүмкіндік береді. Буындардың серпімді қасиеттерін есепке 
алудың әмбебаптығы мен ыңғайлылығы да артықшылығы болып табы-
лады. Екінші ретті Лагранж теңдеулерінің саны механикалық жүйенің 
еркіндік дәрежелеріне тең. N еркіндік дәрежесі бар манипулятор үшін 
бұл теңдеулер осылай жазылады:

                                  

(4.21)

мұнда L – манипулятордың кинетикалық және әлеуетті энергияларының
  әртүрлілігіне тең Лагранж функциясы (L = K – P); 
 q1, q2, q3...qn – жалпыланған координаттар; 
 Q1, Q2, Q3...Qn – құрамына тек қана құпия емес күштер кіретін жал-
 пыланған күштер.

(4.21) теңдеуге кіретін параметрлерді анықтау кезінде өзінің 
әмбебаптығы мен есептеулерді автоматтандыру мүмкіндігіне байланысты 
матрицалық әдіс қолданылады. Мұндай параметрлер: кинетикалық және 
әлеуетті энергия, жалпыланған күш болып табылады. Оларды толығырақ 
қарастырайық.

1-ші буынның массасы dm материалдық нүктесінің кинетикалық энер-
гиясы (сурет. 4.6) матрицалық түрде осылай жазылады:

,                             (4.22)

мұнда tr символымен матрицаға бағандық матрицаны жүргізудің нәти-
жесі болып табылатын квадраттық матрицаның (басты диагональ эле-
менттерінің сомасы) ізі белгіленген – жол.
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Бағандық матрицаның элементтері координаталардың абсолюттік 
жүйесінің осіндегі dm массасы жылдамдығының проекциялары немесе 
сол жүйедегі dm массасы нүктесінің туындысы болып табылады.

Сурет 4.6 – Буын кинетикалық энергиясын анықтауға

Бағандық матрицаның элементтері
  

– абсолютті координаттар 

жүйесінің осьіндегі dm массасының жылдамдығының проекциялары 
немесе сол жүйедегі dm массасы нүктесінің туындысы. Түрлендіру форму-
ласын пайдалана отырып:

R0 = Ti0Ri

және екі матрицаның жұмысын транспондау қасиетін ескере отырып:

.                            (4.23)

Бұл өрнек i-ші буын – Vi көлемі бойынша түсіндіре отырып, оның 
кинетикалық энергиясын аламыз:

.                           (4.24)

Матрицалардың орналасу реттілігін өзгертпей, интеграл белгісі 
ретінде түрлендіру матрицасын шығарамыз, өйткені олар буын нүктеле-
рінің координаталарына байланысты емес:

                 (4.25)

Бұл формулада интеграл арқылы белгіленген Ні. Ол буын инерция 
тензоры деп аталады. Оны есептейміз:
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(4.26)

мұнда JxxJyyJzz – i-ші буын инерциясының осьтік сәттері; 
 JxyJxzJyz – инерцияның ортадан тепкіш сәттері; 

  – өз жүйесіндегі i-ші буын масса орталығының координат- 
 тары координаталар; 
 mi – i-буынның массасы.

Осылайша, тензор инерция буын интегралды түрде сипаттайды оның 
пәрменділігі – массасы, онымен байланысты координат жүйесінің осьтері 
бойынша массалық үлестіру,, сол жүйеде масс орталығының орналасуы.  

n-ден тұратын барлық манипулятордың кинетикалық энергиясы буын-
дар, тең болады: 

.                          (4.27)

Осы жағдайдағы буынның әлеуетті энергиясы-күш өндіретін жұмысқа 
тең P скалярлық шама бұл буынды осы жағдайдан нөлге ауыстырған 
кездегі өрістер. Матрицалық формада массасы i-звеноның әлеуетті энер-
гиясы. Матрицалық пішінде массасы mi i-ші буынның әлеуетті энергиясы:

                            (4.28)

мұнда GT – жол матрицасы GT  = 0, 0 –g 0; 

  – матрицалық баған, оның алғашқы үш элементі i-ші сілтеме
 массасының орталығының координаттары, өз координат жүйесінде.

Сонда n буыны бар барлық манипулятордың әлеуетті энергиясын 
мына формула бойынша есептеуге болады:

                          (4.29)

Жалпыланған күш-манипулятордың буындарына қоса берілген күш-
тердің ықтимал жұмыстары сомасының қатынасына тең жартасты шама, 
осы координаттың өзгеруіне тек осы жалпыланған координаттың өзгеруі 
кезінде:

,                                    (4.30)
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мұндағы δA – манипулятордың орын ауыстыруында қоса берілген 
күштердің қарапайым жұмысы, оның жалпыланған координатының тек 
біреуі qi, ал барлық δqi басқалары өзгермейді. Егер жалпыланған коорди-
ната qi – айналу бұрышы болса, жалпыланған күш – бұл сәт, яғни жұп 
күш.

Жалпыланған құрылымның манипулятор мысалында жалпыланған 
күшті анықтау әдісін қарастырайық (4.7-сурет). F0 күші және M0 сәті өз 
ұстауында болады. F0 және M0 векторлары координаталардың абсолюттік 
жүйесінің осіне өз проекцияларымен берілген.

 

Бұл негізгі технологиялық операцияны орындайтын өнеркәсіптік 
роботтың манипуляторы жұмысының кең таралған жағдайларының бірі, 
мысалы, ҚТҚ. i және i-1 буындардың арасындағы кинематикалық жұп-
тың жалпылама координатына сәйкес келетін жалпылама күшті анықтау 
талап етіледі.

 

Сурет 4.7 – Жалпыланған күшті анықтау

i-ші буын координаттары жүйесінде F0  және M0 абсолюттік координат 
жүйесінен i-ші буын жүйесіне векторларды түрлендіру матрицасын пай-
далана отырып, жазамыз:

 

                      
(4.31)
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Векторларды Fi және Mi i-жүйенің басына ауыстырамыз. Егер Mi сәт 
звено бойынша еркін көтерілсе, онда күшті ауыстыру i-жүйенің басында 
қосымша сәттің пайда болуымен бірге жүреді:

,                                    (4.32)

hni– i-ші жүйеде жазылған схват жүйесінің басында i-ші жүйенің басы-
нан келе жатқан радиус-вектор (сурет 4.7).  

Осылайша, күштерді i-жүйенің ортасына келтіргенде, сәйкесінше тең 
басты вектор мен сәтті аламыз: 

Енді i және i-1 буындардың арасындағы qi жалпылама координатына 
сәйкес келетін жалпылама күшті анықтаймыз.

Егер i және i-1 буындары үдемелі кинематикалық буды құрайтын 
болса, онда i звеносының, мысалы, zi осі δqt, шамасына қарай үдемелі 
жылжуы мүмкін. Бұл жағдайда Mm жұмыс істемейді, ал жұмыс күші Fm 
жұмыс істейді: 

δAi = Fmkiδqi,

бұл ki – осі орты zi.
Сонда жалпылама күш:

.                     (4.33)

Алынған нәтиже үдемелі кинематикалық жұптағы жалпыланған күш 
осы жұптың осіне Fi күшінің проекциясына тең екенін көрсетеді. 

Егер буындар айналмалы буды құраса, онда мүмкін қозғалыс – zi 
осінің айналасындағы δqi бұрышына айналмалы қозғалыс. Бұл жағдайда, 
керісінше, айналу осінің нүктесіне берілген Fm күші жұмыс жасамайды, 
ал басты сәттің жұмысы: δAi = Fmkiδqi,

cонда:
           

.       (4.34) 

Бұл жағдайда жалпылама күш айналмалы кинематикалық жұп осіне 
басты моменттің Mm проекциясына тең.

Екінші ретті (4.21) Лагранж теңдеуіне кіретін параметрлер анықтал-
ғандықтан, осы теңдеулерді шешуге кірісуге болады.

МП-9С өнеркәсіптік роботының манипуляторы мысалында динамика-
ның тура есебінің шешімін қарастырайық. Қозғалыстағы координаталық 
жүйенің осьтері олардың негізгі орталық инерция осі болсын (4.8 сур.).
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Сурет 4.8 – МП-9С робот манипуляторының 
координаталар жүйесі

B және , тиісінше, кинематикалық жұптардағы қозғалғыш 

күштер белгілі;  жұпындағы қозғалғыш моменттер. Инерцияның 
негізгі орталық осьтеріне қатысты буындардың массалары мен Инер-
ция сәттері берілген. Буындардың өлшемдері мен олардың массалар 
орталықтарының орналасуы да белгілі.

Шешімі. Екінші түрдегі Лагранж теңдеуін жазыңыз. Үш жалпыланған 
координаттың әрқайсысы – φ10,s21,s32 – өз теңдеу сәйкес болады: 

                                 

(4.35)

(4.35) теңдеуге кіретін параметрлерді анықтаймыз. Лагранж Функци-
ясы: L = K – П (4.27) формула бойынша анықтаймыз. Ол үшін түрлендіру 
матрицаларын қолданамыз:

                         

 (4.36)

                        

(4.37)
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                 (4.38)

Сонда формула (4.27) біздің манипулятор үшін осылай көрінеді: 

          (4.39)

онда инерция тензоры буындарының::

                               

(4.40)

Матрицалар (4.36), (4.37) және (4.38) дифференциациядан кейін бiз 
аламыз:

, 
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Онда

A = –sinφ10, B = cosφ10, C = –cosφ10

(4.39) формуламен есептеуден кейін, T10, T20, T30 матрицаларын транс-
пондағаннан кейін, түпкілікті аламыз:

                

 (4.41)

мұнда – инерцияның 
негізгі орталық осьтеріне қатысты буындардың инерция моменттері zi, 
инерцияның осьтік моменттерінің жиынтығына тең.

Әрине, өрнек (4.41) әр буынның қозғалысын құрамдық ретінде талдай 
отырып және оның кинетикалық энергиясын құрама қозғалыстардан каж- 
үйге сома ретінде жазып, қарапайым тәсілмен алуға болады. Алайда, 
бұл тек бір айналмалы кинематикалық жұптары бар манипуляторлардың 
қарапайым құрылымдық схемалары үшін мүмкін. 

Біздің мақсатымыз-кез келген күрделіктегі манипуляторлар үшін 
қолданылатын әмбебап әдістемені зерттеу (4.29) формуласы бойынша 
манипулятордың әлеуетті энергиясын енді анықтаймыз. Ол үшін негізгі 
матрицаларды қолданамыз (4.36), (4.37) және (4.38). Әрбір жылжы-
малы буындардың массасының орталығы оның координат жүйесінің 
басталуымен сәйкес келеді, бағандық матрицаның алғашқы үш элементі 

 нөлдік болады. Есептеу нәтижесінде біз:

               (4.42)

Осылайша, (4.42) (4.41) екінші түрдегі Лагранж функциясы анық-
талады.

Жалпы күш табамыз. Құп емес күштерден манипуляторға тек 
қоғаушы күштер әсер етеді , және қозғауы сәт . Үдемелі 

кинематикалық C жұптың осіне  күші нүктеге, ал  күші – табиғи 

шамаға бейнеленеді.
Демек, .

A және B kинематикалық жұптарын осылай талдай отырып, аламыз:
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.

Енді (4.35) теңдеуге кіретін Лагранж функциясынан жеке туындыны 
алайық.

Дербес туындыларды анықтап және уақыт бойынша дифференциалдап

 
және

  
теңдеулер жүйесін (4.35) аламыз:

                      
 (4.43)

Екінші ретті сызықты емес дифференциалдық теңдеулер жүйесі 
манипулятордың мінез-құлқын үш еркіндік дәрежесі бар динамикалық 
жүйе ретінде сипаттайды. Жүйенің соңғы теңдеуі Даламбер әдісімен 
алынған теңдеумен (4.13) сәйкес келетініне көз жеткіземіз, бұл оның 
дұрыстығын растайды. Алынған жүйені жалпыланған координаттарға 
қатысты сандық әдіспен шешуге болады. 

Тікелей есепті толық шешу үшін динамики ең қарапайым жағдайды 
қарастырайық-бір еркіндік дәрежесі бар манипулятор (сурет 4.9). Манипу-
лятордың схваты ауыспалы токтың асинхронды қозғалтқышынан және 
u беріліс қатынасы бар редуктордан тұратын 1 мотор-редуктормен іске 
қосылады. Қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы  

MD = α – bωp,

мұнда a және b – қозғалтқыш маркасымен және оны жасау сапасы-
мен анықталатын константтар, ωp – қозғалтқыш роторының бұрыштық 
жылдамдығы. 

Схват 2 қарсы салмақпен теңдестірілген, сондықтан қарсы салмақ, 
схват және ондағы oбъектінің жалпы орталығы ротор осімен сәйкес келеді.
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Сурет 4.9 – Бір еркіндік дәрежесі бар манипулятор

Осы оське қатысты объектімен сваттын инерция моменті – J. 
Қозғалтқыш роторының инерция сәті – Jp ескерту. 

Ашваттың қозғалыс заңын анықтау қажетшешімі.

ω = ωt;     φ = φt

Шешімі. Манипулятордың қозғалысын сипаттайтын екінші түрдегі 
Лагранж теңдеуін жазыңыз:

                                  
(4.44)

Лагранж функциясын анықтаймыз

Манипулятордың әлеуетті энергиясы нөлге тең, өйткені жылжымалы 
буындар (ротор және cват) массаларының орталықтары координаталардың 
абсолюттік жүйесінің басталуымен сәйкес келеді xy. Айқасқа векторы M 
айналмалы жұптың осімен сәйкес келетін сәт қоса беріледі. Сонда жалпы-
ланған күш. Q = M = MDu.

Дербес туындыларды анықтап және уақыт бойынша дифференциал-

дап
  

теңдеулер жүйесін аламыз:

Jpωp + Jω = MDu                                    (4.45)

ωp = ωu және MD = MD = α – bωp екенін ескеріп, теңдеуді қайта жазамыз 
(4.45):

Jpωu + Jω = au – bωu2.                               (4.46)
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Алынған дифференциалдық теңдеуді шешеміз, айнымалыларды бөле-
міз ω және t:

                           
   (4.47)

Интегралдан кейін біз аламыз:

                           
(4.48)

c1 тұрақты интегралдауын бастапқы шарттардан анықтаймыз: t = 0 
кезінде бұрыш жылдамдығы ω = 0.

Сонда:
                             

                                          

Сонда, (4.8) өрнегінің сол және оң жақ бөліктерін
  

, бөліп, біз 
аламыз:

                   
 (4.49)

Немесе логарифм анықтамасы бойынша бар: 

.                        (4.50)

Қайдан түпкілікті аламыз: 

 
.       (4.51) 

Осылайша, манипулятордың бұрыштық жылдамдығының тәуелділігі 
уақытпен анықталды. Енді тәуелділікті табамыз φ, φt. Бұл үшін теңдікті 
(4.51) жазыңыз:

                   
 (4.52)
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Алынған дифференциалдық теңдеуді айнымалыларды бөлу әдісімен 
шешеміз. Нәтижесінде біз іздейтін тәуелділікті аламыз:

                       
(4.53)

c2 тұрақты интегралдауын бастапқы шарттардан анықтаймыз: t = 0, φ 
кезінде нөлге тең. Ауыстырудан кейін біз соңында:

 
                (4.54)

(4.51) және (4.54) тәуелділіктері бойынша салынған графиктердің yлгі 

түрі суретте көрсетілген 4.10. Қисық ωt асимптотикалық
 

u

константасына жақындайды, ал φt тәуелділік-тура

Жоғарыда келтірілген мысалдар манипуляторлардың жеңілдетілген 
немесе идеалданған динамикалық модельдерін суреттейді.

Сурет 4.10 – Tәуелділік ω = ωt, φ = φt

Электр, гидравликалық және пневматикалық звенолардың әкетілген 
қозғалысының нақты көздері-динамикалық модельдерді сипаттауға өз 
түзетулерін енгізеді. Мүмкін, пневмоприводтың идеалданған моделіне 
жақын пневмоприводы. Нақты динамикалық есептер кезінде пневмо-
шлангтардың қаттылығын, улау кезінде пайда болатын реакцияларды 
ескереді.
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Гидрожетек гидроцилиндр қуысындағы май мөлшеріне байланы-
сты буынды массасын өзгертеді. Гидрожетекпен манипулятордың 
қозғалысын дәл есептеу айнымалы масса денесінің қозғалыс теңдеулерін 
қолдануды талап етеді. Электржетекті пайдалану кезінде қозғалтқыштар 
роторларының айна-луының гироскопиялық әсерін, қозғалғыш қоз-
ғалтқыш өзгерген кезде электромагниттік жүйенің инерциондылығын 
ескеру қажет.

4.4 Манипуляторларды теңестіру

Кез келген консоль конструкциясы сияқты дәйекті құрылым мани-
пуляторларына елеулі кемшілік тән – қысқышта тұрған буындар мен 
объектінің ауырлық күшінен едәуір статикалық сәттермен байланы-
сты. Осы сәттерді қабылдайтын жетектер қарсы іс-қимылдың маңызды 
сәттеріне ие болуы тиіс. Тең-дестіру арқылы жетектерді босату қозғалт-
қыштардың қуатын азайтады және роботтың энергияны тұтынуын азай-
тады. Теңдестіру екі жолмен орындалады:

– қарсы салмақты орнату арқылы;
– серпімді элементтердің көмегімен (серіппелер немесе қысылатын 

ауа).
Теңдеудің бірінші тәсілін қарастырайық.
Суретте 4.11 төрт еркіндік дәрежесі бар манипулятор схемасы 

көрсетілген. Массаның ортасымен схватта S3, салмағы mp1 қашықтықта 
орнатылған lp1.

Сурет 4.11 – Теңгерімнің қарсы салмағын теңестіру 

Статистикалық сәттердің теңдігін жазамыз:

                                 (4.55)
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мұнда m3 – ашватта орналасқан 3 буынның және объектінің жиынтық 
салмағы. Теңдеу (4.55) қарсы массаның массасын белгілі қашықтықта 
lp1 немесе салмақ массасы mp1 арқылы орнатылуы тиіс қашықтықты 
анықтайды.

Статикалық сәттердің екінші теңдігі келесі түрде болады:

                       (4.56)

Осы теңдікке қарай  қашықтықты ескере отырып, қарама-қарсы 

массаның массасын анықтаңыз  немесе керісінше.

Осылайша, нәтижесінде статикалық теңгеру жалпы массалар центрі 
буындарының 2, 3 және екі қарсы салмақ тұспа-тұс келді қозғалмайтын 
нүктесі B.

В және С кинематикалық жұптарындағы байланыстарды ұстайтын 
қарсы әрекет сәттері манипулятордың кез-келген нүктесінде нөлге тең.

Жоғарыда көрсетілгендей, тепе-теңдікті теңестіру қозғалтқыштардың 
қуатын төмендетуге мүмкіндік береді, алайда манипулятордың инер-
циондық ұлғаюы кері әсер береді – жылдамдық азаяды, позициялау 
дәлдігі төмендейді, динамикалық көрсеткіштер нашарлайды. Сондықтан 
практикада манипуляторлардың буындарына жаппай жүк түріндегі тепе-
теңдікті орнатпайды. Олардың функциясын әдетте қарсы салмақ орнына 
орнатылатын қозғалтқыштар орындайды. Бірақ бұл тек электр жетегі бар 
манипуляторларда ғана мүмкін. Гидро немесе пневможетекті манипуля-
торлар серпімді элементтерді (серіппелерді) жиі теңестіреді.

Суретте көрсетілген манипулятор мысалында серіппелердің көмегімен 
теңдеуді қарастырайық. 4.11. 2 және 3 буындары тік жазықтықта айна-
лады. Осы сілтемелердің әрқайсысының ауырлығымен туындаған теңге-
рімсіз сәт αi бұрышының синусына пропорционалды:

Дәл теңестіру үшін серіппелер жасайтын кері моментті буындарға 
қосу қажет. 

 Суретте 4.12 теңдестіру мысалдары келтіріледі, егер кері бағытта 
серіппелі орналасқан жердің геометриясымен (2-сілтемені) және аралық 
байланыстың 4 – (3-ші аралық) қосылымы енгізілсе. Суретте 4.12 қосым-
ша механизмдер сілтеменің айналу бұрышының синусына пропорцио-
налды теңдестіру сәтін жасауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда В және С 
айналмалы кинематикалық жұптардағы база-лық тігінен BCEH паралле-
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лограммы арқылы құрылды, оның BH жағы 1-сілтеменің жалғасы болып 
табылады. Негізгі вертикалдарды жасағаннан кейін, 3-сілтеменің қалай 
теңдестірілген екенін көрсетеміз.

Сурет 4.12 – Серіппелерді теңестіру

Кезде серпімділік күшінің F нүктеге қатысты C тең:

             (4.57)

мұндағы с – серіппенің қаттылық коэффициенті; 
    S∆CDE – CDE үшбұрышының ауданы.

Бұрыш α3 суретте көрсетілген 4.11.
Cеріппенің қаттылығын таңдау мынадай теңдікпен қамтамасыз етіледі:

Өрнек (4.57) әділ және BGH үшбұрышы үшін, сондықтан 2 буынының 
теңдеуі үшін серіппенің қаттылығы таңдалады:

мұндағы G∑ – звенодан оң жақта орналасқан звенолар тобы ауырлығының 
 жиынтық күші 1; 

  – B нүктесінен осы топтың массасының ортасына дейінгі 
 қашықтық.

Енді манипулятор ауырлығының тұрақты жиынтық Күшін теңестіруді 
қарастырайық (сурет. 4.12) кинематикалық жұпта A. «Тіреуіш» серіппені 
орнату проблеманы шешпейді, өйткені серпімді элементтің күші оның 
деформациясының мөлшеріне пропорционалды болады. Ал теңдестіру 
үшін 1 буынға тіркелген және тігінен жоғары бағытталған тұрақты 
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тіреуіш күш жасау қажет. Тұрақты күшпен қамтамасыз ету арнайы тетік-
терді пайдалана алады. Суретте 4.13 мұндай екі механизмнің мысалдары 
берілген.

Сурет 4.13 – Теңестіретін механизмдер

1 тісті дөңгелегіне салынған m моментінің тұрақтылығы (сурет. 4.13, 
а) 2 жұдырықпен бір білікте тұрған соңғысының арнайы профилімен 
қапталады. Шын мәнінде: m = cxh, мұндағы c – қаттылық коэффициенті, 
ал x – 3 серпімді элементтің деформация шамасы. Жұдырықшаның пішіні 
Архимед спиралі бойынша бейнеленген, соның арқасында x деформа-
циясының ұлғаюымен иық h азаяды.

Суретте 4.13, 4 серіппесі өте үлкен қаттылық коэффициентімен, 5 
полиспастты қолдану арқасында шамалы деформацияланады. Осылайша, 
G күштің жуықтап теңестірілуі қамтамасыз етіледі.
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5-ТАРАУ. ӨНЕРКӘСІПТІК РОБОТТАРДЫ 
БАСҚАРУДЫҢ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ

5.1 Бағдарламалық басқару жүйесінің жалпы құрылымы

Жұмысты басқаруды оның басқару құрылғысы жүзеге асырады [21]. 
Басқару принципі бойынша роботтар бағдарламалық (бірінші ұрпақ), 
бейімделген (екінші ұрпақ) және интеллектуалды (үшінші ұрпақ) болып 
бөлінеді. Әдетте, басқарудың барлық үш тәсілі кешенді қолданылады. 
Адаптивті басқару әдетте келесі басқару деңгейі ретінде бағдарламалық 
базасында құрылады. Зияткерлік басқару, өз кезегінде, бірінші екі дең-
гейді қондырма ретінде іске асырылады. Нақты роботтарды басқару 
жүйелерінің атаулары әдетте оларда қолданылған негізгі басқару тәсіл-
дерімен анықталады. Басқару процесінде адам-оператордың қатысу 
дәрежесі бойынша автоматты, автоматтандырылған және қолмен басқару 
жүйелері ажыратылады. Атқарушы жүйелер қозғалысының типі бойынша 

басқару жүйелері бар:
• үздіксіз (контурлы);
• дискретті позициялық (нүктеден нүктеге дейінгі қадамдармен );
• дискретті циклдік (тіректер бойынша, әдетте, әрбір координат бой-

ынша бір қадаммен); 
Басқарылатын айнымалы басқару жүйелері бойынша:
• ережеге сәйкес жүзеге асырылады (ұстанымы);
• жылдамдығы;
• күшпен (сәтпен).
Көп жағдайда бұл басқару тәсілдері комбинацияда қолданылады: 

немесе әртүрлі координаттар бойынша, не бір-бірінен екіншісіне бір-
тіндеп өту арқылы, не басқарылатын айнымалының екіншісінен функ-
циялық тәуелділігі түрінде (мысалы, шамасы жағдайдан функция ретінде 
берілетін күш бойынша басқару).

Бірінші ұрпақ (бағдарламалық басқару жүйесі) шеңберінде бағдар-
ламалық басқару жүйесін (ББ) толығырақ қарастырайық. Бағдарламалық 
роботтар қатаң белгіленген бағдарлама бойынша жұмыс істейтінімен 
сипатталады. Бірақ олардың іс-қимыл бағдарламасы технологиялық 
процестің қажеттілігі бойынша оператормен оңай қайта құрылады.

Көп жағдайда технологиялық процесс барысында өнеркәсіптік 
кәсіпорындардағы жағдай жақсы белгілі болады. Бөлшектер, құралдар, 
материалдар қатаң тәртіпте жатыр, технологиялық желі ырғақты жұмыс 
істейді, сондықтан осы желіні қызмет ететін роботтар таза бағдарламалық 
болуы мүмкін, яғни оларда белгілі бір бағдарламалар бойынша және 
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уақыт ішінде (бірақ сонымен бірге оңай қайта жөнге келтірілуі мүмкін) 
қатаң түрде жұмыс істей алады.

Барлық бағдарламаланған қозғалыстарды іске асыратын роботты 
басқару жүйесі осы технологиялық желінің жұмыс қарқынымен өз 
іс-әрекеттерін синхрондау үшін басқа жабдықпен ақпараттық және 
командалық байланыста болады.

5.2 Бағдарламалық басқару жүйелерінің жіктелуі

Өнеркәсіптік роботтарды бағдарламалық басқару жүйелері келесі 
жүйелерге бөлінеді: а) циклдық, б) позициялық, в) контурлық басқару. 
Олардың әрқайсысының операцияларының сипатына, роботтың кинема-
тикасына, жетек түріне байланысты көптеген сорттары бар [21].

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

Ол арқылы қозғалыс процесінде манипулятордың соңы өтуі тиіс және 
олардың әрқайсысы технологиялық процестің қажеттілігі бойынша қоз-
ғалмайтын позициялау үшін қызмет ете алады.

Бұл жүйелер қолданудың көп әмбебаптығына ие.
Сонымен қатар, әр түрлі байланыс жүйелері, олардың бірлескен әрекеті 

кезінде манипулятордың соңғы нүктесі кез-келген бағдарламаланған 
үздіксіз траекториялар бойынша бірқалыпты қозғала алады және салын-
ған бағдарлама бойынша өзінің жұмыс аймағының кез-келген нүктесінде 
қозғала алады.

Аралас позициялық-контурлық жүйелер бар. Басқару контурлық 
жүйелерінде және көптеген позициялық жүйелер көмегімен жүргізіледі 
микроЭЕМ. Әрбір қозғалу дәрежесі бойынша жетекке өзінің микропро-
цессорлық басқару құрылғысы қойылатын жүйелер болады, бірақ робот-
тар мен ЭЕМ жоқ. Онда арнайы бағдарламалық құрылғылар орнатылады.

Роботтарды бағдарламалық басқару жүйелері бастапқыда техноло-
гиялық жабдықтың СББ жүйесінен алынған, бірақ олар ең алдымен 
қозғалу дәрежелері мен олардың өзара байланыстарының көп санынан 
айтарлықтай күрделі. Манипуляторды дискретті позициялық бағдарла-
малық басқару процесі келесі көрініс табады. 

Бағдарламалау және оқыту. Әртүрлі бағдарламалау тәсілдері қол-
данылады. Есептеу жолымен жүзеге асырылатын бағдарламалау бағдар-
ламаны алдын ала есептеуімен ерекшеленеді, содан кейін ол роботтың 
микроЭЕМ еске сақтау құрылғысына енгізіледі. Әр түрлі технологиялық 
операцияларды орындау үшін бірнеше бағдарлама салынуы мүмкін. Сонда 
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оператор бағдарламаларды ауыстырып қосу арқылы роботтың әрекетін 
қайта бағдарламалай алады. Роботехтық жүйелердің бағдарламалық 
математикалық 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 мани-
пуляторының 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 жазы-
лады.

Басқару жүйелерінің жалпы схемасы. Жалпылама функционалдық схе-
масы жүйелердің бағдарламалық басқару өнеркәсіптік роботтар-суретте 
келтірілген 5.1. Белгілері: ӨР – өнеркәсіптік робот, ТЖ – технологиялық 
жабдық, ЕСҚ – есте сақтау құрылғысы. Нүктелі желілер роботты оқыту 
режиміне 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 роботтың манипуляторының және оның басқару жүйесінің 
жағдайы туралы ақпарат тіркеледі.

Сурет 5.1 – Бағдарламалық басқару жүйелерінің жалпы функционалдық схемасы
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Қадам, ЦИКЛ режимі оператор құрылғысынан бір пәрменді немесе 
бүкіл циклді шақыруы мүмкін, және робот осы пәрменді немесе бағдар-
ламаланған 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 дәре-
жесіне сәйкес келеді.

Таймер уақыт бойынша бағдарлама бойынша қажетті ұстанымдарды 
қалыптастыру үшін қызмет етеді. Өнеркәсіптік роботтың және техно-
логиялық жабдықтың (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 жол 
берілмейтін ауытқулар пайда болған жағдайда, күй датчиктерінің сигнал-
дары бойынша іске қосылады.

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

Жетілдірілген басқару жүйесі, жетілдірілген жұмыс бағдарламалары 
роботтың механизмдерінің қолайсыз көрінбестерінің әсерін, жоғары 
позициялау дәлдігін, қозғалыс бірқалыпты, жылдам әрекет етуді, 
тербелістердің болмауын жоюға көмектеседі.

Циклдік, позициялық және контурлық басқару жүйелерінің ерек-
шеліктері

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

Жүйе қозғалыстың бағдарламаланған реттілігін, тіректе тоқтаған кезде 
уақыт ұстауын, технологиялық командаларды беруді, қысқышты ашу мен 
жабуды жүзеге асырады.

Циклдық жүйелерде роботтар жылдам әсер ететін пневматикалық 
жетектермен жабдықталады. Басқару электрониканы, релелік-контактілі 
аппаратураны немесе пневмониканы (ағынды техника) пайдалана отырып 
жүзеге асырылады.

Циклдық жүйе бағдарламалық тасымалдағыштың шағын сыйымды-
лығына, 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 
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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 қозғалысы-
ның 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 операцияла-
рын 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 бой-
ынша құрылған кезде кері байланыстың аналогтық датчиктері қойылады 
(мысалы, потенциометр және тахогенератор). Осыған байланысты 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-ден басқарумен жетектерді 
басқарудың таза сандық жүйесі алынады.

5.3 Роботтарды адаптивті басқару жүйесі

Бейімделу тірі ағзаның өмір сүру мүмкіндігін қамтамасыз ететін 
негізгі әсері болып табылады. Ол ағзаның сыртқы және ішкі жағдайларына 
бейімделуін білдіреді. Техникалық жүйелерде бұл қағидатты іске асыру 
көптеген артықшылықтарға ие, ал кейде жай ғана қажет.

Кері байланыссыз ажыратылған басқару көмегімен кейбір болжана-
тын сыртқы наразылықтардың объектінің шығу параметрлеріне әсер 
етуін болдырмауға болады, бұл жағдайда басқару жүйесінің жекелеген 
компоненттері мен элементтерінің сипаттамалары жеткілікті қарапайым 
және олардың қасиеттері өзгертілмейді [21].
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Объектінің мінез-құлқына күтпеген сыртқы наразылықтардың әсерін 
басқару теориясы шеңберінде жоюға болады. Бұл үшін кері байланыс 
принципі қолданылады, яғни барлық элементтердің қасиеттері белгілі 
және уақыт бойынша өзгермейтін болады.

Бірақ іс жүзінде мұндай басқару объектілері жиі кездеседі, олардың 
амплитудалық және жиілік параметрлері уақыт ағымымен және объек-
тінің өзіндік қасиеттеріне байланысты сыртқы себептердің әсерінен 
кең шектерде өзгеріп отырады. Толық созылғыға қатысты қалыптасқан 
жағдайдағы МА инерция сәті бірнеше есе өзгеруі мүмкін; әртүрлі 
қысымдар мен су температурасы кезінде теңіздің әртүрлі тереңдіктерінде 
жұмыс істейтін суасты роботтың гидроцилиндрлерінің қуысындағы 
жұмыс сұйықтығының тұтқырлығы; майлаудың ластануы мен ескіруі 
процесінде қозғалтқыштардың тіректерінде үйкелуі және басқа да 
көптеген сипаттамалар.

Сонымен қатар күрделі объектілерді басқару кезінде – ЖКМ, желілер-
дің, жабдықтардың көптеген бірліктерінен тұратын учаскелердің, олардың 
жұмысына кері әсер ететін сыртқы және ішкі факторлардың саны күрт 
өседі. Олардың арасында дайындамаларды позициялау қателері немесе 
олардың қажетті сәтте болмауы, өңдеу құралының тозуы, дәнекерленетін 
бөлшектердің дәнекерленетін автоматтың электродының қозғалысының 
берілген траекториясынан ауытқуы және басқару жүйесінің бейімделуін 
талап ететін басқа да факторлар болуы мүмкін.

Кері байланысы бар адаптивті басқару жүйелерінде бейімделу 
процесін сипаттайтын жалпы қасиеттері:

• реттеу объектісінің шығу параметрлері мен ұйытқыштардың си-
паттамалары басқару жүйесінің құрамына қосымша қосылатын 
құрылғылардың көмегімен тұрақты бақылауда және басқаруда 

 болады
• объектінің байқалатын мінез-құлқы басқару процесінің өту сипа-

тын сандық нысанда бағалайтын сапа көрсеткішімен сипатталады;
• сапа көрсеткішінің рұқсат шегінен ауытқуы реттеуіштің параметр-

лерін автоматты күйге келтіруге немесе басқару алгоритмін 
ауыстыруға әкеп соғады, оның нәтижесі қажетті сапа көрсеткішіне 
қол жеткізу немесе қойылған мақсаттарды іске асыру болып 

 табылады.
Бейімделудің деңгейлері. Басқару мақсатына байланысты робототех-

никадағы адаптивті жүйелерді шартты түрде келесі деңгейлерге бөлуге 
болады [21]:

Бірінші деңгей сыртқы ортаның қоздырғыш әсерінен болатын объек-
тінің жай-күйі туралы ақпарат негізінде реттеуіш параметрлерін өздігінен 
пішу қабілетімен сипатталады.
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Объектінің жай-күйін бағалау не талап етілетін параметрлерді тікелей 
өлшеумен не оларды сәйкестендіру жолымен жүзеге асырылуы мүмкін. 
Сыртқы орта параметрлерінің (температураның, қысымның) өзгеруін 
сәйкестендіретін басқарудың адаптивті жүйесі реттеуіш параметрлерінің 
өздігінен пішуін қамтамасыз етуі мүмкін (мысалы, су асты робот гидро-
жетегі сипаттамаларының дрейфін жою).

Робототехникалық жүйелердің (РТЖ) бейімделуінің екінші деңгейі 
үшін басқарушы құрылғының құрамына қоршаған ортаның жай-күйі 
туралы деректерді жинауды және өңдеуді қамтамасыз ететін қосымша 
ақпараттық құралдарды қосу тән. Сыртқы ортаның өзгерістерін талдау 
негізінде жаңа жағдайларда қойылған мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін 
роботтың басқару бағдарламасын түзету жүзеге асырылады. Мысалы, 
дәнекерлеу роботы арнайы датчиктермен өлшенетін түйіспе желісінің 
нақты жағдайына сәйкес электрод қозғалысының бағдарламалық траекто-
риясын түзете білуі тиіс.

РТЖ бейімдеудің үшінші деңгейі ақаудың болмауын қамтамасыз 
ету кезінде барынша өнімділігін іске асыруды қамтамасыз етеді. Бұл 
бейімделу деңгейіне сыртқы орта туралы ақпарат жинауға, өзіндік 
диагностикалауға арналған дамыған құралдар тән, мүмкін, басқарылатын 
өндірістік жүйенің компоненті.

Адаптивті роботтарды басқару жүйелерін бағдарламалық қамта-
масыз ету.

Адаптивті роботтың бағдарламалық қамтамасыз ету функция-
лары басқару жүйесіне қатысты сыртқы қызмет көрсетулерден тұрады: 
адам-оператор, роботтың жетектері, ақпараттық жүйе, технологиялық 
жабдықтар және басқарудың жоғарғы деңгейіндегі есептеу құрылғысы.

Басқару жүйесі белсенді диалог режимінде адам-оператормен өзара 
іс-қимыл жасайды, оның барысында адам келесі әрекеттерді орындайды:

1. Жұмыс бағдарламасын қалыптастырады, ол роботтың басып алу 
құрылғысын позициялау нүктесін сипаттайтын деректер жиынтығы 
түрінде және технологиялық жабдыққа басқарушы сигналдар түрін-
де немесе проблемалы-бағдарланған тілде нұсқаулықтар жиынтығы 
түрінде ұсынылуы мүмкін;

2. Жұмыс бағдарламасын өңдеу деректер редакторының немесе мәтін 
редакторының бағдарламалары;

3. жұмыс бағдарламасының объектілік және жүктеу модульдерін жа-
сайды, ескі файлдарды жоюды, жаңаларын қосуды, бағдарламаларды 
кітапханада қайта атау мен сақтауды қамтамасыз етеді;

4. жұмыс бағдарламасын ретке келтіреді, яғни бағдарламалық қамта-
масыз етудің қолдауымен оның қадамдық орындалуын жүзеге асы-
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рады, жөндеу нәтижелерін талдайды және бағдарламаның қанағат-
танарлық сапасы кезінде оны орындауға бұйрық береді;

5. жабдықтың жарамдылығын бақылау функцияларын іске асырады, 
ТҚК байланыс арналарын тексереді, роботтың өлшеу жүйелерін 
калибрлейді және диагностикалаудың басқа да операцияларын 
орындайды.

Бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі функциялары.
Роботтың интеллектінің деңгейіне байланысты бағдарламалық 

қамтамасыз ету функциялары мыналарды қамтуы мүмкін: тапсыр-
маны егжей-тегжейлі талдау, оны қосымша беруге бөлу және қарапайым 
әрекеттер, осы әрекеттерді іске асыру үшін құрал немесе басып алу 
құрылғысының қозғалысын жоспарлау, позициялау нүктелерінің бірізді-
лігін анықтау, құрал-сайманды жайғастыру нүктелерінің координаттарын 
манипулятордың талап етілетін түйіспелерінің жағдайына түрлендіру 
және жетектерді басқару командаларын қалыптастыру.

Егер адаптивті роботтың жоғарғы деңгейдегі ЭЕМ-мен байланыс 
арнасы бар болса және алмасу процесі бағдарламалық қамтамасыз етудің 
екі жағынан қолдау көрсетсе, бағдарламалық қамтамасыз ету мен әрбір 
программалау тілдерін біріздендіре отырып, басқару деңгейлерінің иерар-
хиясын құру мүмкіндігі пайда болады.

БЖ көрсетілген функциялардан басқа үзу сигналдарын өңдеу бой-
ынша, ақпаратты енгізу – шығаруды басқару бойынша, есептеу ресурста-
рын және т.б. бөлу бойынша жалпы жүйелік міндеттерді шешуі тиіс.

Адаптивті роботтарды бағдарламалау тілдері мен жүйелері.
Бұрын айтылғандай, роботты бағдарламалау үшін екі негізгі әдіс бар: 

қандай да бір алгоритмдік тілдің көмегімен оқыту және бағдарламалау. 
Бірінші әдіс жоғары біліктілікті талап етпейді және қарапайымдылығымен 
ерекшеленеді, алайда ол адаптивті роботтарды бағдарламалау үшін 
жарамсыз, өйткені роботты сыртқы ортаның ішінара өзгеруі кезінде күт-
пеген жағдайларда дұрыс әрекет етуге үйрету мүмкін емес.

Адаптивті роботтарды бағдарламалау үшін екінші әдіс – алгоритмдік 
немесе проблемалық-бағытталған тілдерде басқару бағдарламаларын 
құру қолданылады [28]. Бұл бағдарламалау әдісін пайдалану механикалық 
құрастырудың, құйманы абразивтік тазартудың, электр доғалық дәнекер-
леудің және басқа да көптеген технологиялық есептердің күрделі опера-
цияларын орындау кезінде қажет.

Жалпы жағдайда роботтарды бағдарламалау тілінің төрт деңгейі 
бөлінеді.

Төменгі, атқарушы деңгей тілі. 
Адам-оператор манипулятордың қозғалуының жекелеген дәрежеле-

рінің қозғалысын сызықтық немесе бұрыштық координаттардың тіркелген 
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мәндері түрінде қоя алады. Бұл командалардың роботпен жүйелі орында-
луы жұмыс кеңістігіндегі құралдың кейбір траекториясына сәйкес келеді.

Манипулятор деңгейінің тілі.
Жұмыс кеңістігіндегі қозғалысты еркін координаталық жүйеге 

қатысты, қозғалудың жекелеген дәрежелері мен жетектердің қозғалысын 
үйлестірудің жай-күйі туралы ойланбастан, берілген бағдармен басып 
алу құрылғысының қалаулы қозғалуын іске асыру үшін бағдарламалауға 
мүмкіндік береді.

Операциялар деңгейінің тілдері жұмыс бағдарламасын құру мүмкін-
дігін робот айла-шарғы объектісімен жасалуы тиіс операциялардың 
кезектілігін көрсету арқылы қамтамасыз етеді. Тапсырмалар деңгейінің 
тілдері «не істеу» терминдерінде роботтың іс-қимыл бағдарламасын 
құрастыруға мүмкіндік береді («қалай жасау» емес), яғни барлық тапсыр-
маны толығымен нақтылаусыз сипаттауға мүмкіндік береді.

5.4 Зияткерлік басқару жүйелері

Зияткерлік басқару-бейімделуден кейінгі басқарудың ең жоғарғы 
түрі, қалыптасу сатысында. Қазіргі уақытта айтарлықтай күрделі және 
өзгеретін сыртқы ортаны қабылдау және талдау және мінез-құлық бой-
ынша барабар шешімдер қабылдау қабілеті түрінде кейбір жасанды интел-
лект элементтері бар және бейімделген жүйелер құрылған. Толыққанды 
зияткерлік жүйелерді құру бағытында сапалы секіріс үшін принципті 
жаңа элементтік базада жаңа аппараттық қамтамасыз ету талап етіледі.

Жасанды интеллект деңгейінің жоғарылауы, ең алдымен, оны 
ұсынудың неғұрлым жалпыланған, неғұрлым абстрактілі деңгейлерін 
қалыптастыру арқылы орта модельдерінің иерархиялық құрылымының 
дамуымен байланысты. Орта модельдерінің ең жалпыланған түрлерінің 
бірі логикалық-лингвистикалық модельдер болып табылады. Олар 
формальды математикалық сипатталуы мүмкін емес бір жағдайларға 
бірдей реакциясы бар неғұрлым күрделі объектілер үшін қолданылады 
және сондықтан тілде, жақын, табиғи түрде сараптық бағалар негізінде 
эвристикалық түрде сипатталады.

Мұндай басқару объектілерінің мысалдары-ең алдымен адамдарды 
қамтитын жүйелер. Жасанды интеллект әдістері басқару жүйелерінде 
тек жалпы жүйелік басқару контурында ғана емес, яғни басқаруды 
қалыптастыру үшін, сонымен қатар роботтың жекелеген кіші жүйелерінің 
әртүрлі жергілікті міндеттерін шешу үшін де қолданылуы мүмкін. 
Бұл жағдайда роботты басқару процесі зияткерлік болып табылмайды, 
ол адаптивті басқару жүйесінде жүйенің жекелеген бөліктерінде ішкі 
бейімделудің болуы жалпы басқаруды бейімдейді.
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Қазіргі уақытта жасанды интеллект құрудың өзектілігі қазіргі 
заманғы адамзатқа шешуге тура келетін проблемалардың күрделілігімен 
байланысты. Мұндай проблемаларға ғарышты игеруді, табиғи 
катаклизмдерді және қоршаған ортаға антропогендік әсерді болжауды, 
күрделі инженерлік жобаларды құруды, медицинада заманауи техниканы 
пайдалануды және көптеген ғылыми зерттеулерді жатқызуға болады.
Сонымен қатар, жасанды интеллект адамға күш жетпейтін (күрделі есеп-
теулер мен талдау) міндеттерді шешуге көмектеседі және берілген интел-
лект табиғатын кеңейтеді. Қазіргі заманғы жасанды интеллект жүйелері 
әр түрлі Ақпарат және құрылғылар датчиктерінің едәуір көп санының 
арқасында операторға қарағанда робототехникалық құрылғыларды тиімді 
басқаруға және мамандықтарды игеруге қабілетті.

Роботтарды басқарудың зияткерлік жүйелері дәстүрлі автоматты 
басқару жүйелерінен (ӨЖАҚ) принципті айырмашылығы бар екенін атап 
өткен жөн.

Әдетте ӨЖАҚ датчиктер мен сканерлерден өңдеу сигналдарды көз-
дейді тәуелсіз арналарды сияқты және де екіншіден, ол сөзсіз байланы-
стырады кіріс сигналдары және шығу реакциясын математикалық ара, 
мүмкін бұл қарапайым желілік күрделі дифференциалды-сызықтық 
емес теңдеулер жүйесі. ӨЖАҚ-ның Дәстүрлі маңызды кемшілігі 
бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындаудың күрделілігі мен ұзақтығы 
болып табылады – ортаны алдын ала зерттеу, математикалық модельдерді 
әзірлеу, сандық және физикалық эксперименттер сериясын жүргізу қажет. 
Және мүмкін, дәстүрлі ӨЖАҚ-дың басты кемшілігіне оның өзін-өзі 
оқытуының мүмкін еместігін жатқызуға болады.

Осы кемшіліктердің барлығына толық емес, кейде қарама-қайшы 
ақпарат жағдайында өзін-өзі оқытуға және барабар шешімдер қабылдауға 
қабілетті жасанды интеллекті бар робототехникалық жүйенің бағдар-
ламалық-техникалық кешені бос.
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6-ТАРАУ. РОБОТОТЕХНИКАЛЫҚ 
ЖҮЙЕНІ ҚОЛДАНУ

6.1 Роботтарды қолдану ерекшеліктері

Техникалық процесс барысында тікелей қатысудан адамды алып тас-
тауға әртүрлі техникалық құралдармен қол жеткізіледі. Нақты техноло-
гиялық операцияны талдай отырып, өндіруші мен дайындалатын өнімнің 
сапасына қойылатын барлық талаптарды сақтай отырып, оны неғұрлым 
қарапайым және сенімді құралдармен автоматтандыруға тырысады. Бұл 
ретте автоматты процесс мүлдем болмауы мүмкін, мүмкін, бұл операци-
яны 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 про-
цесті ұйымдастыруды қайта қарау, ал кейде жаңа техниканы ескірген, 
аз өнімді қоспау үшін технологиялық жабдықтың базасында өндірістік 
учаскені қайта жабдықтау қажет. Робот өзі емес, негізгі технологиялық 
жабдықпен, яғни РТК және ГТС-да ғана маңызды. Мұндай жүйелік іске 
асыру кезінде робот үлкен әсер бере алады, сонымен қатар өндірісті қайта 
құруға кететін барлық шығындар өтеледі [27].

Халық шаруашылығы салаларында өнеркәсіптік роботтарды қолда-
нуды 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 жар-
тылай автоматтарын және контактілі дәнекерлеу машиналарын тиеу-
түсіру жатады. 

Екінші санатқа роботтардың дәнекерлеу, жинау, бояу, қондырғыларды 
орнату, құрастыру, бақылау операцияларын жүргізу, орау, тасымалдау 
және қоймалау процестерін автоматты түрде орындау жатады.

6.2 Негізгі технологиялық операцияларда 
өнеркәсіптік роботтарды қолдану

Негізгі технологиялық операцияларда роботтары бар технологиялық 
кешендердің жіктелуі
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Қазіргі заманғы робототехниканы дамыту басталғаннан бастап 
робот-тарды жетілдіру шамасына қарай негізгі технологиялық операци-
яларда өзгеретін ӨР үлесінің тұрақты өсуі жүріп жатыр. 1980-1981 жыл-
дары 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 қолдану-
дың 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, дәнекерлеу, 
жабындарды жағу, тегістеу, тазарту, тойтару кешендері болып табы-
лады. Мұндай кешендерге тау-кен ісінде бұрғылау үшін, металлургияда 
отқа төзімділікті монтаждау үшін, құрылыстағы монтаждау және қаптау 
жұмыстарына, жеңіл және тамақ өнеркәсібінде бір даналық өнімдерді 
орауға арналған кешендерде де қолданылады.

Робототехникалық кешендерді құрастыру
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 жап-
пай өндірісте қолданылады, ал мысалы, өнімнің 80%-на дейінгі машина 
жасауда сериялық және ұсақ сериялы өндіріске жатады. Сондықтан ӨР 
базасында икемді құрастыру кешендерін құру құрастыру операцияларын 
автоматтандырудың негізгі бағыттарының бірі болып табылады.

Құрастыру операцияларына механикалық құрастыру, электрлік мон-
таждау, 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 оты-

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

тердің жұптасуы;
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5) құрастыру барысындағы бақылау-өлшеу операциялары;
6) Егер құрастыру аяқталмаған болса, жиналған торапты келесі пози-

цияға қайта орналастыру үшін құрастыру позициясынан жою.
Осы операциялардың әрқайсысы ӨР көмегімен принципті түрде орын-

далуы мүмкін, бірақ бұл әрдайым орынды емес. Мысалы, бір коорди-
нат 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. Құрастыру 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 сери-
ясымен анықталады. Сондықтан, жаппай өндірістен бастап және 
бірлі-жарым өніммен аяқталатын шығарылатын өнімнің көлеміне байла-
нысты былайша жіктеуге болатын құрастыру кешендеріндегі ӨР рөлін 
қарастырайық:

1) көмекші және жекелеген негізгі құрастыру операцияларында 
қарапайым АВТО-матикалық манипуляторларды қолдану мүмкін-
дігі бар жаппай және ірі сериялық өндіріске арналған арнайы 
құрастыру автоматтары;

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

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

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

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

Құрастырудың технологиялық процесіне адамның тікелей қосылуы 
экономикалық пайымдаулар немесе бүгінгі таңда жекелеген күрделі опе-
рацияларды автоматтандырудың техникалық мүмкін еместігі (мысалы, 
кейбір реттеу және қалыптастыру әрекеттері), немесе автоматтың қандай 
да бір себеппен тапсырманы орындай алмайтын авариялық жағдайларда 
адамды жедел қосу қажеттілігі, немесе ақырында, жаңа бұйымды 
құрастыруды игеру кезеңінде уақытша (соның ішінде оқыту әдісімен 
бағдарламалау тәсілдерінің бірі ретінде) туындауы мүмкін.
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Келтірілген жіктеменің 1-тармағында көрсетілген арнайы құрастыру 
автоматтарының мысалдары баспа платаларын монтаждауға арналған 
автоматтар және жаппай және ірі сериялы өндірісте пайдаланыла-
тын құрастырмалы роторлық желілер болып табылады. Робототех-
ника құралдары мұнда шектеулі қолдану негізінен қызмет көрсету үшін 
(жүктеу – түсіру операциялары) жүреді.

Сур. 6.1 жаппай өндірісті жасаудың алғашқы отандық робототех-
никалық құрастыру кешендерінің бірінің учаскесі көрсетілді келтірілген 
жіктеменің 2 тармағына жататын арнайы ӨР базасындағы механикалық 
қол сағаттарының жаппай өндірілуінде. Тура ағысты көлік жүйесіне тең 
уақыт аралығынан кейін бекітіле отырып, тікелей желі бойынша позици-
ядан позицияға ауысатын құрылғы-спутник бекітілген [20].

Құрастыру барлық позициялардағы параллельді-тізбекті құрас-
тыру принципі бойынша бір уақытта жерсерік-айлабұйымдарын кезекті 
қадамға ауыстыра отырып жүзеге асырылады. Қондырғы жиналатын 
сағаттардың маркасына байланысты ауысатын арнайы пневматикалық 
оқпен жабдықталған.

 

Сурет 6.1  – Қол сағаттарын жаппай өндіру 
робототехникалық құрастыру желісі

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 позициясына бағдарлы күйде 
түседі. Кассетаға жиналған сағат платиналары автоматтық түрде тура 
ағынды транспорттық жүйесінің құрамдас элементі болып табылатын 
серіктес құрылғыларға орнатылады. Роботтар бөлшектерді немесе торап-
тарды сағат платинасына белгіленген ретпен және қажетті дәлдікпен 
орнатуды жүргізеді. Жиналу жағдайларын қамтамасыз ету үшін сағат 
платинасы төменнен арнайы құрылғымен бекітіледі. Кешен жұмысының 
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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.

Сур. 6.2 әмбебап ӨР негізінде салынған құрастыру робототехникалық 
кешенінің үлгісі көрсетілген (келтірілген жіктеменің 3 тармағы). Кешен 
көтергіш раманы, бұрылыс үстелін, тиейтін және бағдарлайтын құрыл-
ғыларды, жабдықтарды бекіту құрылғыларын, кабельдік тораптарды, 
кешенді басқару құрылғысын, синхрондау және ЭЕМ-мен байланыс блок-
тарын қамтиды.

 

Сурет 6.2 – 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.

 Кешен тұрмыстық радиоқабылдағыштың контурлық катушкаларын 
құрастыруға арналған, оның құрамында келесі операцияларды орын-
дайды:

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

құрылғыларының көмегімен автоматтандырылған. Құрастыру элемент-
тері жұмыс орындарына вибробункерлердің көмегімен беріледі,онда 
олардың бағдары, жинақталуы және данадан ұстап берілуі орындалады. 
Жинау жағдайларын қамтамасыз ету және құрастыру элементтерін дай-
ындау дәлдігіне қойылатын талаптарды төмендету үшін ӨР манипуля-
торлары дірілді модульдермен жарақталған. Бір жұмыс циклі үшін 10 ӨР 
параллельді-тізбекті құрастыру принципі бойынша 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 катуш-
каны 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 жұмыс 
органдарын ауыстырумен жүзеге асырылады. Арнайы ӨР пайдалануға 
негізделген құрастыру кешендерінің алдыңғы үлгісімен салыстырғанда 
мұнда әмбебап ӨР бір типті барлық операцияларда қолдану жиналатын 
бұйымдардың номенклатурасын кеңейтеді, бірақ бұл ретте ӨР өздері 
орындайтын әрбір операцияларға қатысты өз мүмкіндіктері бойынша 
неғұрлым күрделі және артық болып көрінсе де. Сондықтан шығарылатын 
бұйымдардың сериясын азайту кезінде арнайы ӨР-дан әмбебап ақтауға 
көшу.

Өндірістің аз сериялы кезінде экономикалық жағынан неғұрлым тиімді 
болып табылатын робототехникалық құрастыру кешендерінің келесі түрі-
тұтас бұйымды толық құрастырғанға дейін бір жұмыс орнында бірқатар 
құрастыру операцияларын дәйекті түрде орындайтын ӨР бар кешендер 
(бұрын келтірілген жіктеменің 4-тармағы) болып табылады. Егер әрбір 
ӨР тек бір ғана операцияны орындайтын болса, онда жиынтық операци-
ялар санын өзгертпей бағдарламалық өзгертуге мүмкіндік бере отырып, 
кешенді құру оның икемділігін айтарлықтай арттырады. Мұндай кешен-
дерде ЖР жинау барысында бір операциядан екінші операцияға көшу 
кезінде өзінің жұмыс органдарын бірнеше рет ауыстырады. Көп операци-
онды құрастыруға арналған құрастыру ӨР мысалдары «Сигма» (Италия,) 
және «Пума» (АҚШ) типті электромеханикалық ӨР.
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Сур. 6.3 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. 
Көлденең манипулятордың қармау құрылғысы тактильді, күш пен қысым 
датчиктерімен жабдықталған. 3 шаңсорғыш үш түйіннен жиналады: 4 
сүзгі, 5 электр қозғалтқышы жән 6 корпус.

Сурет 6.3 – «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. Сур. 6.4 өлшеу 
машинасының үлгісі көрсетілген.

 

Сурет 6.4 – Өлшеу машинасы
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Дәнекерлеу робототехникалық кешендер
Пісіру-кең қолдану саласының бірі. Көптеген дәнекерлеу түрлерінен 

контактілі нүктелі, доғалық, сондай-ақ электронды-сәулелі дәнекерлеуде 
негізгі қолдануға ие болды. Түйіспелі нүктелі дәнекерлеу импульсті 
электр тогымен қыздыру жолымен жүзеге асырылады. Мұндай опе-
рацияны орындау үшін ӨЖ жұмыс органдары дәнекерлеу кенелері 
болып табылады (сурет. 6.5). Манипулятор бір электродпен аяқталатын 
дәнекерлеу ӨЖ бар, ал екінші электродтың өзі пісірілетін өнім (күріш. 
6.6). Түйіспелі нүктелі дәнекерлеуге арналған өнеркәсіптік роботтардың 
арнайы конструкциясы болады, ол дәнекерлеу трансформаторын және 
одан дәнекерлеу кенелеріне баратын ток өткізгіш кәбілін орналастыруды 
көздейді. Сварочный трансформатор орналасқан, әдетте манипуляторе 
ПР, соның ішінде және тікелей оның жұмыс органында (үшін барынша 
қысқартуға ұзындығы кабельді трансформатор – дәнекерлеу клещам, олар 
бойынша өтуде үлкен импульстік дәнекерлеу ток). Мұндай дәнекерлеу 
ӨР жүк көтергіштігі 20÷30 кг құрайды. Басқару құрылғысы дәнекерлеу 
тогының импульстерімен жасалатын күшті электромагниттік кедергілер 
жағдайында жұмыс істеуге есептелген.

Сурет 6.5 – «Kawasaki» дәнекерлеу роботы

 

Сурет 6.6 – Кук фирмасының дәнекерлеу роботы
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ӨР көмегімен ең кең байланыс нүктелі дәнекерлеу автомобиль жасауда 
(шанақтарды дәнекерлеу), Кеме жасауда және вагон жасаудақолданылады. 
сур. 6.7 бағдарлама арқылы автомобиль шанақтарын дәнекерлеу учаскесі 
көрсетілген.

Доғалы дәнекерлеу-түйіспе нүктесіне қарағанда күрделі технология-
лық процесс. Ол дәнекерленетін тігіс бойымен күрделі траектория бой-
ынша белгілі бір жылдамдықпен дәнекерленетін электродтың үздіксіз 
жылжуын жүзеге асыруды талап етеді. Бұл ретте Электрод тігіс жазық-
тығына қатысты белгілі бір бағдарды сақтауы тиіс. Доғалы дәнекерлеуге 
арналған ПР жүк көтергіштігі түйіспелі нүктелі нүктелі үшін ӨР-ге 
қарағанда аз және 5-8 кг-нан аспайды.

Доғалық дәнекерлеуге арналған өнеркәсіптік роботтар дәнекерленетін 
бұйымдарды орналастыру және оларды достар алдында манипуляци-
ялау үшін бірнеше бұрыштық қозғалыс дәрежелері бар үстелмен жиі 
жинақталады.

 

Сурет 6.7 – Автомобиль шанақтарын дәнекерлеу учаскесі

Доғалы дәнекерлеуге арналған ӨР басқару құрылғысының функция-
сына 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 қол-
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данылады. Сур. 6.8 дәнекерлеу орталығы деп аталатын манипуляциялық 
үстелмен жиынтықта доғалық дәнекерлеуге арналған робототехникалық 
кешен көрсетілген.

Электронды-сәулелі дәнекерлеу электронды зеңбірекпен 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 пісірілетін 
бөлшектер бекітілген үстелдің орнын ауыстырумен.) Тігіс бойынша Сәуле 
қозғалысын басқару қарапайым жағдайларда қатты бағдарлама бойынша, 
ал түйістің неғұрлым күрделі траекториялары үшін – техникалық көрудің 
телевизиялық жүйесі арқылы бейімделген басқару мен кері байланысты 
қолдана отырып жүзеге асырылады.

 

Сурет 6.8 – «Мотоман» ӨР доғалық дәнекерлеуге арналған 
екікординатты үстелі бар робототехникалық кешен

Робототехникалық дәнекерлеу кешендерімен Дәнекерлеуге және 
кесуге арналған кешендер ұқсас (доғамен, лазерлік сәулемен, плазмамен). 
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. қолдану тапты. Көп 
жағдайда жабынды жағу жарылыс және өрт қауіпті заттарды қолдануға 
байланысты. Сондықтан мұндай операцияларда пайдаланылатын ЖР 
жарылыс қауіпсіз орындалуы тиіс. Жабындарды жағу үшін пульверизатор-
ларды кеңінен қолданады.  Сур. 6.9 жұмыс органы ретінде пульверизатор-
мен ӨР көрсетілген. Осындай басқару – оқыту әдісімен бағдарламалаумен 
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үздіксіз (контурлы). 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 
пайдалана отырып бейімделген басқару. Алынған мәліметтербойынша 
автоматты түрде таңдалады және түзетіледі.

 

Сурент 6.9 – «Девилбис «фирмасының ӨР 
роботтандырылған бояу кешені (АҚШ)

Жабынды жағу технологиясының басқа нұсқасы бұл үшін электроста-
тикалық өрісті пайдалану болып табылады. Бұл әдіс жоғары сапалы 
жабынды қамтамасыз етеді және үнемді. Алайда, Жоғары кернеу (ондаған 
киловольт) қосымша жарылыс қауіптілігін жасайды, бұл шашыратқыш-
тардың осындай типті бояу ӨР қолдану аймағын шектейді.

 Гальваникалық жабындарды жағу үшін робототехника құралдары 
кеңінен қолданылды. Сур. 6.10 Гальван жабу сызығы көрсетілген.

 

Сурет 6.10 – Автооператорлары бар Гальван жабулар желісі

Бұл жағдайда негізгі манипуляциялық операция – бөлшектерді 
ваннаға немесе бөлшектермен себетке батыру және оларды бір ванна-
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дан екіншісіне ауыстыру. Бұл Операция қарапайым бір бағдарламалы 
автооператорлардың көмегімен орындалады. Бүгінде мыңдаған автоопе-
раторлар осы зиянды өндірісте жұмысшыларды алмастыруда

 Беттерді құм бүріккіш және бытыраңқы өңдеу жабындарын жағу 
процесіне жақын. Бұл операцияларда үздіксіз басқарылатын ПР қолдану 
да табылды. Үздіксіз басқарылатын ПР пайдаланылатын басқа негізгі 
технологиялық операциялардан тегістеу, тазарту (мысалы, құймалар), 
қабықты кесу деп атауға болады.

6.3 Өнеркәсіптік роботтарды қосалқы 
технологиялық операцияларда қолдану

 
Роботталған технологиялық кешендердің жіктелуі
Робототехниканың өзекті міндеттерінің бірі-қосалқы операциялар-

мен айналысатын жұмысшыларды ауыстыру. Қосалқы операцияларды 
автоматтандыру құны негізгіден 3-4 есе төмен болса да, оларды автомат-
тандыру дәрежесі екі есе төмен. Нәтижесінде, бүгінгі күні өнеркәсіпте 
жұмыс істейтін жұмысшылар осындай ең беделді және жоғары білікті-
лікті қажет етпейтін қол операцияларында жұмыс істейді. Негізгі техно-
логиялық 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 негізгі 
түрлері механикалық өңдеу, қалыптау, пластмассаны престеу, ыстық 
қалыптау және соғу, қысыммен құю және цех ішіндегі көлік болып табы-
лады.

Механикалық өңдеудің роботтандырылған технологиялық кешендері
Қосалқы операцияларда ӨР қолданудың маңызды салаларының бірі-

металл кесетін станоктарға қызмет көрсету. Мұнда ӨР жабдықты жүк-
теу – түсіру, яғни өңделетін бөлшектерді орнату және өңдеу аяқталғаннан 
кейін оны алып тастау сияқты ең типтік қосалқы операция жасайды. 
Осындай операцияларды технологиялық процестің басқа түрлеріне 
қызмет көрсету кезінде де жабдықтарды жүзеге асырады. Сондай-ақ 
пресс-форманы майлау, бөлшектерді сұйыққа батыру, операция аралық 
тасымалдау, қатарлау және т.б. сияқты арнайы қосалқы операциялар да 
бар.

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

РТК автоматты режимін қамтамасыз ету үшін оның құрамына 
жоңқаларды жою, жұмыс органдары мен құралдарын майлау және 
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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 ста-
ноктар болып табылады.

Мұндай кешендерде механикалық өңдеудің елеулі уақытының сал-
дарынан 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 ЖББ қарағанда. Бұл ӨР 
циклының ұзақтығы орташа алғанда бірақ минут.

Сур. 6.11, а «ӨР станогы» қарапайым роботталған технологиялық 
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:

 
Сурет 6.11 – «Станок – ӨР» роботталған 
технологиялық ұяшықтарды құрастыру
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1) Арнайы бағдарлаушы құрылғыны қолдану
(сур. 6.11, б);
2) дүкенді жүктеу үшін адаптивті PS пайдалану;
3) бірінші ұяшық станогына қызмет көрсету үшін осындай ӨР қолдану 

(сурет 6.11, в).
ТҚК – негізгі технологиялық жабдық; Д – бағдарланған бөлшектерді 

даналап беретін дүкен; БҚ – бағдарлаушы құрылғы; Н-үйінді бөлшектер; 
АПР-адаптивті ӨР.

Қазіргі уақытта вибробункерлер үлгісіндегі арнайы бағдарлаушы 
құрылғылар кеңінен таралған.

Бейімделгендерді қолданудың негізгі кемшілігі – олардың едәуір құны. 
Сондықтан арнайы бағдарлаушы құрылғылар пайдаланылуы мүмкін 
жағдайларда 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 тікелей қызмет көрсету үшін станоктар негізінен қолданылмайды 
кей кезде ғана жеткілікті ұзақ циклінде өңдеу бөлшектерді станокта, 
ұзақтығы жүзеге асыруға мүмкіндік береді қызмет көрсету бір ӨР 
бірнеше станоктар (сур. 6.12, г және д). Бұл жағдайда ӨР құны тиісінше 
бірнеше технологиялық ұяшықтарға бөлінеді.

6.12 суретте механикалық өңдеу цехы көрсетілді, онда көлік-қойма 
операцияларын қоса алғанда, барлық операциялар автоматтандырылды 
[19]. Басқару жүйесіне ЭЕМ, сымсыз байланыс құрылғысы және сөйлеу 
командалық құрылғысы бар пульт кіреді

 

Сурет 6.12 – 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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Роботталған технологиялық кешендерді суық түрінде қалыптау
Кең қолданудың тағы бір саласы суық табақты қалыптау болып табы-

лады. Бұл 30%-ға жеткен жұмысшылардың үлкен жарақаттануымен 
және престерге қызмет көрсетудің бір қалыпты болуымен, 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 секунд-
пен өлшенеді. Бұл жерде қолданылатын ӨР қарапайым циклдык 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. 

6.13 суретте үймеден дайындамаларды алу үшін кіре берістегі про 
адаптивті суықтай қалыптау РТК үлгісі көрсетілген.

Сурет 6.13 – Кіре берісте бейімделген суық штамптау роботталған кешені.
С– үстел; ВД – бейнедатчик; УП – жарық беру құрылғысы; П – пресс

Техникалық көруі бар ӨР 1 бейімделген позициялық робот М1 дүке-
нінен бағытталмаған табақ дайындамаларын алады, онда олар үйіп 
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орналасқан және еркін жағдайда С. үстеліне салады. Бейнедатушыдан 
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 құрыл-
ғысына берілетін түзетуші сигналдар қалыптасады, ол бойынша робот 
дайындаманы есептік позицияға кейіннен оны ӨР 2 циклдық өнеркәсіптік 
роботпен алу үшін жылжытады. ӨР 2 циклдік робот бұл дайындаманы 
пресске орнатады, содан кейін одан бөлшектелген бөлшекті алады және 
дайын бөлшектер Д2 дүкеніне салады.

Мысалы, радиозаводтың суық парақты штамптау цехының жұмысын 
қарастырайық. Цехтың АБЖ материалдарға, дайындамаларға қажет-
тілікті 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 жоспарлауды жүзеге асы-
рады. Дайындалатын бөлшектердің номенклатурасы радиотехникалық 
бұйымдарға арналған типтік бөлшектер, негіздер, платалар, крон-
штейндер, қапсырмалар және т.б. сияқты. қамтиды. Парақ ЭЕМ-ге есеп-
телген карталар бойынша боялады. Дайындамалар дайындама қоймасына 
тапсырылады. Осыдан цехтың АБЖ командасы бойынша олар көлік 
жүйесі арқылы кассеталау желісіне түседі және одан әрі толтырылған 
кассеталар дайындама қоймасына қайтарылады. Штамптау учаскелері 
дайын өнім қоймасына дайын бөлшектерді тасымалдауды қамтамасыз 
ететін тиісті көлік жүйесі арқылы дайындамалармен 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, болуы мүмкін 
жұмыста ақаулықтар жабдықтарды.

Ұсталық-қалыптау өндірісіндегі роботталған технологиялық кешендер
Ұсталық-штампалық өндірісті автоматтандырудың негізгі ынталан-

дыруы өнімділікті арттырумен қатар ұсталық цехтардағы жұмыстың 
ауыр жағдайлары болып табылады. Алайда, мысалы, суық штампылау-
дан айырмашылығы, мұндай өндірісті кешенді автоматтандыру міндеті 
ұста жұмысының күрделілігіне байланысты елеулі қиындықтар туды-
рады. Сондықтан, мұнда ӨР-мен қатар қолмен және автоматизацияланған 
басқарылатын манипуляторлар – білікті ұста басқаратын соғу телеопера-
торлары кеңінен қолданылады.

Автоматтандыруды қалыптаудан басқа дайындамаларды қыздыру 
пешіне салу, пештен қыздырылған дайындаманы алу, оны шөміш пре-
стерге ауыстыру, шөміш кезінде дайындамамен манипуляциялау, дайын 
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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.

6.14 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 пи 
индукциялық пешіне қызмет көрсетеді, ал робот-шабушы – қыртыстан 
қыртысты кесу үшін ПБ-ның об-кескіш престеріне қызмет көрсетеді. 
Кесінді преске және облойға соғулар дүкенге транспортерлердің көме-
гімен тасымалданады

Сурет 6.14 – Роботталған ыстық штамптау кешені.
ИП-индукциялық пеш; ПШ-қисық пішінді ыстықтай қалыптайтын пресс; 

КП – шабатын пресс; ӨР 1-робот – ұста; ӨР 2-робот – шабушы; 
Т – транспортер; Д1, Д2, ДЗ – дайындамаларға, 

шыңдауға және қалауға арналған дүкендер

 Бүгінде салмағы 25-500 кг шыңдау номенклатурасының 80 % - дан 
астамы еркін шыңдау әдісімен дайындалады. Еркін соғудың РТК әдетте 
гидравликалық пресс пен манипуляторды қамтиды, оның көмегімен 
оператор-ұста соғу кезінде дайындамалармен айла-шарғы 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 манипу-
ляторды жартылай автоматты басқару;

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



130                                                                                            

4) басқару тұтқасының көмегімен оқыту әдісімен манипуляторды бағ-
дарламалау.

Роботталған технологиялық кешендер қысыммен құю
Қысыммен құю әдісімен бөлшектерді өндіру процесі пештен алынған 

сұйық металдың белгілі бір порция қысымымен құю машинасына мой-
ыны 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 байланысты металдың жоғалуы, сондай-ақ 
жабдықтың тоқтап қалуы және жұмысшының шаршауына байланы-
сты 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 робот-
тан тұрады. 6.15 суретте екі ӨР қызмет ететін қысыммен құю учаскесі 
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 престеу операци-
ясы жүзеге асырылады. Содан кейін тақырыптар Робот құймаларды кесу 
үшін баспаққа беріледі және дүкенге лақтырылады.

 

Сурет 6.15 – Роботты қысыммен құю кешені: a – Робот-құюшы
тарапынан көрініс; б – құюды шешетін Робот тарапынан көрініс

1 – қысыммен құю машинасы; 2 – робот құюшы; 
3 – құймаларды алуға арналған робот; 4 – құймаларды кесуге арналған пресс.
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Қазіргі уақытта икемді автоматтандырылған өндірістер деп аталатын 
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 зама-
науи және перспективалық түрлері болып табылады. Икемді автомат-
тандырылған өндіріс деп өзара байланысты технологиялық операция-
ларды және оларды басқару процесін автоматтандырумен, 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 түсі-
неді. Бақылау, баптау, күтпеген кедергілерді жою функцияларын жүзеге 
асыру үшін адамдардың ең аз санының қатысуын талап ететін мұндай 
ИАӨ өнеркәсіптік роботтарды қолдану базасында олардың жылдам 
және оңай жүзеге асырылатын 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 ГОСТ26228-85 «өнді-
рістік икемді жүйелер. Терминдер мен анықтамалар», ол қажет қарау 
кезінде байланысты мәселелерді икемді өндірістік жүйелері. Шетел әде-
биетінің терминологиясы бірқатар жағдайларда отандық стандарттан 
өзгеше болуы мүмкін. Мысалы, шетелде ИАӨ терминінің қолданылуы 
шектеулі; оның орнына жалпы термин – ИӨЖ қолданылады.

Жоғарыда атап өтілгендей, кез келген ИӨЖ, оның ішінде ИАӨ база-
лық элементі икемді өндірістік модуль (ИӨМ) болып табылады, оның 
құрамына автоматты басқару жүйесінен басқа:

1) дайындаманы өңдеуді және бұйымды қалыптастыруды тікелей 
қамтамасыз ететін технологиялық жабдық (металл кесетін станок, 
пресс, дәнекерлеуге арналған қондырғы, технологиялық робот және 
т.б.);

2) ИӨМ шегінде дайындамаларды, бөлшектер мен құралдарды ауы-
стыру бойынша қажетті манипуляцияларды орындайтын Көтеру-
тасымалдау және қайта тиеу құрылғылары, оның ішінде әдетте 
өнеркәсіптік робот (манипулятор, автооператор және т.б.);
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3) дайындамаларды, бөлшектер мен құралдарды беруді, ретке келтіріп 
жинақтауды, бағдарлауды және қабылдауды қамтамасыз ететін 
қосалқы перифериялық жабдық;

4) Технологиялық процестің сапасын бақылауды және басқа жүйе-
лермен бірлесіп басқаруды жүзеге асыратын бақылау-өлшеу құрыл-
ғылары;

5) өңдеу қалдықтарын жою жөніндегі жабдық (жаңқалар, қабаттар, 
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 станок-
тардың жартысына жуығы көп мақсатты болып табылады. Мұндай өңдеу 
орталығы түрлі технологиялық операцияларды, мысалы, токарлық, фре-
зерлік 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 орындау 
үшін ИӨМ құрамына әдетте өнеркәсіптік робот қосылады. Кейде ИӨМ 
құрамында Роботтар негізгі технологиялық операцияларды (дәнекерлеу, 
құрастыру және т.б.) орындай алады.

 ИАӨ-да тиімді пайдалану үшін икемді өндірістік модульдер келесі 
қасиеттер кешенін иелену керек:

– талап етілетін уақыт аралығында (бір-екі ауысым және одан да көп) 
Толық автоматты режимде жұмыс істеу мүмкіндігі);

– адамның ең аз қатысуымен (шекте-автоматты түрде) бұйымның 
басқа түрлерін шығаруға жылдам қайта құру қабілеті, яғни ИАӨ 
міндеттері мен мәніне сәйкес икемділік деңгейі болуы;

– ИАӨ басқарудың жалпы жүйесімен тұрақты және сенімді ақпа-
раттық байланысты ұйымдастыру мүмкіндігі, әрі ақпарат екі 
жақты болуы тиіс, яғни басқарудың жалпы жүйесінен ИӨМ-ға және 
керісінше берілуі тиіс;

– жоғары деңгейдегі икемді жүйеге органикалық түрде қосылу 
қабілеті.

 Бұл қасиеттерді қамтамасыз ету, ең алдымен, сандық бағдарламалық 
басқару негізінде салынатын ИӨМ басқаруын жетілдіруден тәуелді.
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Әр түрлі жабдықтар үшін, ең алдымен металл кесетін станоктар 
үшін сандық бағдарламалық басқарылатын жүйелерді (ЧПУ) пайдалану 
бойынша жұмыстар 1950-ші жылдары басталды. Қазіргі уақытта ИАӨ 
құрамына кіретін ИӨМ үшін, төртінші буынды СББ жүйесін микроЭВМ 
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) CNC жүйелері деп ата-
лады. Олардың маңызды артықшылығы-функционалдық мүмкіндіктердің 
кеңдігі, бұл басқару үшін кез келген технологиялық және қосалқы 
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 байланысты, 
гап. Басқару орталығында орналасқан Орталық ЭЕМ-мен байланыстың 
ақпараттық желісімен байланысқан микроЭВМ ЧПУ жүйелері үшін бір 
немесе одан көп базалық кіреді. Орталық ЭЕМ-ден байланыс арнасы бой-
ынша микроЭВМ 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 микро-
ЭВМ тапсырмаларды орындаудың 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 микроЭВМ орталық ЭЕМ-мен байланыстан басқа, 
өзара байланысады, бұл олардың технологиялық өзара әрекеттесуін 
жетілдіреді. Мұндай бөлімшеде микроЭВМ көп болған кезде Орталық 
ЭЕМ мен икемді өндірістік модульдердің микроЭВМ 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 қарас-
тырайық.

Көптеген ИАӨ әртүрлі бөлшектерді, соның ішінде неғұрлым күрделі – 
корпустық бөлшектерді механикалық өңдеу үшін пайдаланылғандықтан, 
қарастырылып отырған схема ең алдымен механикалық өңдеуге бағыт-
талған, бірақ ИАӨ ұқсас құрылымдары өзге де технологиялық процестер 
үшін де іске асырылуы мүмкін, мысалы, құрастыру, дәнекерлеу.
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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 құра-
мына ИӨМ, көлік – қойма жүйесі мен ЭЕМ-ден басқару жүйесі қосылған 
икемді автоматтандырылған желілер (ИАЖ) икемді өндірістік кешен 
құрады, оны масштабылығы бойынша икемді автоматтандырылған цехқа 
(ИАЦ) жатқызуға болады. Жалпы жағдайда бұл цехтың құрамына кейбір 
автоматтандырылмаған бөлімшелер 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, авто-
маттандырылған 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 жартысына жуығын 
үздіксіз көліктің түрлі құрылғылары (конвейерлер, карусельдер, көлбеу 
науалар және т.б.), басқа жартысын – дискретті әрекет ететін құрылғылар 
(жылжымалы ӨР, рельстік және рельссіз арбалар, 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 жағдай-
ларда, мысалы, өте ұзын-трассаларда бөлшектер мен құрал-саймандарға 
арналған көлік біріктірілуі мүмкін.

ИАӨ-тың жұмыс істеуін және көлік ағынының орнын ауыстыруды 
жалпы басқару орталық ЭЕМ-мен және басқару пультімен ИАӨ-тың 
басқару орталығынан жүзеге асырылады. Орталық ЭЕМ-ге өндірісті 
басқарудың автоматтандырылған жүйесінен басқа, өндірісті техноло-
гиялық дайындауды жобалаудың автоматтандырылған жүйелері, ғылыми 
зерттеулер және нақты ИАӨ ерекшелігіне негізделген және схемада 
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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.

Басқарудың жоғарғы деңгейі ең алдымен. Өндірісті басқарудың 
автоматтандырылғанжүйелері (ӨБАЖ)және онымен тығыз байланысқан 
САПР және АБЖ ТП іске асырылады. Бұл жүйелердің құрамына АЖО 
(автоматтандырылған жұмыс орындары) және жоғарғы деңгейдегі ЭЕМ 
кіреді. Бұл деңгейде өндірісті жоспарлы-экономикалық басқару жүзеге 
асырылады, өндірістік процестердің жай-күйін есепке алу жүргізіледі, 
басқару бағдарламалары әзірленеді, сақталады және орташа басқару дең-
гейіне беріледі, ауысымдық-тәуліктік тапсырмалар қалыптастырылады 
және т. б.жалпы жоғарғы деңгей ұйымдастыру деп аталады [5].

ИАӨ басқарудың орташа деңгейі орталық ЭЕМ мен оператордың 
жұмыс орнын қамтитын ИАӨ басқару орталығында тікелей жүзеге асы-
рылады . 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 орында-
луын, 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 ретінде анықталуы мүмкін.

Басқарудың төменгі деңгейі ИӨМ және көлік-қойма жүйелерінің 
құрамына кіретін микроЭВМ жүзеге асырылады. Бұл деңгейде бөл-
шектерді өңдеу процесін және көліктік-қойма операцияларын тікелей 
басқару жүреді, бұл технологиялық процестің төменгі деңгейін атауға 
мүмкіндік береді

Осылайша, ИАӨ басқару жүйесі басқарудың жоғарғы, (ұйымдас-
тырушылық), орта (диспетчерлік) және төменгі (технологиялық) дең-
гейлерінің иерархиялық жүйесі болып табылады.
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 INTRODUCTION

Recently there has been a lot of discussion about futuristic wars between 
humans and robots, robots taking over the world and enslaving humans. Movies 
like The Terminator, Star Wars, etc., have propogated

these ideas faster than anything else. These movies are beautiful works of 
fiction and present us with an interesting point of view to speculate. However, 
the truth is much different but equally as interesting as the fiction. If you 
look around yourself you will see several machines and gizmos within your 
surroundings. 

When you use a simple pair of spectacles, do you become non- living? 
When an elderly person uses a hearing aid or a physically challenged person 
uses an artificial leg or arm do they become half machine? Yes, they do. Now 
we are rapidly moving toward an era where we will have chips embedded inside 
our bodies. Chips will communicate with our biological sensors and will help 
us in performing several activities more efficiently. An artificial retina is almost 
at the final stages of its development. 

Now we are thinking in terms of nanobots helping us to strengthen our 
immune systems. Now we are already on the verge of becoming half machine. 
Chips will be implanted inside our bodies imparting telescopic and microscopic 
abilities in our eyes. Cell phones will be permanently placed inside the ear. 
We will communicate with different devices not through a control panel or 
keyboard; rather these devices will receive commands from the brain directly. 
The next level of development will be the part of the brain being replaced by 
chips, which will impart more capability to the brain. You may ask, do we 
need all these? The answer is that the biological evolution has already become 
obsolete. It is unable to keep pace with the rate at which humans are growing. 

Many of our primary intuitions, such as mating behavior, are still millions 
of years old. Evolution happens only after millions of years. But humans have 
built the entire civilization in only 10,000 years. And now the rate of growth 
has become exponential. Now we need to replace our brain’s decision-making 
software with faster/better ones. So, where are we heading? Yes, we are slowly 
becoming robots. Robots are not our competitors on this planet. They are our 
successors (fig.1.1). Robots are the next level in evolution; rather we can call it 
robolution.
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CHAPTER 1. HISTORY OF DEVELOPMENT AND 
MODERN STATE OF ROBOTICS

1.1 History of robotics

Our fascination with robots began more than 100 years ago. Looking back, 
it’s easy to get confused about what is and is not a robot. Robotics’ history 
is tied to so many other technological advances that today seem so trivial we 
don’t even think of them as robots. 

 

Figure 1.1

On the basis of the increased scientific and technical capabilities of its time, 
the realization of the needs of society and production in various automatic 
devices is growing. At the same time, more distinct progress is outlined in 
bringing them closer to the species that is characteristic of modern robotic 
devices. The role of a kind of catalyst for the process is assumed by literature 
and art, repeatedly increasing the public interest in the problem of robotics.

It was during this period that many highly artistic science fiction works of 
literature appeared, many comics, cartoons and full-length films were put in, in 
which androids, robots, phantoms and other creations of the human imagination 
play leading roles.

The very concept of «robot» comes from artistic literature
Perhaps the most significant place in the topic of robotics is in the work 

of another great science fiction writer, American scientist and popularizer 
of science, Isaac Asimov. In one of his stories, united by a common cycle «I 
am a robot», A. Azimov in 1942 tried for the first time to formulate the basic 
principles of the behavior of robots and their interaction with humans, based on 
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the categories of good and humanity [1]. These principles, called the three laws 
of robotics, say:

1. A robot may not injure a human being, or, through inaction, allow a human 
being to come to harm, unless this would violate a higher order law.

2. A robot must obey the orders given to it by human beings, except where 
such orders would conflict with a higher order law.

3. A robot must protect its own existence, as long as such protection does 
not conflict with a higher order law.

Slaves of Steel
The first person to use the word robot wasn’t a scientist, but a playwright. 

Czecho- slovakian writer Karel Capek first used the word robot in his satirical 
play, R.U.R. (Rossum’s Universal Robots). Taken from the Czech word for 
forced labor, the word was used to describe electronic servants who turn on 
their masters when given emotions. This was only the beginning of the bad-
mouthing robots would receive for the next couple of decades. Many people 
feared that machines would resent their role as slaves or use their steely strength 
to overthrow humanity.

Wartime Inventions
World War II was a catalyst in the development of two important robot com- 

ponents i.e., artificial sensing and autonomous control. Radar was essential 
fortracking the enemy. The U.S. military also created autocontrol systems for 
mine detectors that would sit in front of a tank as it crossed enemy lines. If a 
mine was detected, the control system would automatically stop the tank before 
it reached the mine. The Germans developed guided robotic bombs that were 
capable of correcting their trajectory.

Calculators and Computers
Mathematician Charles Babbage dreamed up the idea for an «Analytical 

Engine» in the 1830s, but he was never able to build his device. It would take 
another 100 years before John Atanassoff would build the world’s first digital 
computer. In 1946 the University of Pennsylvania completed the ENIAC 
(Electronic Numerical Integrator and Calculator), a massive machine made up 
of thousands of vacuum tubes. But these devices could only handle numbers. 
The UNIVAC I (Universal Automatic Computer) would be the first device to 
deal with letters.

A Robot in Every Pot
For robotics, the ’40s and ’50s were full of over the top ideas. The invention 

of the transistor in 1948 increased the rate of electronic growth and the possi-
bilities seemed endless. Ten years later, the creation of silicon microchips rein-
forced that growth. The Westinghouse robot Elecktro showed how far science 
and imagination could go. The seven-foot robot could smoke and play the piano. 
Ads from the era suggested that every household would soon have a robot.
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Industrial-strength Arms
As the demand for cars grew, manufacturers looked for new ways to increase 

the efficiency of the assembly line through telecherics. This new field focused 
on robots that mimicked the operator’s movements from a distance. In 1961 
General Motors installed the applied telecherics system on their assembly line. 
The one-armed robot unloaded die casts, cooled components, and delivered 
them to a trim press (fig.1.2). In 1978 the PUMA (Programmable Universal 
Machine for Assembly) was introduced and quickly became the standard for 
commercial telecherics.

Figure 1.2

Early Personal Robots
With the rise of the personal computer came the personal robot craze of the 

early ’80s. The popularity of Star Wars didn’t hurt either. The first personal ro- 
bots looked like R2D2. The RB5X and the HERO 1 robots were both designed 
as education tools for learning about computers. The HERO 1 featured 
light, sound, and sonar sensors, a rotating head and, for its time, a powerful 
microprocessor. But the robots had a lighter side, too. In demo mode, HERO 
1 would sing. The RB5X even attempted to vacuum, but had problems with 
obstacles.

Arms in Space
Once earthlings traveled to space, they wanted to build things there. One 

of NASA’s essential construction tools is the Canadarm (fig.1.3). First deployed 
in 1981 aboard the Columbia, the Canadarm has gone on to deploy and repair 
satellites, telescopes, and shuttles. Jet Propulsions Laboratories (JPL) in Calif-
ornia has been working on several other devices for space construction since 
the late eighties. The Ranger Neutral Buoyancy Vehicle’s many manipulators 
are tested in a large pool of water to simulate outer space.
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Figure 1.3

Surgical Tools
While robots haven’t replaced doctors, they are performing many surgical 

tasks. In 1985 Dr. Yik San Kwoh invented the robot-software interface used 
in the first robot-aided surgery, a stereotactic procedure. The surgery involves 
a small probe that travels into the skull. A CT scanner is used to give a 3D 
picture of the brain, so that the robot can plot the best path to the tumor. The 
PUMA robots are commonly used to learn the difference between healthy and 
diseased tissue, using tofu for practice.

The Honda Humanoid
The team who created the Honda Humanoid robot took a lesson from 

our own bodies to build this two-legged robot. When they began in 1986, 
the idea was to create an intelligent robot that could get around in a human 
world, complete with stairs, carpeting, and other tough terrain. Getting a single 
robot mobile in a variety of environments had always been a challenge. But 
by studying feet and legs, the Honda team created a robot capable of climbing 
stairs, kicking a ball, pushing a cart, or tightening a screw (fig. 1.4).

Figure 1.4
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Hazardous Duties
As scientific knowledge grew so did the level of questioning. And, as with 

space exploration, finding the answers could be dangerous. In 1994 the CMU 
Field Robotics Center sent Dante II, a tethered walking robot to explore Mt. 
Spurr in Alaska. Dante II aids in the dangerous recovery of volcanic gases and 
samples. These robotic arms with wheels (a.k.a. mobile applied telecherics) 
saved countless lives defusing bombs and investigating nuclear accident sites. 
The range of self-control, or autonomy, on these robots varies.

A Range of Rovers
By the 1990s NASA was looking for something to regain the public’s 

enthusiasm for the space program. The answer was rovers. The first of these 
small, semiautonomous robot platforms to be launched into space was the 
Sojourner, sent to Mars in 1996 (fig. 1.5). Its mission involved testing soil 
composition, wind speed, and water vapor quantities. The problem was that it 
could only travel short distances. NASA went back to work. In 2004, twin robot 
rovers (fig.1.6) caught the public’s imagination again, sending back amazing 
images in journeys of kilometers, not meters.

Figure 1.5

Figure 1.6
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Entertaining Pets
In the late ’90s there was a return to consumer-oriented robots. The 

proliferation of the Internet also allowed a wider audience to get excited about 
robotics, controlling small rovers via the Web or buying kits online. One of the 
real robotic wonders of the late ’90s was AIBO the robotic dog, made by Sony 
Corp. Using his sensor array, AIBO can autonomously navigate a room and 
play ball. Even with a price tag of over $2,000, it took less than four days for 
AIBO to sell out online. Other «pet robots» followed AIBO, but the challenge 
of keeping the pet smart and the price low remains.

1.2 Current research in robotics around the world

According to MSN Learning & Research, 700,000 robots were in the 
industrial world in 1995 and over 500,000 were used in Japan, about 120,000 
in Western Europe, and 60,000 in the United States – and many were doing 
tasks that are dangerous or unpleasant for humans. Some of the hazardous jobs 
are handling material such as blood or urine samples, searching buildings for 
fugitives, and deep water searches, and even some jobs that are repetitive  – 
and these can run 24 hours a day without getting tired [2]. General Motors 
Corporation uses these robots for spot welding, painting, machine loading, 
parts transfer, and assembly.

Assembly line robots are the fastest growing because of higher precision 
and lower cost for labor. Basically a robot consists of:

• A mechanical device, such as a wheeled platform, arm, or other 
construction, capable of interacting with its environment.

• Sensors on or around the device that are able to sense the environment 
and give useful feedback to the device.

• Systems that process sensory input in the context of the device’s current 
situation and instruct the device to perform actions in response to the 
situation.

In the manufacturing field, robot development has focused on engineering 
robotic arms that perform manufacturing processes. In the space industry, 
robotics focuses on highly specialized, one of kind planetary rovers. Unlike 
a highly automated manufacturing plant, a planetary rover operating on the 
dark side of the moon without radio communication might run into unexpected 
situations.

The older robots of the MIT leg Lab is shoven in Figure 1.7. (a) Quadruped 
demonstrated that two-legged running algorithms could be generalized to allow 
four-legged running, including the trot, pace, and bound. The 3D biped hops, 
runs, and performs tucked somersaults Figure 1.7 (b).
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 (a)

(b)
Figure 1.7

At a minimum, a planetary rover must have some source of sensory input, 
some way of interpreting that input, and a way of modifying its actions to 
respond to a changing world. Furthermore, the need to sense and adapt to a 
partially un- known environment requires intelligence (in other words, artificial 
intelligence). From military technology and space exploration to the health 
industry and commerce, the advantages of using robots have been realized 
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to the point that they are becoming a part of our collective experience and 
everyday lives.

Several universities and research organizations around the world are 
engaged in active research in various fields of robotics. Some of the leading 
research organizations are MIT (Massachusetts Institute of Technology), JPL 
(Jet Propulsion Lab., NASA), CMU (Carnegie Mellon University), and Stanford 
University.

  
Figure 1.8 – M2, a 3D bipedal walking robot that is currently 

being developed in the MIT Leg Laboratory

These and many other organizations are involved in various fields of 
robotics. These fields of robotics can be broadly categorized as:

• Robotic Manipulator.
• Wheeled Mobile Robots.
• Legged Robots.
• Underwater Robots.
• Flying Robots.
• Robot Vision.
• Artificial Intelligence.
• Industrial Automation.



149

The Leg Lab at MIT is dedicated to studying legged locomotion and buil-
ding dynamic legged robots. They are specialists in exploring the roles of 
balance and dynamic control. They are simulating and building creatures which 
walk, run, and hop like their biological counterparts. The preceeding pictures 
(fig. 7 and 8) show a few of their research robots.

Figure 1.9 – JPL space exploration robot

M2 is a 3D bipedal walking robot that is currently being developed in the 
MIT Leg Laboratory. The robot has 12 active degrees of freedom: 3 in each 
hip, 1 in each knee, and 2 in each ankle. It will be used to investigate:

• Various walking algorithms.
• Motion description and control techniques, particularly Virtual Model 

Control.
• Force control actuation techniques, particularly Series Elastic Actuation.
• Automatic learning techniques.
Jet Propulsion Laboratory is NASA’s lead center for creating robotic 

spacecraft and rovers. Robots can literally go where no person has gone before, 
to other planets where the environments are not suitable for humans until we 
have studied them in much greater detail. The robots and spacecraft we build 
are our eyes and ears on these distant planets. The preceeding is a picture of a 
robot that is being developed at JPL (fig. 1.9).

Carnegie Mellon University is another center that is involved in active 
research of robotics. There are several robots that are being researched.
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Figure 1.10 – Rover1 is a highly autonomous, 
programmable robot at CMU

At The Robotics Institute, CMU. One of these robots is Rover 1. (Fig. 1.10). 
One of the goals in designing the rover was to create a robot that could autono-
mously navigate in the dynamic environment of the home. It uses a visual 
navigation system dependent on static landmarks. The rover can also climb 
stairs.

Another project in The Robotics Institute, CMU is Gyrover. Gyrover is 
a single-wheel robot that is stabilized and steered by means of an internal, 
mechanical gyroscope (fig. 1.11). Gyrover can stand and turn in place, move 
deliberately at low speed, climb moderate grades, and move stably on rough 
terrain at high speeds. It has a relatively large rolling diameter, which facilitates 
motion over rough terrain; a single track and narrow profile for obstacle 
avoidance; and is completely enclosed for protection from the environment.

Figure 1.11 – Gyrover I, a single-wheel robot that is stabilized 
and steered by means of an internal, mechanical gyroscope
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1.3 Classification of robotics

As mentioned, robotics can be classified into the following:
• Robotic Manipulator (Robotic Arms).
• Wheeled Mobile Robots (WMR).
• Legged Robots.
• Underwater Robots and Flying Robots.
• Robot Vision.
• Artificial Intelligence.
• Industrial robots.
Robotic Arms
Robotic arms have become useful and economical tools in manufacturing, 

medicine, and other industries (fig. 1.12).

  
Figure 1.12

Wheeled Mobile Robots
Wheeled mobile robots perform many tasks in industry and in the military 

(fig. 1.13).

  
Figure 1.13
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Legged Robots
Locomotion on the ground can be realized with three different basic 

mechanisms:
I. Slider,
II. Liver
III. Wheel or track.
Out of the above three mechanisms, the first two are walking mechanisms, 

and in these cases the robot moves on legs. So many robots have been designed 
that follow the walking mechanism. Walking mechanisms have their own 
advantages and they become more reasonable when moving on soft, uneven 
terrains (fig. 1.14).

  
Figure 1.14

The benefits that can be obtained with a legged robot are:
• Better mobility.
• Better stability on the platform.
• Better energy efficiency.
• Smaller impact on the ground.
In walking robots, the balance of the body is of prime importance and it 

becomes even more important if it is a two-legged robot. So the control system 
used in such robots should be used wisely. A motion control system should con- 
trol the motion of the body so that leg movements automatically generate the 
desired body movements.

A control system also needs to control gait i.e., the sequence of supporting 
leg configurations and foot placement (motion of the nonsupporting legs) to 
find the next foothold. While walking, the movement of the body which rests 
on the supporting legs should be considered and properly controlled.
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Gait, which determines the sequence of supporting leg configurations dur- 
ing movement, is divided into two classes:

1. Periodic gaits: They repeat the same sequence of supporting leg confi-
gurations.

2. Nonperiodic or free gaits: They do not have any periodicity in their gait 
pattern.

The number of different gaits depends on the number of legs..
Underwater Robots
Camera-equipped underwater robots (fig. 1.15) serve many purposes inclu-

ding tracking of fish and searching for sunken ships.

  
Figure 1.15

Flying Robots
Flying robots (fig. 1.16) have been used effectively in military maneuvers, 

and often mimic the movements of insects.

  
Figure 1.16
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Robot Vision
Vision-based Sensors
Vision is our most powerful sense. It provides us with an enormous amount 

of information about the environment and enables rich, intelligent interaction in 
dynamic environments. It is therefore not surprising that a great deal of effort 
has been devoted to providing machines with sensors that mimic the capabilities 
of the human vision system. The first step in this process is the creation of 
the sensing devices that capture the same raw information light that the human 
vision system uses. The two current technologies for creating vision sensors are 
CCD and CMOS. These sensors have specific limitations in performance when 
compared to the human eye. 

Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) is a branch of computer science and engineering 

that deals with intelligent behavior, learning, and adaptation in machines. Re- 
search in AI is concerned with producing machines to automate tasks requir- 
ing intelligent behavior. Examples include control, planning and scheduling, the 
ability to answer diagnostic and consumer questions, handwriting, speech, and 
facial recognition. As such, it has become an engineering discipline, focused 
on providing solutions to real-life problems, software applications, traditional 
strategy games like computer chess, and other video games.

• Expert systems: apply reasoning capabilities to reach a conclusion. An 
expert system can process large amounts of known information and 
provide conclusions based on them.

Computational Intelligence involves iterative development or learning (e.g., 
parameter tuning in connectionist systems). Learning is based on empirical 
data and is associated with nonsymbolic AI, scruffy AI, and soft computing. 
Methods mainly include:

Neural networks: systems with very strong pattern recognition capabilities.
• Fuzzy systems: techniques for reasoning under uncertainty, have been 

widely used in modern industrial and consumer product control systems.
• Evolutionary computation: applies biologically inspired concepts such as 

populations, mutation, and survival of the fittest to generate increasingly 
better solutions to the problem. 

With hybrid intelligent systems attempts are made to combine these two 
groups. Expert inference rules can be generated through neural network or 
production rules from statistical learning such as in ACT-R. It is thought that 
the human brain uses multiple techniques to both formulate and cross-check 
results. Thus, integration is seen as promising and perhaps necessary for true 
AI.
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Industrial robots
Industrial robots are widely used for automation.Automation, which in 

Greek means self-dictated, is the use of control systems, such as computers, 
to control industrial machinery and processes, replacing human operators [3]. 
In the scope of industrialization, it is a step beyond mechanization. Whereas 
mechanization provided human operators with machinery to assist them with 
the physical requirements of work, automation greatly reduces the need for 
human sensory and mental requirements as well.

1.4 Вecoming and development of robotics 
in the CIS and Eastern Europe countries

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

A resolution was issued by the USSR State Committee on Science and Tech-
nology in 1972, which determined the foundations of this work; the working 
group on problems of robotics was organized, headed by E.I.Yurevich, Dr. of 
Tech. Sciences, Professor of the Leningrad Polytechnic Institute, who developed 
a program with the participation of 19 sectors of the national economy (1,8). 
However, research and development work on this problem began much earlier.

In 1971, prototypes of industrial robots of the first generation appeared: 
«UM-1» robots (created under the direction of P.N.Belyanin and B.Sh.Rosin), 
«Universal-50» (under the direction of B.N.Surnin), «UPC-1» (under the 
direction of V.I.Aksenov).

The «UM-1» industrial robot, hydraulic, with a lifting capacity of up to 
40 kg, with a positional analog-trans-format software control system designed 
to perform auxiliary operations in technological processes of mechanical 
processing, cold forming, electroplating, was the first domestic robot used in 
the enterprise to produce batch production.

The second stage of robotization, from about 1976 to 1980, is characterized 
by the organization of the serial production of industrial robots, the deployment 
of standardization and unification works, the development and creation of 
modular structures, the beginning of work on creating sensible robots.

An important milestone in the development of domestic robotics was the 
implementation of the tasks formulated in the government resolution of July 22, 
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1974 «On measures to organize the production of automatic manipulators with 
programmed control for mechanical engineering.»

This resolution provided for the organization in 1975-1980 serial production 
of industrial robots and components for them at the enterprises of Min-
stankoprom, Minpribor and several other ministries. In total from 1970 to 
1980 more than 50 different types of automatic manipulators with programmed 
control were developed in the country, a scientific, technical and production 
base was created for the annual production of about 7 thousand automatic 
manipulators and 10 thousand sets of control systems.

Industrial robots of the type «Universal», «PR-5», «Brig-10», «MP-9S», 
«TUR-10» and a number of others can be attributed to the best designs created 
in these years.

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

In 1981-1985 Russian robotics has entered to the third qualitatively new 
stage of robotization – the period of widespread introduction of industrial 
robots into the national economy [4].

Released on June 11, 1981, the Government resolution «On increasing 
production and implementation of automatic manipulators with software 
control (industrial robots) in 1981-1985 into the national economy» defined 
a wide scope of work on the creation and use of robots and robotic systems 
in such sectors of the national economy, as mechanical engineering, mining, 
metallurgy, agriculture, construction, transport, light and food industries.

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

The Government’s decree «On the acceleration of works to automate 
machine-building production on the basis of advanced technological proces-
ses and flexible retrofit complexes» (May 1984) gave a new impetus to 
robotization in the country, entrusted the Ministry of Industry and Social 
Affairs to implement a single technical policy productions at the enterprises of 
mechanical engineering and metal working. In 1983 about 7 thousand robots 
and manipulators worked at the enterprises of the country, and in 1981-1985. 
over 40 thousand of them were produced. By the beginning of 1986, more 
than 20 thousand industrial robots and manipulators were introduced at the 
enterprises of the Ministry of Instrument Engineering.
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Great help in solving organizational and personnel tasks was provided 
by territorial centers of production robotization. Only in 1984, 75 exemplary 
automated workshops and sites equipped with robots and became basic for 
the exchange of experience between industries were created [4]. The process 
of the qualitative improvement of robotics, not a single, but the complex use 
of industrial robots in technological lines, in flexible automated productions 
(FAP), has been outlined and consistently gained strength.

At a number of enterprises in the country, flexible production modules, 
flexible automated lines, sections and workshops with automated transport 
and storage systems were put into operation. By the end of 1985, about 80 
such systems had been implemented, including automatic control, tool change 
and chip removal. Experience in operating flexible production systems (FPS) 
suggests that they reduce the time of the production cycle by up to 30 times, 
increase the equipment shift factor to 2.5-2.7, while saving production space by 
30-40% [5,7].

The FPS at various scales was created mainly in the engineering industries, 
including instrument engineering, radio and electronic industries.

FPS type APP-3-2 is designed to handle 70 different hull parts. Contains 
4 multioperational five-coordinate and 3 multioperational six-coordinate CNC 
machines, as well as a deep-hole CNC machine. There is an automated trans-
port and storage system, as well as an automated system for instrumental 
support and control, which is operated since 1985

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

At the Moscow State Technical University by N.E.Bauman under the 
leadership of the famous scientist, corresponding member of the USSR 
Academy of Sciences, professor E.P.Popov for many years conducted funda-
mental research in the field of the theory of automatic control, which served 
as the theoretical basis for the creation of robots and manipulators, the 
development of domestic robotics.

A major role in promoting the ideas of robotics and creating new 
industrial robots was played by the corresponding member of the USSR Aca-
demy of Sciences, professor P.N. Belyanin. He, in particular, is the author 
of the country’s first monographs on this issue (Industrial robots. – M.: 
Mashinostroenie, 1975; Industrial robots in Japan. M.: NIAT, 1977; Industrial 
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robots in the USA. S .: NIAT, 1978). The talented organizer and leader of the 
work on the creation of the first domestic industrial robots were the Laureate 
of the USSR State Prize B.N.Surnin (1931-1979) and the well-known specialist 
Y.A.Shifrin, whose names are associated with the creation and implementation 
of robots  «Cyclone-3B», «Universal-5», «Universal-15» and «Universal-50M». 

Coordination of the activities of various ministries and departments in the 
field of fundamental and applied research for the creation, organization of mass 
production and widespread use of industrial robots in the national economy is 
carried out by the Scientific Council of the Academy of Sciences on the problem 
of «Robots and robotic systems» headed by corresponding member of the USSR 
Academy of Sciences, professor I.M.Makarov. With the active participation 
of the Scientific Council in 1983 in the Moscow Higher Technical School by 
N.E.Bauman the scientific-educational center «Robotics» of the Academy of 
Sciences and the Ministry of Higher Education is created, which headed by a 
corresponding member of the USSR Academy of Sciences, professor E.P.Popov.

Over the years, the development of robotics in the USSR and the countries 
of Eastern Europe has been conducted on the basis of a close commonwealth 
within the framework of cooperation among the CMEA (Council for Mutual 
Economic Assistance) member countries. In June 1982, during the 36th 
meeting of the CMEA session, the heads of the delegations signed the General 
Agreement on multilateral cooperation on the development and organization of 
specialized and cooperative production of industrial robots, and therefore the 
Council of Chief Designers (CCD) was created, which became the main coor-
dinator in this area.

Figure 1.17 – Home robot
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The home robot, version 3 (2008), was created at the Institute of Mechanical 
Engineering and Automation, Fraunhofer (Germany, fig. 1.17).

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

recognizing and capturing objects.
Management: from the panel, speech, gesture recognition.
In 1982, the catalog «Industrial robots and hand-operated manipulators» was 

published (Moscow: NIImash Minstankrom USSR), in which data on indus-
trial robots produced not only in the USSR (67 models), but also in Bulgaria, 
Hungary, GDR, Poland, Romania and Czechoslovakia were given.

At the beginning of 1983, the interested organizations of the CMEA member 
countries concluded an agreement on multilateral international specialization 
and co-production of industrial robots and manipulators for various purposes, 
and in December 1985 the 41st (extraordinary) session of the CMEA adopted 
the Integrated Program of Scientific and Technological Progress of countries –
CMEA members until 2000, in which industrial robots and robotization of 
production are included as one of the priority areas for complex automation. 
This program played a positive role in the development of robotics.

As one example of fruitful scientific and technical cooperation, one can cite 
the implementation of joint work on the subject «Creating industrial robots for 
welding production» (the head organization is the Electric Welding Insti-tute 
named after E.O. Paton) with the participation of the USSR, Bulgaria, Hun-
gary, the GDR, and Poland Romania, Czechoslovakia and Yugoslavia. The 
work ended with the creation of a new industrial robot for electric arc welding 
«Interrobot-1».

In 1989, over 65 thousand IR were already in use in the USSR and the 
countries of Eastern Europe, including about 59200 units in the USSR [6].

1.5 Development of robotics in Kazakhstan

The development of robotics in Kazakhstan is carried out according to a 
program developed and implemented by the national scientific and technical 
holding «Parasat» together with the new university of Astana (now renamed 
after Nazarbayev University)
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Program Name: «Development of Robotics and Robot Technologies in the 
Republic of Kazakhstan» for 2011-2013.

The purpose of the program:
• creation of production and organization of service of robots and robot 

technologies;
• creation of a scientific and educational base on the basis of JSC «New 

University of Astana» for the development of the robotics industry and 
the development of innovations in robot technology;

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

• preparation of the base for the organization of production (assembly) of 
components supplied by enterprises by the leaders in the production of 
residential robots (Hanooi Robotics, South Korea);

• development of domestic robots for household and other (dual) purposes; 
• equipping domestic industrial production facilities, enterprises, special-

purpose objects, organizations and other structures with high-tech robots 
providing the latest level and production culture.

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

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

robots») on the basis of foreign, and, subsequently, domestic innovative 
technologies;

• creation of scientific, educational and industrial infrastructure of robotics.
 Today, the development of robotics in our country is reaching a new level. 

The Kazakhstan Federation of Educational and Sports Robotics has concluded a 
memorandum with the Russian association. Such cooperation will help to reach 
the international level. The memorandum was concluded in Aktobe, where the 
republican championship «Kaz-Robo-Sport-2017» was held. Guests from the 
CIS countries took part as experts. Innovative technologies are developing very 
quickly. Schools introduce additional classes in robotics. Scientists create smart 
homes, model their projects, come up with unique ideas of using technology 
and energy.

At present, the KazRobotics Federation of Educational and Sports Robotics, 
established in 2015, is engaged in the development of robotics in Kazakhstan. 
The purpose of the organization is to promote the massive introduction of 
robotics in education and competitions in robotics.

Technical students have prototypes and initial development of humanoid 
robots, cargo transportation robots and other technologies. But in general, 
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little is known about the development of robotics in Kazakhstan outside of 
educational laboratories and local competitions. In 2012, students from Kazakh-
stan for the first time took part in international Robocon competitions. for this, 
they created three robots to perform the tasks of the organizers.

Often the robots created for the competition, have no direct practical appli-
cation. But on the creation of such technologies, schoolchildren and students are 
filling their hands for more serious development. At EXPO-2017, the developers 
of Kazakhstan presented new technologies in the field of robotics. Among them 
were even schoolchildren who created robots for sorting, recycling and cleaning 
water.

The Kazakhstan robot «Sholpan» with the practical use, presented by 
students of the International University of Information Technologies in 2013, is 
well known. Sholpan demonstrated the ability to smile, follow the guests and 
respond to simple voice commands. In 2015, «Sholpan» had a robot partner 
«Arman» to work in the Public Service Centers. The robot welcomes visitors, 
advises, it has a built-in ID scanner and information screen.

In 2016, a domestic reconnaissance robot appeared in Kazakhstan, whose 
creation was carried out by specialists of the Military Research Center (MRC) 
of the National University of Defense named after the First President of the 
Republic of Kazakhstan. The robot looks like a mini-armored personnel carrier, 
and its main goal is urban reconnaissance (Fig. 1.18).

Figure 1.18

The technology is still being tested and has not officially entered into service 
in the Armed Forces of Kazakhstan. The robot scans the terrain, creates a 3D 
model of the environment, and identifies enemy firing points and mined areas. 
Its weight is 24 kilograms; the maximum speed is up to 60 km / h. In the spring 
of 2017, military developers are planning to create a tracked combat robot.
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Large research and design work on the creation of robots for various fields 
of activity are carried out on the basis of Eurasian National University named 
after L.V.Gumilyev. The pictures 1.19-1.21 show samples of research robots.

Figure 1.19

  
Figure 1.20-1.21

The capabilities of Kazakhstani robots are still limited, but every year this 
industry develops more confidently: robotics classes appear in schools, at least 
in five cities of Kazakhstan there are circles for young inventors, and universities 
introduce relevant disciplines. Perhaps the new generation of Kazakhstanis will 
not just live in a robotic environment, but also begin to create it.
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CHAPTER 2. INDUSTRIAL ROBOTS

In accordance with the State Standard (GOST 25686-85 «Manipulators, 
auto operators and industrial robots. Terms and definitions»), an industrial robot 
(IR) is defined as an automatic machine, stationary or mobile, consisting of 
an actuator in the form of a manipulator with several degrees of mobility, and 
reprogrammable software control unit for performing in the production process 
motor and control functions. In addition to the formally adopted, a more brief 
definition is often used in practice:

IR – reprogrammable automatic manipulator of industrial application. 
By reprogrammability, in accordance with the standard, is meant the property 
of an industrial robot to replace a control program automatically or with the 
help of a human operator. Reprogramming includes changing the sequence and 
(or) movement values according to the degree of mobility and control functions 
using the controls on the control panel of the control unit.

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

2.1 General device and components of IR

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

The IR manipulator is designed to perform all its motor functions and is a 
multi-link mechanism with an open kinematic chain, equipped with drives and 
a working body, as well as, in general, a movement device. Structurally, the 
manipulator consists of supporting (supporting) structures, a handling system, 
working bodies, a drive and a device of movement.

The control device of IR serves for the formation and issuance of control 
actions to the manipulator in accordance with the control program and consists 
of the control system itself, the information-measuring system with feedback 
devices and the communication system.

Support, or bearing, designs are intended to accommodate all the devices 
and units of IR, as well as providing the necessary strength and rigidity of the 
manipulator. The supporting structures for their performance are very diverse 
and can be made in the form of bases, enclosures, racks, columns, metal struc-
tures, frames of carriages, portals, etc.
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The manipulation system serves for the transfer and orientation of the 
working body or object of manipulation at a given point in the working area and 
is structurally a usually multi-link spatial mechanism with an open kinematic 
chain.

The working body of the manipulator of IR, designed to directly influence 
the object of manipulation when performing technological operations or auxi-
liary transitions, is a gripping device or working tool.

Drive unit is needed to convert the input energy into mechanical movement 
of the executive links of the manipulator in accordance with command signals 
from the control system, and in general contains the power plant, engines and 
transmission mechanisms.

The device of movement is intended to move the manipulator or the IR as a 
whole to the necessary place of the working space and constructively consists 
of the running gear and driving devices.

A software control system (SCS) serves to directly generate and issue 
control signals and constructively consists of a control panel, a storage device, 
a computing device, manipulator drive control units and process equipment. 

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

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

2.2 Industrial robots classification

Classification of industrial robots can be carried out according to a variety of 
criteria: application areas, production and technological features, specialization, 
type of basic coordinate system, capacity, linear displacement values, working 
area volume, accuracy class, mobility, type of drive, method of installation at 
the workplace, type of control system, method of programming, etc.

According to the field of application, industrial robots are classified accor-
ding to a specific type of their use as the main process equipment, and currently, 
according to this feature, the following main types of IR can be distinguished: 
welding, painting, assembly, and control and measuring.

IR are divided by production and technological grounds into technical, 
lifting and transport (auxiliary) and universal industrial robots, as well as by 
specialization into special, specialized and universal (multipurpose).
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Let us consider in more detail two of the most characteristic and meaningful 
classifications of industrial robots: 

1) by the form of the basic coordinate system; 
2) by the level of input information and the method of programming (training). 

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

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

Depending on the nature of each of the transferred degrees of mobility 
(progressive or rotational), their sequence and mutual orientation in space, 
one or another basic coordinate system of the manipulator with its own 
characteristics and the shape of the spatial figure described by the working body 
of the IR is formed [10,11,12]. Thus, the type of the base coordinate system of 
the IR manipulator determines its design, the level of complexity of the control 
system, and the difficulty of programming executive motions.

Figure 2.1

An industrial robot operating in a rectangular or Cartesian coordinate system 
has three progressive basic degrees of mobility with mutually perpendicular 
directions of movement. This type of robot consists of (fig. 2.1): from frame 
1 in the form of a beam bridge or portal construction, moving progressively, a 
transverse cart or carriage 2, relative to which the arm of the manipulator 3 in 
the form of a rack or column moves in the vertical direction. The shape of the 
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resulting spatial figure, described by the working body, the so-called work zone 
4, is a rectangular parallelepiped.

The mechanical properties of the rectangular manipulator system (ease of 
maintenance of the working area, rather high rigidity) make it possible to use 
such robots in cramped conditions, hanging them above the equipment being 
serviced, and where high accuracy is required, for example, during assembly 
operations. However, despite the comparative simplicity of the construction 
of the manipulator and programming, the IR of this design are used relatively 
rarely.

The disadvantages are the excessive increase in the overall dimensions of 
the device with a relatively small volume of the working area and the lengt-
hening of the duration of a given sequence diagram of the process. Most often, 
such robots are made in the form of a carriage suspended on rails under or 
above the equipment being serviced, or in the form of a portal structure. Exam-
ples of such a configuration of industrial robots are domestic «Rythm-05.01», 
«UM1.25F4.24.01», a transport robot with two degrees of mobility «TRT-1-
250» (Sprut-1); assembly «two-handed» robot of the Italian company «Olivetti» 
«Sigma / MTG»; Japanese «Electro hand» and «Synchro hand», Bulgarian 
«RB-250», etc. A transport robot «Спрут-1» is shoven in fig. 2.2.

Figure 2.2

An industrial robot operating in a cylindrical coordinate system has one 
rotational and two progressive basic degrees of mobility with mutually perpen-
dicular directions of movement. The manipulator of such a robot consists of (fig. 
2.3): from the rotary column, or stand 1, moving along it in the vertical direc-
tion the carriage 2, relative to which the arm of the manipulator 3 is moving 
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progressively. The shape of the working zone 4 being formed is an incomplete 
cylinder.

Due to the convenience of constructive design and programming, such a 
configuration of the manipulator is widespread. It provides maintenance of a 
large volume of working space, and the presence of two portable progressive 
movements along with rotational facilitates thе planning and layout of work-
places and equipment, and the creation of robotic complexes. The disadvantage 
is the difficulty of servicing the objects located at low altitude.

Figure 2.3

 Examples of such industrial robots are domestic «Cyclone-3», «Cyclone-5», 
«Universal-5», two-handed «IR-5», «IR-10I», «Brig-10», small-sized IR 
«Rythm-01.01» and two-handed « Rythm-01.02», «MP-9»; Japanese «Fanuc-1», 
«Fanuc-2», «Robot», «Uniman 10», «Uniman 2000», «Autohand»; Bulgarian 
«RB-110»; Italian «RBT-5»; industrial robot FRG «MHU-500», as well as one 
of the first industrial robots, created in the USA, «Versatran» and others [13]. 
Fig. 2.4 shoves IR «Universal-5».

Figure 2.4 - IR «Universal-5»
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 An industrial robot operating in a spherical, or polar coordinate system, has 
two rotational mutually perpendicular and progressive degrees of mobility (Fig. 
2.5).This type of robot consists of a rotating column, or base 1, of a rotating 
(swinging) carriage 2 and moving progressively in it «hand» 3. The shape of 
the forming work zone 4 is an incomplete ball, bounded by spherical and flat 
surfaces.

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

Figure 2.5

Examples of such industrial robots are domestic – «Universal-15», «Univer-
sal-50», «Universap-60», «IR-35»; created in the USA robots «Stenford arm», as 
well as a gamma of robots «Unimate» and «Prab»; Japanese «Matbac-IRA-50», 
«Robitus RS», as well as a gamma of robots like «Kawasaki Unimate»; Italian 
«Little giant»; Germanic «Linear-Gerat LI5» and «Rohren-Gerat R30» and 
others.

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

Such a configuration of a manipulator, also called a complex spherical, or 
anthropomorphic one, consists of links capable rotate like a human hand: to 
the rotating «trunk» in the form of a body or column1 is pivotally attached the 
«shoulder» 2, to which, in turn, is attached the «elbow» 3. The shape of the 
resulting working area 4 is a complex ball limited by spherical and cylindrical 
planes.

The anthropomorphic system is quite complex and cumbersome to imple-
ment and programming, requires more complex devices for its control, and due 
to its reduced rigidity, special measures are needed to improve the accuracy 
of manipulation. At the same time, it is distinguished by high versatility, and 
having the largest volume of serviced working area, it is well assembled in the 
workshop, and it allows minimizing the size of the production areas required 
to accommodate robots. When equipped with additional hinges, it acquires 
increased flexibility and maneuverability, which is especially important for 
painting and welding.

Typical examples of the anthropomorphic configuration are domestic 
industrial robots «RPM-25», «TUR-10», painting robot «Koler»; Swedish robots 
«IRb-6» and «IRb-60» from ASEA; Norwegian – «Trallfa»; welding and 
assembly robots of the «IR» model of the German company «Kuka»; welding 
robot «Vertikal-80» of the French company «Renault»; robots of US firms 
«Cincinnati Milacron» and «Unimation» (series «Puma»), etc.

An industrial robot acting in an angular cylindrical or complex cylindrical 
coordinate system has two degrees of mobility that are rotational in the 
horizontal plane and perpendicular to them – progressive, directed vertically 
(Fig. 2.7).

Figure 2.7

The manipulator of such a robot consists of a rotating column or body 1, 
attached to it and rotating in the same horizontal plane link 2, at the end of 
which an «arm» 3 moves vertically along the guide.
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 The shape of the resulting working area 4 is a straight cylinder. This is a 
fundamentally new configuration of an industrial robot manipulator, created in 
Japan by scientists at Yamanashi University, appeared for the first time in 1981 
and was named «SCARA» (Selective Compliance Assemble Robot Arm) 

Unlike a robot operating in an angular coordinate system, rotating joints of 
SCARA are located in a horizontal rather than a vertical plane, using vertical 
mobility for progressive motion of the gripping device. This configuration, 
combining the properties of the angular and cylindrical coordinate systems, 
proved to be very effective.

Due to the high rigidity in the vertical direction, SCARA-type robots can 
carry significantly higher payloads than other assembly robots (up to 30 kg), and 
at the same time are very convenient for performing assembly operations. The 
scheme is widely used for assembly robots, and a number of firms, including 
such world-famous IBM (USA), produce assembly robots of this type on the 
basis of licensing agreements; One of the most advanced Japanese models is 
called «SKILARM», which means «clever hand».

Along with the considered five main types of industrial robots, in recent 
years an unconventional configuration of the so-called parallel operating mani-
pulator was created in the USA, which received the GADELY mark by the 
company name (GEC Advanced Device For Assembly). The «GADFLY» robot 
has a disk with tools suspended on three pairs of rods, by changing the lengths 
of which the working member can be moved along six degrees of mobility.

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

According to the level of input information and the method of training, 
industrial robots can be divided into four main categories. At the same time, 
each category of IR has a certain level of information entered from outside, 
necessary and sufficient for full-fledged functioning under the given techno-
logical conditions, as well as organically related to this method of its training 
(or programming).

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

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

The composition and sequence of actions of the robot are set a priori for 
each technological operation in accordance with the preliminary information 
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about the organization of the production process. Making adjustments to the 
original sequence of actions due to the changes in the organization of the 
technological process requires a long time and excessive material and labor 
costs, and therefore impractical.

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

A set of programs recorded in the control device allows you to easily confi-
gure the robot to manufacture the desired product. And yet these are industrial 
robots of the first generation that do not have sensory support and are not able 
to adjust their actions in the process of operation itself depending on changing 
conditions.

Reprogrammable (trained) industrial robots with a variable cycle of 
operations, along with a full set of program information, have sensory support 
and feedbacks, which allow to adjust program actions to one degree or another 
according to changes in the process parameters. Algorithmic and software of 
such IR allows the control system based on feedback relations to form the laws 
of manipulator control, taking into account the actual situation, i.e. be trained 
in the process of interaction with production objects (to adapt) to changing 
conditions.

«Initial» training of such robots is usually carried out on the first working 
cycle, for which, before starting work, a human operator in manual training 
mode conducts a gripping device of a robot along a working path. At the same 
time, the coordinates of the key points of the working path, as well as some 
information about the state of the robotic system in the process of performing 
the technological operation are automatically recorded in the memory of the 
robot control system.

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

Flex-programmed (self-taught) industrial robots with elements of artificial 
intelligence, in addition to the developed sensory system in the form of artificial 
organs of sight, hearing, touch, and others, must have a powerful information 
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and control system and sophisticated algorithmic and software capable of 
recognizing patterns and situations, simulate the environment, plan behavior 
and, self-learning in the process of functioning, to form the composition and 
sequence of their actions on the basis of the goal and Information about the 
environment in an unorganized working space. These are third-generation 
robots, which will find application in the most complex technological processes 
of assembly, installation, instrumentation and special technologies.

2.3 Technical characteristics of industrial robots

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

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

the number of degrees of mobility, the magnitude and speed of movement in 
degrees of mobility, work area, workspace and service area of IR, positioning 
error or trajectory processing.

The load capacity of the PR is the greatest value of the mass of objects of 
manipulation, including the mass of the working body, which can be moved 
«by hand» under specified conditions. For a multi-handed IR, the load capacity 
is defined as the sum of the load capacity of all its «arms». For some types of 
industrial robots, the force (or torque) developed by the actuator is an important 
indicator. The number of such indicators can be attributed to the clamping force 
of the object manipulating by the gripping device, the working force of the 
«arm» of the IR along its longitudinal axis, and the torque when rotating the 
gripping device.

According to the value of carrying capacity, industrial robots are divided 
into ultra-light (up to 1 kg), light (over 1 to 10 kg), medium (over 10-up to 200 
kg), heavy (over 200 up to 1000 kg), extra heavy (over 1000 kg). Currently, 
up to 73% of light and medium-sized models of IR are manufactured with a 
load capacity from 5 to 80 kg. The number of degrees of mobility of the PR is 
defined as the sum of the possible coordinate movements of its working body or 
object of manipulation relative to the reference system. For some types of IR, 
the number of degrees of mobility of the gripping device is additionally taken 
into account equal to the number of degrees of freedom of all its links relative 
to the attachment point to the «arm» of the robot.

 Among the degrees of mobility of an individual manipulator, one should 
distinguish between portable and orienting ones.

Portable, or regional, degrees of mobility are used to move the working 
body of the PR; orienting, or local, – for its orientation in the work area. To 
move the object of manipulation to a given place in the working area without its 
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orientation, three portable degrees of mobility are enough; for full orientation, 
three orienting ones. For the transfer and full spatial orientation, six degrees of 
mobility are needed; a further increase in the number of degrees of mobility 
increases the maneuverability of the robot’s handling system, improves its 
dynamics, but complicates the design and programming, reduces the positioning 
accuracy and increases the cost. 

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

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

Considering the increasing use of mobile robots, along with the degrees of 
mobility of the robot’s handling system, the degrees of mobility of its movement 
devices, so-called coordinate or global, should also be considered.

 The magnitudes and speeds of movement of the working body for each 
degree of mobility characterize the geometry of the IR working space, as well 
as the peculiarities of movement and orientation of the transferred object and 
are determined by the mechanics of the IR manipulator and the capabilities of 
the drive.

The magnitude of the displacements in linear coordinates are given in 
meters, and in angular coordinates, in degrees or radians; accordingly, speeds 
are expressed in meters per second for linear and degrees or radians per second 
for angular coordinates. According to the magnitude of the linear displacement, 
or stroke of the working body, IR are distinguished with a small (up to 
300 mm), medium (over 300 to 1000 mm) and a large stroke (over 1000 mm).

 The speeds of movements of the manipulator links characterize the 
important quality of the IR – speed, on which the maintenance time of the 
process equipment depends. Usually, the speeds of linear displacements of the 
working bodies of the manipulators do not exceed 1.0-1.5 m/s, although there 
are individual robots with speeds up to 9 m/s.

The speeds of the angular displacements of the working bodies are mainly 
in the range from 15 to 360 degrees/s (from 0.25 to 6.3 rad/s). 

For the preliminary selection of IR, the speed can be estimated by the speed 
of the main linear displacements of the working bodies, while the IR with small 
(linear speed up to 0.5 m/s), medium (linear speed over 0.5 to 1 m/s) and high 
speed (linear speed over 1 m/s).
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The working area of the IR is the space in which the working body can be 
in its operation. It is characterized by its form (or appearance) and by volume.

The form, or type of working area, is a spatial figure described by the 
IR working body when it passes the maximum achievable positions. The 
appearance of the working zone is determined by the purpose of the indus-
trial robot and is determined by the number of degrees of mobility of the 
manipulator, the type and mutual orientation of the kinematic pairs in space 
and the relative dimensions of the links of the manipulation system.

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

According to the size of the serviced volume, all robots can be divided into 
five classes.

The error of positioning, or trajectory development – is the deviation of the 
actual position (or trajectory) of the operating element IR from a given program 
with multiple positioning (repetition of motion), which is estimated in linear 
or angular units. The error of positioning, or trajectory development can be 
considered as a whole for the working body (total), and for individual actuators 
of IR.

The positioning accuracy is indicated in the IR characteristics in absolute 
units, however, for comparative evaluation of various robots and determining 
their types from the point of view of their degree of accuracy, this indicator 
is unacceptable, since it is not tied to the geometric parameters of the working 
area. Therefore, the basis for determining the type of IR in terms of accuracy is 
based on the relative positioning error, or trajectory development.

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

The relative error in the development of the trajectory is a value that charac-
terizes the accuracy of robots with loop control and is equal to the ratio of the 
absolute error of the actuator movement along the trajectory within the working 
area to the maximum distance from the axis of the kinematic pair closest to the 
base of the robot, expressed as a percentage.

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

The absolute positioning error (working out the trajectory) of modern 
industrial robots is from ± 4 to ± 0.02 mm, while for 70% of robots it is within 
± 1 mm.
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2.4 Design of IR

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

Group 1 – industrial robots with a sliding «arm» and a cantilever lifting 
mechanism operating in a cylindrical or rectangular coordinate systems. In the 
park of modern industrial robots, this group makes up the bulk of the robots 
produced both in terms of the number of models (41%) and the total number. 
The main application of these IR found for the maintenance of stamping and 
forging equipment, as well as machine tools.

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

This group includes domestic IR «Cyclone-3.01», «Rhythm-05.01», «IR-
5», «Universal-5»; Swedish – MHU «Senior», Japanese – «Robot» and others. 
Consider the principle of operation of one of the IR of this group – the domestic 
two-handed robot IR-5, designed to service presses and semi-automatic lathes. 
This is a pneumatically driven robot operating in a cylindrical coordinate 
system equipped with two «hands» mounted on a common carrier plate and 
performing a simultaneous rotational movement about a vertical axis.

The rotary mechanism is located in the lower part of the robot’s support 
frame and is driven by two pneumatic cylinders connected by a chain transmis-
sion with a block of sprockets installed in the lower part of the rotary column. 
The lifting of the column is also carried out by a pneumatic cylinder. The 
«arms» of the robot, mounted on the upper flange of the column, are pneumatic 
cylinders with retractable rods, at the ends of which the gripping devices are 
fixed. The control of the executive links is ensured by rigid stops. The robot 
IR-5 is equipped with a cyclic program management system; A set of programs 
is carried out on the plug-in control panel.

Group 2 – industrial robots with extendable «hand» on a lifting carriage, 
operating in a cylindrical or rectangular coordinate systems. This group ranks 
second in the number of models (19.6%) in the park of modern industrial robots, 
and its main use is to automate the operations of loading and unloading foundry, 
pressing and machine-tool equipment, as well as the processes of welding and 
painting. In the robots of this group, the «hand» is fixed on the carriage moving 
along vertical guides. Usually they work in a cylindrical coordinate system, are 
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equipped with a hydraulic drive with control of the positions of the links by 
potentiometric sensors, and have average load capacities.

As a rule, IRs of this group have a cyclic or positional control system with 
training in the first cycle; the program is set by a plug-in panel that sequentially 
connects the required setting potentiometers, thereby ensuring the stopping of 
the moving links in the required positions. The advantage of such a control 
system is simplicity, as well as the possibility of achieving high speeds and 
smooth braking when approaching a given point, and the disadvantage is the 
relatively low positioning accuracy.

A typical representative of the IR of this group is the series of robots of 
the firm «AMF» (USA) «Versatran», intended for performing mainly transport-
loading operations, as well as Japanese «Fanuc-1» and «Fanuc-2», «Uniman 
1000», «Unman 4000»; Domestic – RCTB and modifications of the modular 
series LM40TS, etc.

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

Figure 2.8

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

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

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

 The robot has a powerful base on which the mechanism of rotation of the 
manipulator about the vertical axis and the hydraulic station are installed. In 
the upper part of the rotary column, closed by a casing, a retractable «arm» is 
pivotally mounted, which under the action of the hydraulic cylinder can make 
translational movements in the vertical plane. In the cavity of the «hands» 
are the mechanisms of orientation and actuation of the gripping device. All 
manipulator drives are equipped with position encoders.

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

Group 4 – industrial robots with a multilink «hand», working mainly in an 
angular (spherical or cylindrical) coordinate system. The IR of this group is 
about 13% among the models of modern industrial robots, they are universal 
machines equipped with high-level control systems and designed to automate 
the production processes of casting, forging and stamping, complex loading 
and unloading, spot and arc welding and painting, as well as for assembly and 
measurement.

This group, in addition to the angular or anthropomorphic design, includes 
the IR with a multi-link «arm» created in recent years, working in a complex 
cylindrical or angular cylindrical coordinate system of the type «SCARA», 
used, due to its merits, for assembly operations. 

The main advantages of the multi- link «arm» of an anthropomorphic 
structure – its compactness and the ability to service a large area with small 
dimensions – are achieved due to the complexity of the mechanical device and 
control system.



178                                                                                            

 As a rule, IRs with a multi-link «hand» work in an angular (spherical 
or cylindrical) coordinate system, however, there are a number of simplified 
models in which multi-link «hands» are used with rectifying mechanisms, in 
which due to a chain transmission or a lever-gear mechanism connecting links, 
forced rotation is reached by one link of «hand» when you rotate the other, 
while the end of the first link moves straight. During the reverse movement, 
the «hand» ‘is folded, which significantly reduces the area occupied by the 
robot. An example of the IR with a folding «hand» is the Japanese robot model 
«Matbac IRB-10», operating in a cylindrical coordinate system.

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

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

Figure 2.9

Let’s consider the principle of operation of one of the unified series of 
robots of the West German company «Kuka» - the IR of the anthropomorphic 
construction «IR 160/60», intended for servicing various equipment, spot and 
arc electric welding, painting, applying mastic and anti-corrosion coatings, as 
well as for assembly and installation ( Fig.2.9)
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It is electromechanical robot, with mass balancing pneumatic cylinders. 
The mechanisms of the executive system are driven by thermistor low-inertia 
motors of direct current with tach generators and the determination of the 
angular position of the rotor using a resolver.

The built-in brakes with permanent magnets fix the position of the links, and 
the acceleration and deceleration of the engines are carried out by signals from 
the control system on the basis of the information received. Portable rotational 
movements of the IR links are limited by electrical limit switches, and turns 
of the links performing the orienting movements of the working member are 
additionally limited by mechanical stops.

In order to avoid large gaps and achieve the greatest rigidity of the «hand», 
as well as reducing the moments of inertia, the high-speed part of the drive is 
brought to the «wrist» itself, and only in this place the speeds are reduced to 
those required by wave gears. Depending on the purpose and complexity of the 
tasks being solved, the IR series robots can be equipped with both positional 
and contour or combined (universal) SCS.

Group 5 – industrial robots suspended telpher type with one (or more) 
«hand» (retractable or multilink) mounted on a carriage moving along the 
monorail.

Models of industrial robots of this group have gained a noticeable spread 
(13.5%), and in the future, given the further development of automated lifting 
and transport systems, their use will expand.

Suspended robots of the telpher type work in a rectangular flat or spatial 
coordinate systems and are built on the basis of telpher carriages moving along 
a suspended monorail and equipped with a special lifting mechanism or «hand» 
with a gripping device.

Their advantage consists in saving production space and the possibility 
of rational organization of transportation of objects in the free shop space - 
from above. Such industrial robots make it possible to eliminate the need to 
use auxiliary lifting and lowering devices, automatically grabbing containers 
(baskets, pallets, etc.) with parts or individual products from working positions 
located under the route of the cart, transporting and setting them to other 
positions by commands received from special addressing system.

In general, suspended IR of telpher type are mainly used to perform 
relatively simple lifting-trance tailors and boot operations, their characteristic 
feature is moving along a monorail over fairly long distances (several tens 
or even hundreds of meters), they usually have a small number of degrees of 
mobility (2-4), relatively low speed (0.2-0,5 m/s) are equipped with cyclic or 
positional control systems and an adjustable speed electric drive.
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This group includes domestic suspended transport robots «RTS-8-50», 
«MN-ZUM», «TRT-250-1», «TRT-500-2» ; czechoslovak robots of the modular 
series of AZT-type robotic conveyor systems, as well as domestic IR «CM 
80TS.25.01» (with a retractable «hand»), «CM 40 F2.80.01» and «UM 160 
F81.01» (with a multilink «hand») used for group service, and etc.

Group 6 – industrial robots of the bridge or portal type. The robots of this 
group are still the least widespread compared to those discussed above (2.4%).

The bridge or portal schemes of such IRs make it possible to create more 
rigid and dynamically stable structures compared to other schemes. However, 
such schemes are more cumbersome and cause an increase in the mass of the 
supporting structure and moving masses.

Robots of the bridge or portal type work in a rectangular flat or spatial 
coordinate system, often used as part of automatic lines.

Their advantages are in saving production space, ease of equipment mainte-
nance and technological manipulation. They are used to automate transportation 
and storage, installation and removal of parts, tools and equipment for the 
maintenance of process equipment, as well as to perform basic technological 
operations, such as welding and assembly.

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

This group includes domestic industrial robots of the modular series 
«M20TS», a robot for servicing machines «RS-25P», assembly «UM40F4.25.11»; 
Bulgarian robots model «Pirin», «RB-250»; assembly two-armed robot «Sigma 
/ MTG» of the Italian company «Olivetti»; Japanese – «Motohand» and 
«Electro hand», etc. The industrial robots of the bridge or portal type include 
such lifting cranes as tongs, clamps, stacker cranes and others.

Group 7 – industrial mobile (mounted on the chassis), or ground trans-
portation, robots.

Industrial robots of this group are widely usedin the national economy. 
In the conditions of industrial production, they are used for the automatic 
transportation of material, billets of products, as well as for performing loading 
and unloading operations.

Ground transport robots easily adapt to specific production conditions and 
practically do not require additional material costs with increasing distances 
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and complexity of the transportation route; the production areas remain free 
from stationary obstacles created by traditional vehicles – pillars, columns, 
floor conveyors, etc. Such IR differ from each other primarily in the type of 
propulsion, which can be wheeled, tracked or combined.

In industrial production, ground-based transport robots with a wheel 
propulsion, which can be rail and trackless, are almost exclusively used.

The roadless transport robots, or robocars, with increased flexibility and 
mobility of transport lines have got most widely use, especially in flexible 
production systems. They are driven by electric motors powered by batteries, 
and therefore do not pollute the environment, have low noise levels and power 
consumption.

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

 The automatic movement of robocars along transport routes is carried out 
with the help of special guidance devices and course stabilization - optical 
(photoelectric), induction, ultrasonic, etc. Optical and induction methods have 
been used predominantly.

This group of robots includes domestic robocars «MP-12T», «Electronics 
NTs-TM-15», «Electronics NTs-TM-25», «Teler-0/500»; the Norwegian automa-
tic transport trolley «Robotug»; a series of transport trucks of the Italian com-
pany «Comau»; French robocars of system «ELEXMATIC», etc.

Let’s consider the design of the IR for example of a relatively simple robot 
with a horizontal retractable «hand» mounted on a lifting carriage.

 
Figure 2.10
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The domestic industrial robot «M20P.40.1» (fig. 2.10) with a lifting capacity 
of 20 kg, with five degrees of mobility and electric drive of the main movements 
is used to automate loading and unloading and changing tools on machine tools.

The IR operates in a cylindrical coordinate system and is equipped with a 
software position control unit with a system memory of up to 300 commands. 
The base 1 of the robot, fixed on the floor of the production room, is a box-
shaped massive casting, in the cavity of which the supports and the drive 2 
of the rotation module are mounted according to the coordinate r. Along the 
two cylindrical guides 3 in the vertical direction (z) the carriage 4 is moved 
by means of a ball screw drive 5 and an electric drive 6 mounted on the upper 
support platform. In the back of the carriage installed electric drive 7 for 
horizontal movement (φ) of «hand» 8.

Orientational movements: rotation «hands» (α) and fold (β) of the brush 9, 
as well as the movement of the clamp-unclamping the gripping device 10 is 
carried out using pneumatic actuators.

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

In the «training» mode, installation of links in the zero position and training 
of the robot in the control program are provided. The zero position serves as 
the starting point for all movements during learning and repetition. During 
training, the gripping device is moved to a predetermined position and, at the 
operator’s command from the control panel, the parameters of this position 
(point) are entered to the memory of the SCS. At the same time, data about the 
speed of movement and the functions to be performed (gripper control, degrees 
of mobility of the manipulator and the machine) are also entered there.

In the «repeat» mode, the robot on a «start» command or upon receipt of a 
request from the machine processes the control program that is in the memory 
of the control device. In this mode, the robot provides the basic functional tasks 
of loading and unloading parts, replacing tools, managing by fencing, chuck, 
quill, clock table. In the «edit» mode, the robot erases, replaces or inserts data, 
correcting or replacing the control program.

2.5 Features of the use of robots

The exclusion of a person from direct participation in the course of the 
technological process is achieved by various technical means. Analyzing a 
specific technological operation, they try to automate it with the simplest and 
most reliable means, observing all the requirements for increasing productivity 
and for the quality of manufactured products. In this case, the automated 
process may not take place in a completely different way, or it may be quite 



183

different from what this operation was done by a man with his own hands. This 
applies to all types of automation. The same happens when using industrial 
robots.

When robotization, to achieve the proper effect, it is necessary to revise 
the organization of the technological process, and sometimes radically re-equip 
the production site on the basis of technological equipment with CNC, in order 
not to connect the new equipment with the outdated, inefficient. The robot is 
not important in itself, but only in conjunction with the main technological 
equipment, i.e. in RTK and GPS. With such a system implementation, the robot 
can have a great effect, and all the costs of production reconstruction are paid 
off.
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CHAPTER 3. EXECUTIVE DEVICES OF ROBOTS

3.1 Kinematics of multi-link manipulators

The general scheme of the manipulator. The executive device of the robot 
is a manipulator, equipped with a gripping device or some tool at the free end 
[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 gets motion from a controlled drive. All 
drives are united by a unified robot control system for coordinated movement of 
all links of the manipulator in accordance with the program of the technological 
process.

The solids entering the mechanical system of the manipulator are called 
links. In mechanics distinguish input and output links. The input is the link 
to which the movement is transformed by the mechanism. Weekend is the link 
that makes the labor movement.

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 working body.

The moving connection of two contiguous links is called a kinematic pair.
For the full implementation of spatial motion, it is necessary to have six 

degrees of mobility in the manipulator, three of them are needed to bring 
the end of the manipulator to the required point in space (transport, portable 
degrees of mobility), another three – to obtain the required angular orientation 
of the gripper or tool (orienting degrees of mobility). At the same time, a 
universal manipulator is realized, capable of making any movements within its 
working area.

Kinematic layout of the manipulator.
A large variety of kinematic manipulator circuits is associated with different 

coordinate systems (Fig.3.1-3.4) [14]. The first three degrees of mobility of the 
manipulator (portable) determine the three spatial coordinates of points in the 
working area. These portable degrees of mobility in various coordinate systems 
determine the shape and dimensions of the working area of the robot. The 
orienting degrees of mobility then added have little effect on this. Orienting 
degrees of mobility are used to orient the working body within the working 
area of the manipulator.

The minimum required number of portable degrees of mobility to move the 
working body to any point of the working area is three. However, to expand 
handling capabilities and implement more complex motion paths, for example, 
bypassing obstacles, as well as to increase speed, manipulators are provided 
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with several excessive 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 also manipulators with 8-9 such degrees.

 

Figure 3.1 – The manipulator with a rectangular 
coordinate system (a) and its working area (b)

The maximum required number of orienting degrees of mobility is three. 
Usually they are realized by kinematic pairs with angular displacement, which 
ensure the rotation of the manipulator’s working body relative to its longitudinal 
and two other mutually perpendicular axes.

The rectangular coordinate system is implemented by three translational 
kinematic pairs, the cylindrical system - by two translational and one rotational, 
spherical – by two rotational and one translational, the angular system (angu-
lar) – by three rotational. The choice of a system is determined by a combination 
of many design and operational factors. This is connected with the layout of 
engines of various types.

Figure 3.2 – The manipulator with a cylindrical 
coordinate system (a) and its working area (b)
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Manipulators operating in a rectangular coordinate system have a working 
area in the form of a parallelepiped (Fig. 3.1, b). Here only translational 
movements take place. Such a coordinate system is most convenient for 
performing rectilinear displacements. Using a rectangular coordinate system 
can significantly simplify the programming of the robot.

In manipulators working in a cylindrical coordinate system, along with 
translational movements, one angular displacement (along a circle) is performed. 
Accordingly, the working area is limited to cylindrical surfaces (Fig. 3.2, b).

In the spherical coordinate system, the working area is limited to spherical 
surfaces (Fig. 3.3, 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 3.3 – Manipulator with a spherical 
coordinate system (a) and his work area (b)

Figure 3.4 – Manipulator with angular
 coordinate system (a) and his work area (b)
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A manipulator with an angular coordinate system produces only angular 
displacements (Fig. 3.4), i.e. the links of the manipulator are connected to each 
other using fifth-order rotational kinematic pairs. Due to the possibility of the 
links of the manipulator to fold, almost without speaking of the dimensions of 
the base of the robot, the greatest compactness of the robot is provided, while 
its management becomes more complex.

Got widespread in the kinematic layout of the industrial robot arm, called 
a pantograph, 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.

The design of the manipulators is determined primarily by their kinematic 
scheme. The design of the manipulator is influenced by: the type of drives, 
the placement of the drives and the mechanisms for transmitting motion to the 
links of the manipulator, the device for balancing the manipulators. Placing the 
engine directly on the link manipulator leads to an increase in the size and 
weight of the manipulator. The farther away the link is from the base of the 
manipulator, the greater the effect is due to the transfer of its engine to one of 
the previous links, closer to the base of the manipulator.

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 drives from 
the weight of the structural elements of the manipulator and the payload can 
significantly reduce the force and power required from the drive. There are two 
ways of balancing – passive and active.

The first method uses balancing weights (which can be used as structural 
elements of the manipulator itself) and springs. The second method uses simple 
unregulated additional engines, operating in parallel with the main, developing 
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 various 
ways, for example: using disks (having spherical surfaces) with their drive 
system; the use of several bonded elastic tubes and a pneumatic device for 
supplying compressed air of controlled pressure; use of mobile elements from 
metal alloys with shape memory.

A common feature of kinematic schemes with controlled deformation is that 
their elements are active, i.e. in them the moving link of the manipulator is 
combined with the drive [15]. Also, these schemes are systems with distributed 
parameters, i.e. do not have a finite number of degrees of mobility.
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The technological conditions of the robot dictate the need for a particular 
layout depending on the required versatility of movements, taking into account 
the readjustment to perform various operations.

There are requirements for the size and configuration of the working 
area, speeds, accelerations and the accuracy of movements and positions, the 
possibility of implementing the necessary angular positions of the gripping 
device (or tool) at various points in the working area. The number, type and 
mutual arrangement of the degrees of mobility, as well as possible technological 
efforts on the working body of the robot are determined.

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

The tasks of the kinematic study. 
There are computational methods for the synthesis of kinematic arrange-

ments of industrial robots manipulators using a computer based on the specified 
technical requirements for the conditions of their application. Here we consider 
only the statements 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 
displacement of links, both translational and rotational. In fig. 3.5 q1, q2, q3 
means movable movements, and q4, q5, q6 – orienting.

The number of generalized coordinates, which are independent variables 
that uniquely determine the position of the manipulator in space, is equal to the 
number of degrees of freedom of the manipulator.

Figure 3.5 – Designations of generalized coordinates 
of the position of links of the manipulator
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The number of degrees of freedom of a mechanical system is the number of 
possible displacements of the system.

Fig. 3.6 shows the calculated kinematic model only for portable 
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 the cylindrical 
coordinate system as follows:

хр = rcosφ,     yp = rsinφ,     zp = z.

Figure 3.6 – Diagram of the cylindrical coordinate 
system of the manipulator

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

The direct task is to calculate the position of the manipulator (working body 
and all links) for 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 with 
the given initial errors of the elements, as well as service characteristics. These 
questions are studied in special courses.

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

General requirements for the design of the manipulator. There are various 
ways to install industrial robots (floor standing, suspended, portal, embedded). 
This is the first factor that determines the design of the robot. The design 
also affects the desired shape, size and location of the working area of the 
manipulator, the requirements of the required positioning accuracy and motion 
processes, maximum speed and acceleration, elastic flexibility of links, natural 
frequencies. An important factor is the required capacity of the robot, as well 
as its permissible overall dimensions and weight.

 The types and powers of the installed drives, as well as their location, 
directly at the kinematic pairs connecting the links, or at the base of the robot 
with the corresponding transmission mechanisms, or in a mixed version, have 
a significant effect on the design of the robot manipulators. Transmission 
mechanisms in the manipulator are designed to transmit movement from the 
engines to the main links. Various types of mechanisms and gears are used as 
gear: lever, gear, Maltese, ball screw, gear-belt, wave, etc [10,14].

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

 Play the role and methods of transmission of movements (gears, chain 
drives, etc.). The development of the robot design also takes into account 
operational requirements, such as maintainability and ease of maintenance, 
power consumption and power supply sources, cost and reliability of operation, 
protection from aggressive environments, explosion and fire safety. Types of 
gripping devices and their turnover (including automatic), methods of attaching 
working tools, the presence of a vision system, etc. are taken into account.

The control system of the robot is usually divided: the robot arm carries 
the feedback sensors on the position and speed in each kinematic pair, and in 
some cases the force sensors in the brush carrying the gripping device. The 
main part of the robot’s action control system, including electronic components, 
microcomputers, or microprocessor devices, is placed in a separate rack with 
the appropriate lines of communication with the robot arm, sensing equipment, 
and the process equipment being serviced.
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Unification of industrial robots. 
Of great importance is the unification of industrial robots, since IR are used 

to automate the implementation of various technological processes. Usually, 
some basic model of the manipulator is installed for a certain number of 
conditions for its use. This basic model can be used for several designs, diffe-
ring in the layout of some unified nodes – modules.

This also applies to the end part of the manipulator (a set of various tongs, 
a device for fastening tools, etc.). From the basic model of a manipulator with 
six degrees of mobility, manipulators with a smaller number of them can be 
assembled by withdrawing some nodes.

 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 (more than 1000 kg).

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

The aggregate-modular construction of manipulator structures, as well as 
drives and control systems of robots, was developed.

The unified modules can serve as individual links of the manipulator. 
The aggregate-modular principle is also applied to the assemblies of the base 
mounting structures of robots: floor (stationary and movable), suspended and 
portal. The aggregate-modular principle of the construction of robots is the 
construction of typical 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 
compared to universal ones with a large number of degrees of mobility are an 
increase in mass and a decrease in rigidity.

When assembling many robots, great importance is attached to the static 
balancing of the manipulator in its various spatial positions, so that the mani-
pulator is loaded from the force of gravity of its links, due to which the drive 
energy mainly goes to move the load. This allows you to put the drives, respec-
tively, of lower power, and hence smaller weights and dimensions, which facili-
tates the whole design of the manipulator.

The balancing of the forces of gravity of the links is most often achieved by 
installing special spring mechanisms, with the help of which one can partially 
compensate for the static moments created by the weight of the moving load.
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3.3 Gripping devices

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

Mechanical tongs are adapted to the shape of parts and blanks (Fig. 3.7)

Figure 3.7 – Types of mechanical tongs

Figure 3.8 – Scheme of mechanical gripper

The scheme of action of a mechanical gripper is shown in fig. 3.8. A rack 
and lever gear 4 and 5 is attached to body 1. The rail 4 is driven by a piston 2 
of a pneumatic actuator placed in body 1. Channels 3 supplying the working 
fluid to the cylinder cavity are controlled by valves, not shown in the figure. 
By moving the rail 4, the sectors are rocked and the levers 5 move accordingly. 
The plane-parallel levers 5, forming a parallelogram mechanism, ensure that 
their jaws 6 are strictly parallel to their location (for reliable clamping of parts 
of various sizes).
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The advantage of the pneumatic actuator is simplicity, ease of energy supply, 
ease of clamping force control, the ability to use in aggressive environments 
and high-temperature areas. The disadvantage is large dimensions with 
relatively low clamping forces. The use of a hydraulic drive allows you to 
increase clamping forces with small dimensions. Equipping gripping devices 
with appropriate sensors (adaptive gripping devices), one can obtain infor-
mation on the presence, shape, size, mass, state of the surface of the object of 
manipulation, conditions of its retention, degree of possible slippage, etc.

There are many types of lever, linkage, wedge-lever, spring, two- and four-
finger gripping mechanisms, including devices for automatically changing 
them.

The vacuum gripping device (Fig. 3.9) has a rubber socket at the bottom. 
It is fixed on the ball joint, providing self-installation and a tight fit to it of the 
object around the contour when creating a vacuum in its cavity.

Vacuum tongs are used to transfer fragile products by a robot (for example, 
a kinescope of a television). Vacuum gripping devices have drawbacks: limited 
force of attraction per surface unit, reduced base accuracy due to the elasticity 
of the suction cups, the mandatory absence of foreign particles between the 
suction cups and the surface of the part, etc., the design life is limited.

Figure 3.9 – Scheme of vacuum grip

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 IR, using the main workshop vacuum network.

An ejector is a device in which kinetic energy is transferred from one 
medium moving with greater speed to another (fig. 3.10). The ejector, working 
according to Bernoulli’s law, creates in a narrowing section a reduced pressure 
of one medium, which causes an aspiration into the flow of another medium, 
which is then transferred and moves away from the place of absorption by the 
energy of the first medium.
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Figure 3.10 – Scheme of ejector

Industrial enterprises may not have a centralized vacuum network, but 
almost all enterprises have a compressed air supply system. Therefore, it is 
advisable to use vacuuming due to ejection. In vacuum grippers, by ejection, 
it is possible to obtain a vacuum to (0.06 ÷ 0.08) MPa. The optimum mode 
of operation is achieved through the selection of nozzles and an adjustable 
distance between them. Nozzles should be coaxial and perpendicular to the 
vertical axis of the suction cup, and their internal conical surfaces should have 
a high degree of purity. The stability of the vacuum depends on the stability of 
the working pressure of compressed air in the plant network.

Ejector gripping devices are used in the IR of small capacity. The disadvan-
tages include significant consumption of compressed air. Electromagnetic 
gripping devices have a simple construction (Fig. 3.11), they are convenient 
for taking and transporting sheet blanks and flat products from ferromagnetic 
materials. It is possible to regulate the capture force. This is important when 
taking a different number of sheets. The gripping device is equipped with 
electromagnetic hubs mounted on brackets that are fixed on the base.

Figure 3.11 – Scheme of electromagnetic tong
Here: 1 – electromagnetic hubs; 2 – brackets; 3 – foundation
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Chamber-clamping gripping devices are well adapted to the shape of the 
captured object (Fig. 3.12). There are three chamber elements, divorced at 
angles of 120 degrees at the docking station. These elements are hollow shells 
made of rubber or other elastic material. When compressed air or liquid is 
supplied to them, they begin to bend inside , due to the fact that the thicker 
inner walls are less deformed. These elements tightly cover the subject. The 
surface of the elastic elements on the inner side is corrugated in order to more 
reliably hold the object during its capture.

Figure 3.12 – The scheme of the chamber-clamp gripper: 
1 – chamber elements; 2 – docking station

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

Figure 3.13 – Diagram of the universal electromagnetic gripper
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Centering devices – these devices are used in the robotization of assembly 
processes. Special centering devices (Fig. 3.14) in the brush of the robot, 
combined with the grip are applied. The device is used to rotate and swing 
the part 2 when assembling it with part 1. This device compensates for 
misalignment and misalignment of the mating parts, thereby preventing them 
from jamming or sticking. There are vertical and oblique links - pendants 4.

The vertical links 4 are attached to the bottom of the housing 5, and from 
above to the floating bracket 6. They ensure the position of the deformation 
center at infinity, as a result of which the horizontal forces arising from the 
contact of parts 1 and 2 cause horizontal displacement X.

Figure 3.14 – Scheme of centering device

Inclined rods 4 lower ties 3 hold the part 2. They are attached to the floating 
bracket 6 by the upper links. These inclined rods ensure that the center of 
deformation is located at the lower end of the part 2. This causes horizontal 
forces at the end of the part 2 to cause an angular rotation the details. Thus, 
jamming (jamming) is avoided when mating parts 1 and 2. As a result, the 
parts are automatically centered and the main assembly process takes place.

3.4 Drives of industrial robots

The power modules of industrial robot manipulators are various types of 
drives. They use almost all types of electric, hydraulic and pneumatic engines 
[16,17].

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

interconnected group operation of drives of all degrees of mobility of the robot.
The most convenient electric motors, as in the pneumatic and hydraulic 

possible leakage of the working fluid, or need a special power station that emits 
noise. Electric motors do not require an intermediate energy carrier; they are 
easily regulated in speed and are simpler than others in workshop operation.

At the end of the last century, electric drives were mainly used for medium 
carrying capacities, pneumatic drives were used for small carrying capacities, 
and hydraulic (electrohydraulic) for large carrying capacities.

Now the general trend in the development of robotics around the world 
is connected with the use of electric drives for robots in the whole range of 
capacities and requirements for speed, accuracy and reliability.

In addition to the engine, the composition of the drive for each degree of 
mobility of the manipulator includes power amplifiers, transfer devices, as well 
as correction circuits, feedback sensors for speed and position, and sometimes 
force-torque sensors. However, not all types of drives necessarily contain all 
these elements. Their presence is necessary in closed servo drives for contour 
and contour-position control systems of robots.

Most pneumatic actuators, part of hydraulic actuators and actuators with 
stepper motors operate in an open loop. Pneumatic actuators. The speed of the 
air motor can be adjusted by changing the air flow at the inlet and outlet using 
a pneumatic throttle with a variable flow area. Air motor gives greater speed to 
the output link of the manipulator. With cycle control, it moves from the stop to 
the stop with the maximum speed.

To eliminate the sharp impact at the end braking means are provided 
(dampers, compressed air).

Electro-hydraulic drives of robots are used in two classes: throttle control 
(change in flow area) and volume control. Throttle control is divided into 
control with a constant flow hydraulic pump and variable flow. In all cases, 
either the hydraulic cylinder or the hydraulic motor can be controlled.

Constant flow hydraulic pump is cheaper than variable. However, the energy 
characteristics of the throttle actuator with a constant flow hydraulic pump are 
worse.

Throttle control hydraulic drives with a constant flow hydraulic pump are 
used in robots of smaller capacity (tens of kilograms), and with a variable feed 
hydraulic pump – in robots of extra large capacity (hundreds of kilograms).

In the electro-hydraulic servo drives (EHSD), the hydraulic drive (HD) is 
the executive link or power unit, and in its control system, devices of various 
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principles of operation are used as the driving, sensitive and amplifying and 
transforming elements.

EHSDs are widely spread due to a number of merits of hydraulic actuators 
(HA). They are distinguished by high speed, large developed efforts and torques 
of executive hydraulic motors (HM), ease of protection against overloads and 
other advantages. If, for EHSD in order to achieve high quality of regulation, 
the formation of control actions that implement the required law of movement 
of the object of regulation is carried out using digital control devices with 
regard to disturbing environmental factors with significant interconnection of 
electronic, electromechanical and hydromechanical modules, then such EHSD 
is a mechatronic system.

Such a mechatronic system used as an executive element in various control 
systems is called an electrohydraulic mechatronic motion module (MMM). 
MMM are an important class of devices of modern control systems for various 
purposes, in which mechatronic modules are used as information, control and 
actuating devices. It is the digital implementation of control and management 
that presented great opportunities in giving drive systems the properties of 
functional flexibility, in the presence of which one can speak of the realization 
of elements of artificial intelligence.

Analysis of the use of different types of drives shows that pneumatic 
drives in robots are rarely used due to low stiffness characteristics and limited 
programming flexibility. Hydraulic actuators as compared with electric drives 
provide higher parameters of robots, however, their operating costs are higher 
due to the need to ensure high purity of oil and the absence of leaks. Therefore, 
in recent times more often electric drives are used.

Electric drives are most convenient in operation, regulated over a wide 
range, easily stabilized. In electric drives are widely used electric motors of 
direct current, electric motors of alternating current, stepper motors. 

High-frequency vibromotors are used to manipulate miniature products.
There are many varieties of these engines for both translational and rotational 

movements with micron accuracy and with a large speed control range. 
Vibrating motors are based on the transformation of high-frequency elastic 
oscillations of links in the form of standing or traveling waves. Transformable 
vibrations have frequencies with small amplitudes in the ultrasonic range. Such 
vibromotors can have several degrees of mobility for solid links. If to apply 
elastic links from piezoactive materials, then it is possible to receive flexibly 
deformed manipulators.
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3.5 General characteristics of robot manipulators

Above were considered the individual elements of the executive devices 
of industrial robots, drives, mechanisms, kinematics of manipulators. The 
considered devices for all degrees of mobility of the manipulator function in a 
common complex as a single multi-link dynamic system, therefore consideration 
of the general properties of this complex actuator of the robot as a whole is of 
paramount importance [18].

Energy and dynamic characteristics, issues of accuracy, the mutual 
influence of movements in all degrees of mobility on each other, as well as 
the total masses and overall dimensions, and their ratio in comparison with the 
payload are especially important. The area of the floor occupied by the robot 
in the workshop is important, as well as the height of the robot’s suspension. 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 gripping device or 
tool in the robot’s brush.

Certain laws of the trajectory movements of the manipulator must also be 
ensured, including sometimes taking into account the obstacles that may be in 
the working space. Energy requirements. Energy calculation is associated with 
the choice of actuator actuators for all degrees of mobility of the manipulator. 
The power of the engines of the robot is determined based on the required 
power consumption in each degree of mobility in the steady state of movement 
with a maximum speed, respectively, for rotational and progressive movements.

Prot = k ∙ Mmax ∙ wmax

Ppr = k ∙ Fmax ∙ vmax

where k is the safety factor taking into account overloads in dynamic modes 
 (with accelerations) and the efficiency of engines and gears; 
 M is the nominal moment; 
 F – strength; 
 w, v – speed.

For robots are selected such engines that would have the necessary energy 
characteristics in the lowest possible masses and dimensions with a sufficiently 
high resource of work.

Features of the dynamics of the manipulator.
Dynamic quality of robot manipulator must provide the necessary speed of 

movement and braking at a stop, at the same time the stop has to be carried 
out smoothly, without hesitation, with great accuracy in a given place. In the 
process of moving with the required speed also be hesitations, jerks, vibrations. 
All these qualities must be provided under conditions of differing masses of 
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portable cargo and the variability of the moments of inertia of the cargo and 
links when changing the configuration of the multilink manipulator in process 
of movement.

To calculate the dynamic qualities of the manipulator, differential equations 
of the dynamics of motion of the entire set of links are compiled, taking into 
account their masses, moments of inertia and relationships with each other 
[17,18]. The equations of the dynamics of the drive mechanisms themselves are 
added to these equations. It turns out a complex system of differential equations 
of high order. The complexity is enhanced by the fact that in the presence of 
angular coordinates, the latter are under the sign of trigonometric functions, i.e. 
equations become nonlinear. Additional non-linearities appear when taking into 
account the effect of dry friction and gaps in mechanical gears. Such systems 
of equations are solved numerically on a computer.

Already have developed programs. You just need to know how to use them.
Usually, first, the dynamic qualities of each of the links are investigated 

with its drive separately. This problem can be solved analytically. But it is 
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, taking into 
account the elastic flexibility of the links, the elastic deformations of the links 
affect the accuracy of the movements and positioning of the executive body.

Other requirements. Calculation of 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 sources of errors.

 Of great importance from the point of view of the operation of a robot 
in the industry is its overall dimensions, convenience and compactness of its 
placement near the process equipment or, in some cases, embedding the robot 
in this equipment. It is also important to reduce the weight of the robot arm in 
relation to the carrying capacity.

 No visible elastic deformations of the light links and their tendency to 
oscillatory movements should be allowed. The coordination of such contradic-
tory requirements is an important element of the strength calculations of the 
links and their multilink combination as a whole, as well as the choice of the 
structure, the transverse profiles of the links and the materials for them.
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CHAPTER 4. THE DYNAMICS OF MANIPULATORS

The design of industrial robots includes the solution of two main tasks of 
dynamics – direct and inverse. The determination of forces in kinematic pairs 
(inverse problem) and the identification of the law of motion under the action 
of applied forces (direct problem) causes considerable difficulties. This is 
explained by the fact that manipulators, which are the main executive bodies of 
robots, have a large number of degrees of freedom.

In addition, industrial robots are typical dynamic objects operating in unste-
ady modes, the mutual influence of drives experiencing significant inertial 
loads is great. Consider the solution of the main problems of the dynamics of 
manipulators in more detail.

4.1 The inverse problem of the dynamics of manipulators

The easiest way to solve the inverse problem of dynamics is based on the 
use of the Dalamber principle. According to this principle, a dynamic system 
can be considered as being in equilibrium, if, in addition to the system of exter-
nal forces actually acting on it, we add conditional inertia forces. 

The method using the Dalamber principle is called the kinetostatic method 
or, more simply, force calculation. It allows you to determine the drive forces 
required to implement a given object motion, and calculate the reactions in the 
kinematic pairs of the manipulator. 

The calculated drive forces make it possible to justify the choice of drive 
power, and the reactions found, to optimally design the elements of kinematic 
pairs. In addition, the forces of inertia of the links are necessary for strength 
calculations and calculations for stiffness. As is known from theoretical 
mechanics, the forces of inertia of the elementary masses of the i-th link appear 
to be the main vector of inertia forces – Ii and the main moment of inertia 
forces – Mi.

 They are determined by the formulas:

                                (4.1)

where mi is the mass of the i-th link; 
  – acceleration of the center of mass of the i-th link; 
  – the moment of inertia about the axis passing through the center of 
 mass of the i-th link; 
 εi – angular acceleration of the i-th link.

The force calculation of the manipulator is performed in that order.
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1. To determine the accelerations of the centers of mass and calculate the 
angular accelerations of the links, a kinematic analysis is performed at 
given generalized coordinates, speeds and accelerations.

2. Calculate the inertia forces, leading them to the centers of mass of the 
links.

3. Turn the kinematic chain of the manipulator in each kinematic pair by 
turns, starting from the gripper.

4. Make the equations of the projections of all active and inertial forces of 
the links of the free part on the axis of the coordinate system associated 
with the last link of the kinematic chain remaining after its detachment.

5. Make the equation of the projections of the moments of all forces on the 
same axis of the coordinate system.

6. Compiled equations solve relatively unknown reactions and driving 
forces that provide a given law of motion.

Depending on the type of kinematic pair, the forces determined in it have a 
different nature. Fig. 4.1 presents rotational (Fig. 4.1, a) and progressive

(Fig. 4.1, b) kinematic pairs. The dotted line shows disconnected after 
opening of the kinematic chain link. In the rotational kinematic pair A: RAx, 
RAy, RAz – components of the reaction acting on the i-th link from (i-1)-th link; 
MAx, MAz are the component pairs of forces acting on the ilink from the (i-1)-th 
link; mAy is the driving moment acting on the i link on the side of the engine 
attached to the (i-1) th link.

In the progressive kinematic pair B: RBx, RBz – components of the reaction 
acting on the i link from the (i-1)-th link; MBx, MBy, MBz – components of a pair 
of forces acting on the i-command from the (i-1)-th level;

FBy is the driving force acting on the i-th link on the side of the engine, 
attached to the (i-1)-th link.

Figure 4.1 – Unknown forces in kinematic pairs
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Length of link 2 – lBC. The position of the centers of mass of the links is 
determined by known sizes –  . 

Figure 4.2 – Robot Manipulator MP-9C 

In the gripper arm an object of mass m is given. The masses of the links 
are known – m1, m2, m3 – and the moments of inertia with respect to the main 
central axes of inertia. It is necessary to determine reactions and driving forces 
in kinematic pairs A, B, and C.

Following the method of force calculation, we first solve the direct problem 
of acceleration. It is not difficult to see (see fig. 4.2) that 

where K3 is the ort of the z3 axis. To determine the acceleration of the center of 
mass S3, we expand the motion of link 3 into a portable one along with link 2 
and relative to link 2. On this basis, we write:

                               (4.2)

where is the relative acceleration 
 

.
          

(4.3)

Coriolis acceleration:

.      (4.4)

We now define the portable acceleration . To do this, we divide the 

motion of link 2 into a portable one, together with link 1 and relative to link 1. 
On this basis we write down:

.                                (4.5)
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For new decomposition we have: portable acceleration

        (4.6)

relative acceleration  .          (4.7)

Coriolis acceleration 

Substituting (4.7) and (4.6) into (4.5), and (4.5), (4.4) and (4.3) into (4.2), 
finally get:

 (4.8)

Corner acceleration of links:

ε1 = ε2 = ε3 = φ10k3                                 (4.9)

Thus, theaccelerations of the centers of mass and the angular accelera-tions 
of the links are found. Weproceedtothedefinitionofinertiaforces.

Link 1. The center of mass is motionless, therefore the main vector of inertia 
forces I1 = 0. Main moment of inertia 

where  is the moment of inertia of link 1 relative to the main central axis of 

inertia parallel to the axis z3  (the inertia axis of the coordinate system of link 1 
is not shown in Figure 4.2).

Link 2. The main vector of inertia forces

where k2 is the ort of the coordinate system of link 2. These axes are the main 
central axes of inertia of the link, they are parallel to the x3, y3, z3 axes and in 
fig. 4.2 also not shown. The main point of inertia forces.

Link 3. Using the result (4.8), we define the main vector of inertia forces

      
(4.10)
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Main moment of inertia 
.

Since the inertial forces of all links are found, one by one opens the 
manipulator circuit in kinematic pairs C, B, A, starting from the gripper. The 
result of the opening with the forces and moments indicated on the design 
diagrams is shown in fig. 4.3. Unknown forces and moments are shown dotted.

Figure 4.3 – Calculation schemes of the manipulator

We define the forces in the kinematic pair C (Fig. 4.3, a). To do this, make 
the equilibrium equations in vector form:

G3 + I3 + RC = 0,                                 (4.11)

where G3 is the gravity of the link 3 together with the object, the modulus of 
which is determined by the formula

G3 = m3g + mg.

M3 + CS3 × G3 + CS3 × I3 + MC = 0                     (4.12)

Writing equations (4.11) and (4.12) in scalar form and solving them with 
respect to unknown forces and moments, we get:

;

;                         (4.13)

;

;
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;

.

Thus, the reactions and the driving force in the kinematic pair C are found. 
Similarly, using computational schemes (Fig. 4.3, b, c), determine the reactions 
and driving forces in kinematic pairs B and A.

In conclusion, we note that expression (4.13) is the differential equation 
of motion of link 3 of the manipulator. It enters the system of differential 
equations describing the motion of a manipulator. Consequently, the given 
example describes one of the methods for composing differential equations that 
are necessary when solving the direct problem of the dynamics of manipula-
tors – the definition of the law of motion for given external forces.

4.2 Force calculation of manipulators by the matrix method

The example considered above illustrates the considerable labor intensity 
and the limited ability to automate force calculations. In addition, the presence 
in the kinematic scheme of two or more rotational kinematic pairs leads to the 
need to use the coordinate transformation method to find the accelerations of 
the centers of mass of the links. As shown in Section 3, it is most effective 
in matrix form. Consequently, the logical continuation of the coordinate trans-
formation method in the matrix form is the force calculation by the matrix 
method. Consider this method in more detail.

Let the system be connected with the link k of the manipulator (Fig. 4.4) 
coordinates xkykzk. We assume that the axes of the coordinate system are the 
main central axes of inertia of the link k.

Figure 4.4 – Kinematicpair manipulator
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As is known, the reaction components of the link j to the link k are 
determined from the equilibrium condition of the k-th link. After bringing 
the main vector RC to the origin C of the main moment MC of the coupling 
reactions, as well as the external and inertial forces of the link k, their sum will 
be zero. This implies the known equilibrium equations written in matrix form. 
(all terms are columnar matrices):

RC + Gk + Ik = 0                                   (4.14)

MC + Mg + M1 + Mu = 0                              (4.15)

where the unknowns are RC and MC : RC =  – the column matrix 

12 of the reaction projections on the axes of the coordinate system of the link 
k, MC =  – the column matrix of the projections of the moment 

on the same axes. The value entering this matrix is the unknown driving 
moment in the kinematic pair C. The column matrices of other forces and 
moments included in equations (4.14) and (4.15) will be discussed below.

The task of force calculation is thus reduced to the definition of the projec-
tions of forces and moments on the axes of the coordinate system of the link. 
Let’s start with the definition of the projections of external forces. The external 
forces in the problem under consideration are the gravity forces G. For the final 
link of the manipulator Gk (Fig. 4.4) there is the resultant force of gravity of the 
link and the object in the gripper. The point of application of the resultant is 
their common center of mass. In the matrix form, the projections of the gravity 
force of the link k onto their own axes are represented as

,                                    (4.16)

where G0 is the column matrix of the projections of the gravity force of the k-th
 link on the axis of the fixed coordinate system (G0 = 0; 0; mkgt);

  is the transformation matrix of some vector v from the fixed system  
 to the system k; 
 mk is the mass of the kth link; 
 g – gravitational acceleration.

The vector transformation matrix can be obtained from the coordinate 
transformation matrix of the point Tk0 by removing the fourth row and the 
fourth column. The matrix  obtained after deletion must be transposed 
to obtain the matrix . When transposing, the rows of the original matrix 
become columns transposed. The column matrix of the projections of the main 
vector of inertia forces of the link k on its own axes is obtained by the formula
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                                 (4.17)

where Tk0 is the second time derivative of the matrix T0k;
 rs is the column matrix of the coordinates of the center of mass of the 
 k-th link in its system.

The product in parentheses is the matrix column of the projections of the 
acceleration as on the fixed axes. When multiplying  on this column, the 
fourth element of the last is discarded. Let us proceed to the definition of the 
projections of moments on the axes of the coordinate system of the k-th link. 
The moment of any force relative to the beginning of this system:

MF = r × F,

where r is the radius vector of the point of application of force.
The projections of this moment form the matrix column of the determinants:

                        

(4.18)

Where

The above is illustrated in Fig. 4.5.
Moments relative to point C are created by gravity Gk – and the inertia 

force – Ik. The point of application of these forces is common – the center of 
mass of the link. Therefore, the first line of determinants are substituted for the 
coordinates of the center of mass of the k-th link in its own system, and the 
second is either the projections of gravity or the projections of the main vector 
of inertia forces obtained from formulas (4.16) and (4.17), respectively.

The projections of the main moment of inertia on the link axis form a 
column:

,                               (4.19)

where Jx, Jy, Jz are the moments of inertia with respect to the principal central 
axes of inertia of the link.
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Figure 4.5 – To the definition of moment force projections

The projections of the angular velocity of the link on its own axes are 
determined by the matrix column:

where α, β, γ – elements of the matrix , located as shown below:

                                  
(4.20)

Thus, the projections of all forces and moments on the axis of the coordinate 
system of the kth link are defined. After that, using equations (4.14) and (4.15), 
it is possible to determine the unknown reactions and the driving moment by 
moving from the matrix equations to the six scalar equilibrium equations.

4.3 Direct problem of manipulator dynamics 

It was noted above that the kinetostatic method allows us to obtain a 
system of differential equations describing the motion of the manipulators. 
However, this method is not widely used in the calculation practice. Currently, 
the preferred and effective method of compiling these equations is the method 
based on the use of the Lagrange equations of the second kind in the matrix 
form. The use of these equations allows us to develop efficient algorithms for 
automated analysis of manipulators.
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The advantage is also the versatility and convenience of accounting for the 
elastic properties of the links. As is known, the number of Lagrange equations 
of the second kind is equal to the number of degrees of freedom of a mechanical 
system. For a manipulator with n degrees of freedom, these equations are 
written as:

                                  

(4.21)

where L is the Lagrange function, equal to the difference between the kinetic 
 and potential energies of the manipulator (L = K – P); 
 q1, q2, q3...qn – generalized coordinates;
 Q1, Q2, Q3...Qn – generalized forces, which include only nonpotential 
 forces. 
The matrix method, due to its universality and the possibility of automating 
calculations, is used in determining the parameters included in equations (4.21). 
Such parameters are: kinetic and potential energies, generalized force. Consider 
them in more detail.

The kinetic energy of a material point of mass dm of the i-th link (Fig. 4.6) 
is written in matrix form as follows:

,                             (4.22)

where the symbol tr denotes the trace of the square matrix (the sum of the 
elements of the main diagonal), which is the result of the product of the column 
matrix by the matrix-row.

Figure 4.6 – To the definition of the kinetic energy of the link
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 The elements of the column matrix 
 
are the projections of the velocity 

of the mass dm on the axis of the absolute coordinate system orequivalently, the 
derivatives of the coordinates of a point of mass dm in the same system. Using 
the conversion formula:

R0 = Ti0Ri

and taking into account the property of transposing the product of two matrices, 
we obtain:

.                           (4.23)

Integrating this expression over the volume of the i-th link – Vi, we obtain 
its kinetic energy:

.                          (4.24)

Without changing the sequence of the location of the matrices, we take out 
the sign of the integral of the transformation matrix, since they do not depend 
on the coordinates of the link points:

               (4.25)

In this formula, the integral is denoted by Ні. It is calledthe inertia tensor 
of a link.

Calculate it:

                      

(4.26)

where JxxJyyJzz – the axial moments of inertia of the i-th link; 
 JxyJxzJyz – centrifugal moments of inertia; 

  are the coordinates of the center of mass of the i-th link in its 
 own coordinate system; 
 mi – the mass of the i-th link.
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Thus, the inertia tensor of a link in an integral way characterizes its iner-
tia – mass, mass distribution along the axes of the coordinate system associated 
with it, the position of the center of mass in the same system.

The kinetic energy of the entire manipulator, consisting of n links will be 
equal to:

.                             (4.27)

The potential energy of the link in this position is a scalar quantity P, equal 
to the work that the forces will produce field when moving this link from this 
position to zero. In the matrix form, the potential energy of the i-th link with 
the mass mi:

                               (4.28)

where GT is the matrix row of the form; 
 GT = 0, 0 –g 0; 

  – matrix-column, the first three elements of which are the coordinates 
 of the center of mass of the i-th link in its own coordinate system.

Then the potential energy of the entire manipulator having n links can be 
calculated by the formula:

                             (4.29)

The generalized force is a scalar quantity equal to the ratio of the sum of 
the possible work of the forces applied to the links of the manipulator, if only 
this generalized coordinate is changed to the change of this coordinate:

,                                    (4.30)

where δA is the elementary work of the applied forces on such a possible 
movement of the manipulator, at which only one of its generalized coordinates 
qi is incremented δqi, while all the others do not change. If the generalized 
coordinate qi is the angle of rotation, then the generalized force is a moment, 
that is, a pair of forces. Consider the method of determining the generalized 
force on the example of the manipulator of the generalized structure (Fig. 4.7). 
On his grip acts force F0 and moment M0. Vectors F0 and M0 are given by their 
projections on the axis of the absolute coordinate system
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This is one of the most common situations of the work of an industrial robot 
manipulator that performs the main technological operation, for example, an 
assembly one. It is required to determine the generalized force corresponding 
to the generalized coordinate of the kinematic pair between the i and i-1 links.

 

Figure 4.7 – To the definition of a generalized force

We write F0 and M0 in the coordinate system of the i-th link using the 
matrix of transformation of vectors from the absolute coordinate system to the 
system of the i-th link:

                      
(4.31)

Transfer the vectors Fi and Mi to the beginning of the i-th system. If the 
moment Mi can be freely transferred along the link, then the transfer of force 
to the beginning of the i-th system is accompanied by the appearance of an 
additional moment:

,                                    (4.32)

where hni is the radius vector going from the beginning of the i-th system to the 
beginning of the gripper system, recorded in the i-th system (Fig. 4.7). Thus, 
when bringing forces to the center of the i-th system, we obtain the main vector 
and moment, respectively, equal to:
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We now define the generalized force corresponding to the generalized coor-
dinate qi between iand i-1 links. If links i and i-1 form a translational kinematic 
pair, then translational movement of link i along, for example, the ziaxis by δqt 
is possible. In this case 

δAi = Fmkiδqi,

where ki ort of axis zi
Then the generalized force:

.                     (4.33)

The result obtained shows that the generalized force in the translational 
kinematic pair is equal to the projection of the force Fion the axis of this pair.

If the links form a rotational pair, then the possible movement is a rotational 
angle δqi around the zi axis. In this case, the opposite force Fm applied to the 
point of the axis of rotationdoes not perform work, and the work of the main 
moment: δAi = Fmkiδqi,

then:
                  

.       (4.34) 

In this case, the generalized forceis equal to the projection of the main 
moment Mm on the axis of the rotational kinematic pair.

Since the parameters included in the Lagrange equations of the second kind 
(4.21) are defined, it is possible to start solving these equations.

 

Figure 4.8 – Coordinate systems of the 
manipulator robot MP-9C
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Consider the solution of the direct problem of dynamics on the example of 
the industrial robot manipulator MP-9C. Let the axes of the moving coordinate 
systems of the links are their main central axes of inertia (Fig. 4.8). Driving 
forces are known in kinematic pairs B and , respectively; driving 
moment in a pair of .

The masses and moments of inertia of the links relative to the main central 
axes of inertia are specified. The sizes of the links and the position of their 
centers of mass are also known.

Solution. We write the Lagrange equations of the second kind. Each of the 
three generalized coordinates – φ10,s21,s32 – will have its own equation:

                                 

(4.35)

Define the parameters included in equations (4.35). Lagrange function: 
L = K – P. The kinetic energy of the manipulator K is determined by the 

formula (4.27). To do this, use the transformation matrices:

                         

 (4.36)

                        

(4.37)

                 (4.38)

Then the formula (4.27) for our manipulator will look like this:

          (4.39)

where the inertia tensors of links are:
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(4.40)

After differentiating the matrices (4.36), (4.37) and (4.38), we obtain:

, 
         

   

where A = sinφ10, B = cosφ10, C = cosφ10
After the transposition of the matrices T10, T20, T30, and calculations by the 

formula (4.39), we finally get:

                

 (4.41)

where  – are the moments of 
inertia of the links with respect to their own main central axes of inertia, equal 
to the sum of the axial moments of inertia.
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Of course, expression (4.41) could be obtained in a simpler way by analyzing 
the movement of each link as a component and recording its kinetic energy as 
a sum in each of the component movements. However, this is possible only 
for simple structural schemes of manipulators that have no more than one 
rotational kinematic pair.

Our goal is to study a universal technique applicable to manipulators of any 
complexity. We now determine the potential energy of the manipulator by the 
formula (4.29). To do this, we use the transformation matrices (4.36), (4.37) 
and (4.38). Due to the fact that the center of mass of each of the moving links 
coincides with the origin of its coordinate system, the first three elements of the 
column matrix  will be zero.

As a result of the calculations we get:

               (4.42)

Thus, after subtracting (4.42) from (4.41), the Lagrange function of the 
second kind will be determined.

We find the generalized forces. Of the non-potential forces, only the driving 
forces  and the driving moment  act on the manipulator. On the 

axis of the translational kinematic pair C, the force  is projected to a point, 

and the force   – in full size. 

Therefore, .

Analyzing the kinematic pairs A and B in the same way, we get:

Let us now take the partial derivatives of the Lagrange function, which are 
included in equations (4.35)
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By defining partial derivatives and differentiating
  

and
  

in 

time, we obtain the system of equations (4.35) in the form:

                      
 (4.43)

The resulting system of second-order nonlinear differential equations 
describes the behavior of the manipulator as a dynamical system with three 
degrees of freedom. Let us make sure that the last equation of the system 
coincides with equation (4.13) obtained by the Dalembert method, which 
confirms its correctness. Solve the resulting system with respect to the 
generalized coordinates can be numerically.

To illustrate the complete solution of the direct problem of dynamics, 
we consider the simplest case – a manipulator with one degree of freedom 
(Fig. 4.9). The grab of the manipulator is driven by gearmotor 1, consisting 
of an asynchronous AC motor and gearbox with gear ratio u. Mechanical 
characteristic of the engine MD = α – bωp,

 
Figure 4.9 – Manipulator with a degree of freedom

where α and b are constants defined by the brand of the engine and the 
quality of its manufacture, ωp – the angular velocity of the rotor of the engine. 
The grip is balanced by the counterweight 2 in such a way that the common 
center of mass of the counterweight, the gripper and the object in it coincides 
with the axis of the rotor. Momentthe inertia of the gripper with the object 
about this axis – J. The moment of inertia of the rotor of the engine – Jp. It is 
required to determine the law of motion of the gripper: 
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ω = ωt;     φ = φt

Decision. We write the Lagrange equation of the second kind, described 
pointing arm movement:

                                  
(4.44)

Define the Lagrange function

The potential energy of the manipulator is zero, since the centers of mass of 
the moving links (rotor and gripper) coincide with the beginning of the absolute 
coordinate system xy. A moment M is applied to the gripper, the vector of 
which coincides with the axis of the rotational pair.

Then generalized force Q = M = MDu.

Taking the partial derivatives and differentiating
  

in time, we get:

Jpωp + Jω = MDu                                    (4.45)

Considering that ωp = ωu and MD = MD = α – bωp, we rewrite equation 
(4.45): 

Jpωu + Jω = au – bωu2.                               (4.46)

Solve the resulting differential equation, separating the variables ω and t:

                           
   (4.47)

After integration we get:

                          
(4.48)

The integration constant c1 is determined from the initial conditions: at 
t = 0, the angular velocity ω = 0. 
Then
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Then, dividing the left and right sides of the expression (4.48) by
 

, 

we get:

                    
  (4.49)

Or, by definition, the logarithm we have:

.                           (4.50)

Where do we finally get:

 
.           (4.51) 

Thus, the dependence of the angular velocity of the gripper of the mani-
pulator on time is determined. We now find the dependence of φ, φt. For this, 
equality (4.51) is written in the form:

.           (4.51) 

Solve the resulting differential equation by the method of separation of 
variables. As a result, we obtain the desired dependency:

                       
(4.53)

The integration constant c2 is determined from the initial conditions: when 
t = 0, φ is also zero. After substitution, we finally get:

                (4.54)

The approximate view of the graphs constructed from dependencies (4.51) 
and (4.54) is shown in Fig. 4.10. The curve ωt asymptotically approaches the 

constant
 

 and the φt dependence – to the straight line
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The examples above illustrate simplified or idealized dynamic models of 
manipulators.

Figure 4.10 – Dependencies ω = ωt φ = φt

The real sources of the relative motion of the links – electric, hydraulic, 
and pneumatic – make their own adjustments to the description of dynamic 
models. Perhaps the closest thing to an idealized model is pneumatic drives. 
With accurate dynamic calculations take into account the stiffness of the air 
tubing, the reactions that occur when air is vented.

The hydraulic actuator changes the mass of the link depending on the 
amount of oil in the cavities of the hydraulic cylinders. The exact calculation 
of the motion of a hydraulically driven manipulator requires the use of the 
equations of motion of a body of variable mass.

When using an electric drive, it is necessary to take into account the gyros-
copic effect of rotation of the rotors of engines, the inertia of the electromagnetic 
system when the driving moment changes.

 
4.4 Balancing manipulators

Manipulators of a sequential structure, like any cantilever structure, are 
characterized by a significant drawback – significant static moments from the 
gravity of the links and the object in the gripper. Perceiving these moments 
drives must have significant counteraction moments. Unloading drives by balan-
cing reduces engine power and, as a result, reduces the power consumption of 
the robot. Balancing is done in two ways:

– by installing counterweights;
– with the help of elastic elements (springs or compressible air).
Consider the first method of balancing. In fig. 4.11 shows a diagram of the 

manipulator with four degrees of freedom. On the gripper with the center of 
mass S3, a counterweight with mass mp1 is installed at a distance lp1.
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Figure 4.11 – Balancing counter balances

 
We write the equality of static moments: 

                                   (4.55)

where m3 is the total mass of the link 3 and the object located in the gripper. 
Equation (4.55) determines either the massof the counterweight at a known 
distance lp1, or the distance to which the counterweight must be set mp1.

The second equality of static moments is:

                       (4.56)

From this equality, given the distance  determine the mass of the 

counterweight  or vice versa.

Thus, as a result of static balancing, the common center of mass of the links 
2, 3 and two counterweights coincided with a fixed point B. The counteraction 
moments holding the links in kinematic pairs B and C are equal to zero in any 
position of the manipulator.

Balancing the counterweights, as mentioned above, reduces the power of the 
engines, but increasing the inertia of the manipulator and the opposite effect –
decreases the speed, positioning accuracy decreases, deteriorating dynamic 
indicators. Therefore, in practice, counterweights in the form of massive loads 
are not installed on the links of the manipulators. Their function is usually 
performed by the engines themselves, which are installed in place of the 
counterweights. But this is only possible in electric manipulators. Manipulators 
with hydraulic or pneumatic drive are often balanced by elastic elements 
(springs).

Consider balancing with the help of springs on the example of the mani-
pulator shown in Fig. 4.11. Links 2 and 3 rotateinaverticalplane. 
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The unbalanced moment created by the gravity of each of these links is 
proportional to the sine of the angle αi:

For exact balancing it is necessary to apply the reverse moment created by 
springs to the links. In fig. 4.12 shows examples of balancing when the reverse 
moment is provided by the geometry of the location of the spring (link 2) and 
the introduction of an intermediate link – backstage 4 – (link 3). 

The design shown in Fig. 4.12 additional mechanisms allows you to create 
a balancing moment,portioned sine of the angle of rotation of the link. In this 
case, the so-called base verticals in the rotational kinematic pairs B and C were 
created by the parallelogram BCEH, the side BH of which is a continuation 
of link 1. After creatingthe base verticals, we will show how the link 3 is 
balanced.

Figure 4.12 – Spring balancing

The moment of elastic force of the spring F with respect to point C is equal to:

             (4.57)

where c is the spring constant of the spring; 
  S∆CDE is the area of the triangle CDE.

The angle is shown in Figure 4.11.
Matching the spring stiffness ensures equality

The expression (4.57) is also valid for the triangle BGH, therefore, the 
spring stiffness is chosen similarly to balance the link 2:
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where G∑ is the total gravity of the group of links to the right of link 1; 

   is the distance from point B to the center of mass of this group.
Let us now consider balancing the constant total force of gravity of the 

manipulator (Fig. 4.12) in the kinematic pair A. Installing the «supporting» 
spring will not solve the problem, since the force of the elastic element will 
be proportional to the magnitude of its deformation. And for balancing it is 
necessary to create a constant prop force applied to link 1 and directed 
vertically upwards. Ensure constant effort can use special mechanisms. In fig. 
4.13 presents examples of two such mechanisms.

 

Figure 4.13 – Balancing mechanisms

The constancy of the moment m applied to the gear wheel 1 (Fig. 4.13, a)
located on the same shaft with the cam 2, is provided with a special profile of 
the latter. Really:

m = cxh

where c is the stiffness coefficient, and x is the strain value of the elastic 
element 3. The cam profile is delineated along the Archimedes spiral, due to 
which, with increasing deformation x, the arm h decreases. 

In fig. 4.13, b, the spring 4 with a very large stiffness coefficient is deformed 
slightly, due to the use of the chain pulley 5. This provides an approximate 
balance of the force G.
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CHAPTER 5. PROGRAM MANAGEMENT SYSTEMS OF 
INDUSTRIAL ROBOTS 

 5.1 General structure of the program management system 

The robot is controlled by its control device [21]. By the principle of control, 
robots are divided into software (first generation), adaptive (second generation) 
and intelligent (third generation). As a rule, all three methods of control are 
applied in a complex. Adaptive management is usually based on software as the 
next level of management.

Intellectual management, in turn, is implemented as a superstructure above 
the first two levels. The names of control systems for specific robots are usually 
defined by the main control methods used in them. According to the degree 
of participation of the human operator in the management process, systems of 
automatic, automated and manual control are distinguished.

By type of movement of executive systems
management systems exist:
• continuous (contour);
• discrete positional (steps « from point to point»);
• discrete cyclic (on stops, as a rule, with one step in each coordinate).
By controlled variables distinguish control systems:
• position;
• speed;
• force (moment).
Often, these control methods are used in combination: either different 

methods in different coordinates, or with a successive transition from one to 
another, or as a functional dependence of a controlled variable on another (for 
example, force control, the value of which is given as a function of position). 
Let us consider in more detail the software control system (SC) in the first 
generation (software 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 situation at industrial enterprises in the course of 
the technological process is well defined. Parts, tools, materials are in strict 
order, the technological line operates rhythmically, so the robots serving this 
line can be purely software, i.e. work according to certain programs rigidly 
embedded in them in space and in time (but at the same time they can be easily 
re-adjustable).
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The control system of the robot, which implements all the programmed 
movements, has informational and command communication with the rest 
of the equipment to synchronize its actions with the pace of work of this 
technological line.

5.2 Сlassification of software control systems

Software control systems for industrial robots are divided into systems: 
a) cyclic, b) positional, c) contour control [21, 25]. Each of them has many 
varieties, depending on the nature of the operations, the kinematics of the 
robot, the type of drives. The cyclic control system has a small number of 
positioning points, most often they switch the manipulator motion for each 
degree of mobility from stop to stop under the action of compressed air (for 
example, when the workpiece is fed under a press).

Positional control systems have a large number of programmable posi-
tions – 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 have much greater versatility.
Contour control systems have servo drives for each degree of mobility, i.e. 

tracking systems with feedback, with their joint action, the end point of the 
manipulator can smoothly move along any programmed continuous paths and 
be stationary at any point of its working area according to the programmed.

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

The software control systems for robots were originally borrowed from CNC 
systems of process equipment, but they are significantly more complicated than 
the latter, primarily because of the greater number of degrees of mobility and 
their interconnectedness. The process of discrete positional software control of 
the manipulator is as follows.

Programming and learning. There are various ways of programming. Pro-
gramming, carried out by calculation, differs in that the program is calculated 
in advance, then it is entered into the memory of the microcomputer of the 
robot. There may be several programs for performing various technological 
operations. Then the operator can reprogram the actions of the robot by 
switching programs. The process of mathematical software of robotic systems is 
very labor intensive. Work is underway to create the most convenient program-
ming languages for robots and the corresponding software systems.
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Programming by training is done by a human operator either by remote 
control from some driver (remote control button or a copy of the robot arm), 
or by direct mechanical movement of the end of the arm with a human 
hand. In both cases, all movements correspond to the course of the required 
manipulation operation, while a program is recorded in the memory device 
of the microcomputer, according to which the robot repeatedly performs 
programmed movements.

The general scheme of control systems. A generalized functional diagram 
of the software control systems of industrial robots is shown in Figure 5.1. 
Designations: IR is an industrial robot, TE is a technological equipment, MD 
is a memory device. Dotted lines correspond to the robot’s learning mode, and 
solid lines – to the robot’s automatic development of the program.

The operator through the central control unit sets the operating mode of the 
control system: TRAINING, STEP, CYCLE, AUTOMAT.

The operator’s console records information about the state of the robot arm 
and its control system.

Figure 5.1 General functional diagram of software control systems

Modes STEP, CYCLE mean that the operator can call a single command 
from the memory device or the entire cycle, and the robot is processing this 
command or the entire cycle of the programmed movement.
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The AUTOMAT mode corresponds to the inclusion of the system for the 
multiple working off the program during the automatic operation of the robot.

The number of drives of the robot arm (MA) corresponds to the number of 
its degrees of mobility. The timer is used to generate the necessary time for the 
program. The position sensors of industrial robots andtechnological equipment 
TE serve to transmit information to the control system about the actual position 
of these objects. Sensor devices depend on the type of control system. 

The module of emergency blocking is triggered by the signals of the IR and 
TE position sensors in case there are unacceptable deviations from the given 
program of action.

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

Perfect control system, perfect work programs can help to eliminate 
the influence of adverse imperfections of the mechanisms of the robot, high
positioning accuracy, smoothness of movement, speed, the absence of fluctua-
tions.

Features of cyclic, positional and contour control systems 
Cycle control systems are the simplest control systems that ensure the 

movement of robot arm links from stop to stop for each degree of mobility. 
The system performs the programmed sequence of movements, time delays at 
stops on the stop, issuing technological commands, opening and closing of the 
gripper [25,29].

In cyclic systems, robots are supplied with high-speed pneumatic drives. 
The control is carried out either using electronics, relay contact equipment, 
or pneumonics (jet technology).The loop system has a small program carrier 
capacity, simple control algorithms, small overall dimensions and cost.

Position control system 
The implementation of more complex movements and the implementation 

of technological operations is possible with multipoint positional control system 
by IR. Typical robots with such control are industrial robots for spot welding, 
assembly and service of various technological equipment.

Contour control system 
To realize the movement of the gripping device along a continuous trajec-

tory, it is necessary to ensure synchronous and coordinated working out of the 
specified trajectories with all degrees of MA mobility. Uniform and continuous 
movement of a gripping device or a special robot tool is necessary, for example, 
to automate operations of arc welding, painting, abrasive deburring, for complex 
assembly operations.

There are two ways to build devices for contour control of robots:
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1) recording into the system’s memory information on the change in position 
of each degree of mobility over time, i.e in the form of a continuous 
trajectory, ready for working out by a drive,

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

In some electromagnetic robots with a contour control system, when the 
drive is constructed for each degree of mobility according to the principle 
of tracking 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 pulse or code feedback 
sensors, which provide greater efficiency in speed, accuracy and smoothness 
of the motion of the manipulator, then with a computer control a purely digital 
drive control system is obtained.

5.3 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 it is simply necessary.

Using open-loop control without feedback, one can eliminate the effect on 
the output parameters of the object of some predictable external disturbances, 
provided that the characteristics of the individual components and elements of 
the control system are simple enough and their properties do not change [21].

It is possible to eliminate the influence of unpredictable external disturbances 
on the behavior of an object within the framework of the control theory.

For this, the feedback principle 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 in time. However, in practice such control objects are often 
encountered, the amplitude and frequency parameters of which vary widely 
under the influence of external causes over time and by virtue of the properties 
of the object itself.

The moment of inertia of the MA in the folded position with respect to the 
fully extended one may change several times; the viscosity of the working fluid 
in the cavities of the hydraulic cylinders of an underwater robot operating at 
different depths of the sea at different pressures and water temperatures; friction 
in the engine mounts in the process of contamination and aging of the lubricant 
and many other characteristics. At the same time, when managing complex 
objects – FPM, 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.
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Among them may be positioning errors of the blanks or their absence at 
the right time, wear of the machining tool, deviation of the joint between the 
parts to be welded and the specified motion path of the electrode of the welded 
automat and other factors requiring adaptation of the control system, i.e. self-
tuning and adaptation to the real conditions of operation.

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

• the output parameters of the control object and the characteristics of 
disturbing factors are under constant

control and management using devices additionally included in the control 
system;

• the observable behavior of an object is described by a quality indicator, 
which quantifies the nature of the control process;

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

Levels of adaptation. Depending on the purpose of control, adaptive 
systems in robotics can be divided into the following levels: The first level is 
characterized by the ability of self-adjustment of controller parameters based 
on information about the state of an object which is under the disturbing 
influence of the external environment. Assessment of the state of the 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 environmental 
parameters (temperature, pressure) can provide self-tuning of the controller 
parameters (for example, eliminate the drift of characteristics of hydraulic drive 
of the 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 about the state of the environment. Based 
on the analysis of changes in the external environment, the control program of 
the robot is corrected, allowing it to achieve its goal in the new conditions. For 
example, a welding robot must be able to adjust the programmed motion path 
of the electrode in accordance with the actual position of the butt line, which is 
measured by special sensors.

The third level of adaptation RTS provides the implementation of maximum 
performance while ensuring the absence of marriage. The developed tools are 
characterized for this level of adaptation for gathering information about the 
external environment, self-diagnosis, and possibly self-repair of the components 
of the controlled production system.
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Software for control systems of adaptive robots
The functions of the adaptive robot software consist in servicing the objects 

external to the control system: human operator, robot drives, information 
system, technological equipment and computing device of the upper control 
level [29].

The control system interacts with the human operator in the active dialogue 
mode, during which the person performs the following actions:

1. generates a work program that can be represented as a set of data 
describing the positioning points of the gripping device of the robot and 
control signals to the technological equipment, or as a set of instructions 
in a problem-oriented language;

2. edits a work program using a data editor or text editor;
3. creates object and load modules of the working program, provides removal 

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

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

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

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

include: detailed analysis of the task, splitting it into subtasks and elementary 
actions, planning the movement of a tool or gripping device to implement 
these actions, determining the sequence of positioning points, transforming the 
coordinates of the instrument positioning points into the required positions of 
manipulator joints and formation of drive control commands.

If there is a communication channel for an adaptive robot with a top-level 
computer and the exchange process is supported from both sides by software, it 
becomes possible to create a hierarchy of control levels with a clear separation 
of tasks for each and the concomitant unification of software and programming 
languages for each.

In addition to the listed functions, the software should solve system-
wide tasks for developing interrupt signals, for controlling input / output of 
information, for distributing computing resources, etc. 

Languages and programming systems for adaptive robots 
It has already been noted that there are two basic methods for robot 

programming:
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learning and programming using any algorithmic language. The first 
method does not require high qualification and is simple, but it is not suitable 
for programming adaptive robots, since it is unthinkable to train the robot to 
act correctly in unpredictable situations with partial changes in the external 
environment.

For programming adaptive robots, the second method is used - compiling 
control programs in algorithmic or problem-oriented languages. 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 problems [28].

In general, there are four levels of programming language of robots. 
Lower, executive language 
A human operator can specify the movement of individual degrees of 

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

Manipulator level language
Allows programming of motion in the workspace relative to an arbitrary 

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

Languages of the level of operations provide the possibility of forming a 
work program by specifying the sequence of operations that the robot must do 
with the object of manipulation.

The task-level languages allow you to create a program of actions for the 
robot in terms of «what to do» (and not «how to do»), i.e. to describe all task as 
a whole without detail.

5.4 Intellectual control systems

Intellectual management is the next after the adaptive management the 
highest type of management, is in its infancy [my art]. 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 
needed on a fundamentally new element base.

Increasing the level of artificial intelligence is associated primarily with the 
development of the hierarchical structure of environmental models through the 
formation of more and more generalized, more abstract levels of its presentation. 
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One of the most generalized types of environment models is logical-linguistic 
models. They are used for the most complex objects with an ambiguous reaction 
to the same situations that cannot be described formally mathematically and 
therefore are described heuristically based on expert assessments in a language, 
that is close to natural. Examples of such control objects are primarily systems 
that include people.

Methods of artificial intelligence can be used in control systems not only 
in the system-wide control loop, i.e. for the formation of control, but also for 
solving various local tasks of individual robot subsystems. In this case, the 
robot control process does not become intelligent, just as in adaptive control 
systems, the presence of internal adaptation in certain parts of the system does 
not make management is generally adaptive.

The urgency of creating artificial intelligence is currently associated with
the complexity of the problems that modern humanity has to solve.
Such problems include space exploration, prediction of natural disasters and 

anthropogenic impact on the environment, the creation of complex engineering 
projects, the use of modern technology in medicine and many scientific studies. 
In addition, artificial intelligence will help a person to cope with tasks that 
he can not do (complex calculations and analysis) and simply expand the 
intelligence given to him by nature. Modern systems of artificial intelligence 
are able to master much more specialties and effectively manage robotic 
devices than the operator, thanks to a significantly larger number of various 
information sensors and devices.

It should be noted that intelligent control systems of robots have a 
fundamental difference from traditional automatic control systems (ACS). 
Usually, ACS involves processing signals from sensors and scanners as 
independent channels and secondly, it unambiguously connects input signals 
and output response by mathematical relations, these can be from simple 
linear to complex differential-nonlinear systems of equations. The traditional 
significant drawback of the ACS is the complexity and duration of software 
preparation – it is necessary to first study the environment, develop mathe-
matical models, conduct a series of numerical and physical experiments.

And, perhaps, the main drawback of traditional ACS should be attributed to 
the impossibility of its self-learning.

The software and hardware complex of a robotic system with artificial 
intelligence, capable of learning and making adequate decisions in conditions 
of incomplete and sometimes contradictory information, is free from all these 
shortcomings
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CHAPTER 6. APPLICATION OF 
ROBOT-ENGINEERING SYSTEMS

6.1 Features of the use of robots

 The exclusion of a person from direct participation in the course of the 
technological process is achieved by various technical means. Analyzing a 
specific technological operation, they try to automate it with the simplest and 
most reliable means, observing all the requirements for increasing productivity 
and for the quality of manufactured products. In this case, the automated 
process may not take place in a completely different way, or it may be quite 
different from what this operation was done by the man himself. This applies to 
all types of automation. The same thing happens when using industrial robots.

When robotization, in order to achieve the proper effect, it is necessary to 
revise the organization of the technological process, and sometimes radically 
re-equip the production site on the basis of the technological equipment 
with CNC, in order not to connect the new equipment with the outdated, 
inefficient. The robot is not important in itself, but only in conjunction with 
the main technological equipment, i.e. in RTK and GPS. With such a system 
implementation, the robot can have a great effect, and all the costs of production 
reconstruction are paid off [27].

Consider the use of industrial robots in the sectors of the national economy, 
dividing it into performing auxiliary operations for servicing the main 
process equipment and for performing robots directly with basic technological 
operations. The first is the automation with the help of robots of the maintenance 
processes of various metal-cutting, grinding and broaching machines, cold 
and hot forging presses of forging and foundry equipment, installations for 
heat treatment, as well as loading and unloading semi-automatic arc welding 
machines and resistance welding machines.

The second category includes the automatic execution by robots of the pro-
cesses of welding, assembly, painting, coating, soldering, carrying out control 
operations, packaging, transportation and storage.

6.2 Application of industrial robots on 
the main technological operations

Classification of technological systems with robots on the main techno-
logical operations

From the beginning of the development of modern robotics, as the robots 
improve, there is a steady increase in the share of IR used in basic technological 
operations.
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In 1980-1981 their share in the total robots for the first time exceeded 50%. 
Experience shows that, although the introduction of IR on basic operations 
requires significantly greater (3-4 times) costs than on auxiliary operations, 
it is here that the greatest effectiveness of IR is achieved when workers are 
released. The social effect is also great due to the harmfulness to humans of a 
number of such operations (for example, painting, welding) or 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 main operations, are assembling, welding, coating, 
grinding, milling, and riveting complexes. Such complexes also include 
complexes for drilling in mining, for the installation of refractories in metal-
lurgy, for installation and facing works in construction, for packaging piece 
goods in the light and food industries.

Assembly robotic complexes
This type of robotic complexes is probably the most important in its 

significance. Assembly operations in mechanical engineering make up 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 capabilities that traditional automation means have here in 
the form of special assembly machines.

Such machines are applicable mainly in mass production, while, for 
example, in mechanical engineering, up to 80% of products belong to serial and 
small-scale production. Therefore, the creation of flexible assembling comple-
xes on the basis of IR is one of the main areas in the automation of assembly 
operations.

 Assembly operations include mechanical assembly, electrical installation, 
microelectronic assembly. The assembly process consists of the following 
sequential interrelated operations:

1) loading of collected parts into loading and transport devices (usually 
with their orientation);

2) moving parts to the place of assembly;
3) basing, i.e. fixing in a strictly defined position, with the orientation of 

parts on the assembly position;
4) the actual assembly operation, i.e. mating parts, including often fastening;
5) measurement and control 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 completed.
Each of these operations can in principle be performed using the IR, but this 

is not always advisable. In those cases, for example, when moving along one 



236                                                                                            

coordinate is required, a simpler solution would be to use devices like pushers. 
In other cases, special orienteers and simple single-program mechanical arms 
can be used. The role of IR in assembly complexes, along with simpler and 
more specialized automation tools, can be different.

 It depends primarily on the specific requirements for the flexibility of the 
complex, which, in turn, is determined by the serial production of the products. 
Therefore, we consider the role of IR in assembly complexes, which can be 
classified as follows depending on the volume of output, 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 on auxiliary and separate 
main assembly operations;

2) robotic assembly complexes for large-scale and serial production in 
which assembly operations are performed by special cycle-controlled IR;

3) robotic assembly complexes for large-scale and serial production based 
on universal and specialized IRs, each of which can perform any 
assembly operations due to a tool change (including directly and during 
the assembly of the product);

4) robotic assembly systems for mass production, in which the entire 
assembly is performed by one universal IR;

5) robotic assembly complexes for mass production with human participation 
in the management of IR or in the performance of individual operations 
by hand.

The inclusion of a person directly into the assembly process can be caused 
either by economic considerations or by technical impossibility today to 
automate certain complex operations (for example, some adjusting and tuning 
actions), or by the need to promptly connect a person in emergency situations 
when the machine for some reason did not copes with the task, or, finally, 
temporarily at the stage of mastering the assembly of a new product (including 
as one of the ways of programming with the method of teaching ).

Examples of special assembly machines, referred to in paragraph 1 of the 
above classification, are automatic machines for mounting printed circuit boards 
and assembly rotor lines used in mass and large-scale production. Robotics 
tools here are of limited use mainly for servicing (loading and unloading 
operations). In fig. 6.1 shows a section of one of the first domestic robotic 
assembly complexes of mass production of mechanical watches on the basis 
of special IR, referring to paragraph 2 of the above classification. On a direct-
flow transport system, a satellite fixture is fixed, which moves from position to 
position in a straight line with fixation at regular intervals of time [20].
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The assembly is carried out according to the principle of parallel-sequential 
assembly at all positions simultaneously with the subsequent movement of the 
satellite device to the next step. The unit is equipped with special pneumatic 
IR with accessories, which are replaced depending on the brand of the watches 
being assembled.

Figure 6.1 – Robotic assembly line of mass production of watches

The assembly lines that make up the complex include the transport 
system, special IR, control panel, vibrating hoppers, feeders, as well as 
various accessories and fixtures. Parts and components of the clock arrive at 
the assembly positions from the vibrating hoppers in the oriented position. 
Platinum watches, recruited in cassettes, are automatically installed in satellite 
devices, which are an integral part of a direct-flow transport system. Robots 
install parts or assemblies into a platinum clock in a predetermined sequence 
and with the required accuracy.

 In order to ensure the conditions of collection, the platinum of the clock 
is fixed from below with the help of a special device. The high rhythm of 
the complex and the continuity 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 6.2 shows an example of an assembly robotic complex built on the 
basis of a universal IR (Section 3 of the classification given). The complex 
includes a carrier frame, a turntable, loading and orienting devices, equipment 
fixing devices, cable assemblies, a complex control device, synchronization and 
computer communication units.
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Figure 6.2. Robotic complex for assembling radio receiver contour coils
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 – soldering bath; 9 – bath for fluxing. Universal pneumatic IR of type 

MPS-9S is applied to perform the actual assembly operations

The complex is designed for assembling the contour coils of a household 
radio receiver, the IR in its composition perform the following operations:

1) selection of coil frames from a cassette; 
2) fluxing winding pins; 
3) soldering conclusions; 
4) flushing conclusions; 
5) installation of frames on the lodgements of the turntable; 
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 the cassette finished contour coil.
The change of cartridges at work positions is automated with the help of 

unloading and loading devices. Assembly elements are fed to the working 
positions with the help of vibrating hoppers, in which their orientation, 
accumulation and single-piece delivery are carried out. To ensure the conditions 
of collection and reduce the requirements for the accuracy of manufacture 
of assembly elements, accessories and accessories, the manipulators of the 
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IR are equipped with vibromodules. In one working cycle 10 IR perform all 
technological operations on the principle of parallel-sequential assembly.

At the end of the cycle, the coordinate device moves, which feeds into 
the pickup position of the first OL and to the reset position of the tenth PR 
corresponding cells of the input and output cassettes, as well as the rotor table 
move one step, on which special contour reels are assembled. The cycle duration 
of the complex is 10 seconds. The use of such assembly complexes increases 
the labor productivity by an order of magnitude, saves production space and 
allows for the comprehensive automation of assembly production as a whole.

The changeover of the complex is carried out by replacing the working 
bodies of the Party of Regions and their control programs. Compared with 
the previous type of assembly complexes based on the use of special OL, the 
application here for all operations of one type of universal PR expands the range 
of assembled products, although the PR itself turns out to be more complex 
and redundant in its capabilities for each individual operation they perform. 
Therefore, the transition from special PR to universal justified while reducing 
the serial production of products.

The next type of robotic assembly complexes, which are economically 
more profitable with a smaller serial production, are complexes with IR, 
which sequentially perform a number of assembly operations at one workplace 
up to the complete assembly of the whole product (paragraph 4 of the above 
classification).

Such a construction of the complex significantly increases its flexibility, 
allowing only the software to change the number of assembly operations without 
changing the number of IR, which is inevitable if each IR performs only one 
operation. In such complexes, the PR during assembly repeatedly replaces its 
working bodies during the transition from one operation to another. Examples 
of assembly PR designed for multi-operative assembly are electromechanical IR 
of type Sigma (Italy) and Puma (USA).

 Figure 6.3 shows one of the first robotic systems that assemble at one
workplace such a rather complex product as a vacuum cleaner. The complex 

is mounted on an assembly table and includes two electromechanical manipu-
lators (1, 2) with eight degrees of mobility (the first (power) works in the 
vertical plane, and the second – in the horizontal) and 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 
sensors, force and pressure. The vacuum cleaner 3 is assembled from three 
nodes: filter 4, electric motor 5 and housing 6, which are fed to the assembly 
non-oriented.
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Figure 6.3 – Robotic complex for the assembly of Hitachi vacuum cleaners (Japan)

Close to assembly robots and robots are often used with them to control 
dimensions – measuring machines. Their working body is the measuring probe, 
which is the feeling of the controlled product at the right points. Typically, 
such measuring machines have a rectangular coordinate system and a CNC, 
ensuring accuracy to units of micrometers. Figure 6.4 shows an example of a 
measuring machine.

Figure 6.4 – Measuring machine

Robot welding systems
Welding – one of the areas of widespread use of IR. Of the many types of 

welding IR received the main application in contact spot, arc, as well as electron 
beam welding. Resistance spot welding is carried out by heating with pulsed 
electric current. The working bodies of IR for performing such an operation are 
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welding tongs (Fig. 6.5). There are welding IR, in which the manipulator ends 
with one electrode, and the second electrode is the product to be welded (fig. 
6.6).

Industrial robots for resistance spot welding have a special design that 
provides for the placement of a welding transformer and a conductive cable 
going from it to the welding jaws. The welding transformer is usually located 
on the IR manipulator, including directly in its working body (in order to 
minimize the cable length from the transformer to the welding jigs, through 
which a large pulsed welding current passes). Load capacity of such welding 
IR is 20 ÷ 30 kg. PR control for resistance spot welding is discrete positional.

The control unit is designed to work in conditions of strong electromagnetic 
interference from welding current pulses.

Figure 6.5 – «Kawasaki» welding robot

Figure 6.6 – «KUKA» welding robot
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The most widely used resistance spot welding using IR is used in the 
automotive industry (body welding), shipbuilding and car building. Figure 6.7 
shows the area of car body welding using the IR.

Arc welding is a more complicated technological process than contact spot 
welding. It requires continuous movement of the welding electrode at a certain 
speed along a complex trajectory along the weld seam with its simultaneous 
transverse movement. The electrode must maintain a certain orientation with 
respect to the seam plane. The load capacity of the PR for arc welding is less 
than the PR for contact spot, and does not exceed 5-8 kg. Industrial robots for 
arc welding are often equipped with a table with several angular degrees of 
mobility for placing the welded products on it and manipulating them before IR.

Figure 6.7 – Car body welding area

In addition to motion control, the functions of the IR control unit for arc 
welding also include the control of welding mode parameters (current, arc 
voltage, gas flow, etc.). Management should be adaptive. The main tasks of 
adaptation are the search for the beginning of the seam, tracking the edges 
of the parts being welded and the orientation of the electrode. In addition, 
adaptation is required when adjusting the technological parameters of the 
welding process itself, taking into account the state of the 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. Figure 6.8 shows a robotic complex for arc 
welding complete with a manipulation table – the so-called welding center.

Electron-beam welding is carried out in vacuum by moving the electron 
beam created by the electron gun along the seam line. This type of welding 
is interesting because, unlike conventional mechanical manipulators, here the 
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manipulation 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 beam movement along 
the seam is controlled in the simplest cases by a rigid program, and for the 
most complex joint paths – using adaptive control and feedback through the 
television vision system.

Figure 6.8 – Robotic complex for arc welding with PR «Motoman»
 with a two-coordinate table

The complexes for soldering and cutting (by arc, laser beam, plasma) are 
similar to robotic welding complexes. They, in particular, are widely used for 
cutting material. 

Robotic systems for coating
Industrial robots have found application in the operations of applying 

various coatings: paints, protective, hardening, sealing, etc. These operations 
for a person are not only physically heavy, but also harmful. In most cases, 
the coating is associated with the use of explosive and flammable substances. 
Therefore, the IR used in such operations must be explosion-proof. Spray guns 
are widely used for coating. Figure 6.9 shows the IR with a spray as а working 
body.

The management of such IR – continuous (contour) with programming 
method of learning. Compared to welding IR, the requirement for IR accuracy 
for application is significantly lower for coating, and, conversely, for speed, 
higher. Used in these IR and adaptive control using the vision system to 
determine the dimensions of the next product to be coated. According to the 
received data, the control program for the IR is automatically selected and 
adjusted.
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Figure 6.9 – Robotic painting complex with PR firm «Devilbis» (USA)

Another variant of the coating technology is the use of this electrostatic 
field. This method provides a higher quality of coating and is more economical. 
However, high voltage (tens of kilovolts) creates an additional explosion hazard, 
which limits the scope of application of paint springs with this type of sprayers.

Robotics tools for electroplating are widely used. Figure 6.10 shows a line 
of electroplating.

Figure 6.10 – Electroplating line with auto operators

The main manipulation operation in this case is the immersion in the bath 
of parts or baskets with parts and moving them from one bath to another. This 
operation is performed using simple single-program auto-operators. Today, 
thousands of auto operators are replacing workers in this hazardous industry. 
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Sandblasting and shot blasting surface treatment are similar to the coating 
process. On these operations also found the use of IR with continuous control. 
Of the other main technological operations, which use IR with continuous 
control, should be called grinding, cleaning (for example, castings), chipping 
deburring.

6.3 The use of industrial robots on auxiliary process operations 

Classification of robotic technological complexes
One of the urgent tasks of robotics is the replacement of 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, today, about half of the workers employed in 
industry work on such least prestigious and not requiring highly skilled manual 
operations.

Robotic technological complexes, in which IR are used in auxiliary opera-
tions for servicing the main process equipment, and such IR themselves 
are classified according to the type of the main process or the main process 
equipment that implements it. The main types of such RTCs are RTC for 
mechanical processing, stamping, pressing plastics, hot stamping and forging, 
injection molding and intrashop transport.

Robotic technological complexes of machining 
One of the important applications of IR on auxiliary operations is the 

maintenance of metal-cutting machine tools. Here, the IRs perform the most 
typical auxiliary operation of loading and unloading equipment, i.e. installation 
of the workpiece and removing it at the end of processing. Similar operations 
are performed by the IR and the maintenance of other types of technological 
equipment. There are also some more special auxiliary operations performed 
by the IR, such as lubrication of molds, immersion of parts in a liquid, inter-
operational transportation, stacking, etc.

The main technological equipment in the RTC machining are turning, 
drilling, milling, gearing, grinding, etc. machines. The following basic require-
ments are imposed on the process equipment: automatic mode of operation, 
consistency of its control system with the IR system, the ability of the 
manipulator IR to access 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, lubrication and cooling of working bodies and tools, cleaning 
of home surfaces, means of controlling the quality of machining products; 
shops with piece delivery of oriented parts; fencing devices.
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In accordance with the first requirement for RTC, the main type of machines 
for them are CNC machines. Due to the considerable time of machining in such 
complexes, the use of a single IR of several machines was widely used. For the 
maintenance of machines in the simplest cases, IR is used with cycle control, 
and the most common option is to use discrete positional IR. These IRs are 
reprogrammed on average once a week, i.e. less frequently than CNC machines 
they service. The average duration of the cycle of such IR – minutes.

In fig. 6.11 a, the simplest robotic technological cell «machine-IR» is shown. 
Detail that needs to be processed, IR takes from the left magazine. In it, the 
details are located in the 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-hand magazine. Of these cells the technological areas, lines are collected. 
When these cells are connected in series in a line, all subsequent cells receive 
parts from the magazine at the output of the previous cell. However, for the left-
hand magazine of the very first cell, there is the task of pre-oriented placement 
of parts in it, which are generally obtained in undirected form, i.e in bulk.

The following solutions of this task are fundamentally possible:
1) he use of a special orienting device (fig. 6.11, b);
2) use to load the store of adaptive IR;
3) the use of such IR for servicing the machine of the first cell (Fig. 6.11, c)

Figure 6.11 – Layout of robotic technological cells «machine-IR»
TE – the main technological equipment; M – magazine with piece delivery 

of oriented parts; OD – orienting device; B – parts in bulk; AIR – Adaptive IR

 Currently, special orientation devices of the type of vibrating hoppers are 
widely used.
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The main disadvantage of using adapted IR is their significant cost. 
Therefore, in cases where special orienting devices can be used, they are more 
preferable. Unfortunately, the scope of their application, as well as all special 
devices in general, is limited to high-volume and serial production with a rather 
rare turnover of workpieces.

To ease this limitation, tunable orienting devices (with interchangeable 
parts, etc.) are created. The variant of using adaptive IRs directly for servicing 
machines basically is applicable only with a sufficiently long cycle of machining 
parts on the machine, the duration of which allows to perform the maintenance 
by one IR of several machines (Fig. 6.11, d and e). In this case, the cost of IR, 
respectively, is divided into several technological cells.

Fig. 6.12 shows a machining workshop is in which all operations, including 
transport and storage, are automated [19]. The control system includes a com-
puter, a wireless communication device and a console with a voice command 
device.

Figure 6.12 – Robotic workshop machining
1, 2, 11, 12, 13 – turning machines; 3 – warehouse; 4 – boot device; 

5 – unloading device; 6 – floor transport IR; 7 – intermediate warehouses; 
8 – broaching machine; 9 – grinding machines; 10 – milling machines; 

14 – IR; 15 – magazines

Robotic technological complexes for cold stamping
Another area of widespread use of IR is cold sheet stamping. This is 

explained by the great injury of workers, reaching 30%, and the monotony of 
the maintenance of the presses, as well as by the ease of use of IR in these 
operations. The industrial robot is used here, as in the machining process, 
primarily for carrying out loading-unloading operations: loading presses 
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with raw sheet material (sheet feeding into a stamp) and unloading a stamp 
(removing stamping and placing it into a magazine).

The main feature of the application of IR on cold stamping as compared 
with the machining is the need to provide significantly greater speed, because 
the press work cycle is measured in just a few seconds. The IRs used here has 
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 performed in 
the form of suction cups. To ensure the necessary speed of service of the press, 
an IR with two manipulators is often used – one for loading and the other for 
unloading the stamp.

Sometimes unloading is carried out using a pusher mounted on the frame 
of the press, or blowing off the stamping with compressed air. Figure 6.13 
shows an example of cold stamping RTC with an adaptive IR at the entrance 
for taking blanks from pile.

Figure 6.13 – Robotic cold stamping complex with adaptive IR at the entrance
T – table; VS – video sensor; BD – backlight device; P – press

Adaptive positional robot IR1 with technical vision takes non-oriented 
sheet blanks from the magazine M1, where they are located in bulk, and in an 
arbitrary position lays them on the table C. Above the table are the video sensor 
VS (television camera) and the backlight unit BU. Information from the video 
sensor is fed to a preprocessing device PPD of the video information, where 
the contour of the workpiece is selected. Next, the computer calculates the 
coordinates and orientation of the workpiece and generates correction signals 
transmitted to the control device of IR1, along which the robot displaces the 
workpiece on the table to the calculated position for subsequent taking it by the 
industrial cycle robot IR2.
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The cycle robot PR2 installs this blank into the press P, then removes the 
stamped part from it and puts into the magazine M2 of the finished parts. 
Consider, for example, the work of the cold sheet stamping workshop of a 
radio factory. The automated control system (ACS) of the shop carries out 
operational and calendar planning of production, including the determination 
of material requirements, blanks, planning and management for individual 
sections, warehouses and transport systems, solving other tasks of ACS of the 
shop, including the exchange of information with ACS of the plant.

The nomenclature of manufactured parts includes such typical parts for 
radio engineering products as bases, boards, brackets, staples, etc. The initial 
sheet material at the cutting site turns into blanks in the form of strips. The 
sheet is cut out on the cards, calculated on the computer. Blanks are delivered 
to the warehouse stock. From here, at the command of the automated control 
system of the workshop, they are transported through the transport system to 
the line of castering and then the filled cartridges are returned to the warehouse 
of blanks. Stamping sites are supplied with blanks and accessories through an 
appropriate transport system, which also provides transportation of finished 
parts to the finished product warehouse.

Transport systems are built on the basis of floor-loading robots. The overall 
management of the shop is carried out by the operator using the console, 
which receives information on the production of cassettes with blanks, filling 
the stores with finished products, the position of transport and loading robots, 
possible equipment malfunctions.

Robotic technological complexes in forging and stamping production
The main incentive for the automation of forging and stamping production, 

along with increased productivity, are the difficult working conditions in the 
forging shops. However, unlike, for example, from cold forming, the task 
of complex automation of such production presents significant difficulties 
associated with the complexity of the blacksmith’s work. Therefore, along with 
IR, manipulators with manual and automated control are widely used here – 
forging camera operators operated by qualified blacksmiths.

In addition to the actual punching, the operations of loading billets into a 
heating furnace, extracting the heated billet from the furnace, moving it to a 
forging press, manipulating the billet during forging, laying the finished forging 
into the magazine are subject to automation. In addition, there are a number of 
other auxiliary operations, such as lubrication and blow molding of the punch 
(descaling the scale), trimming the scrap from the part and placing it in the 
container. Fig. 6.14 shows the RTC scheme of hot forging, including two IR: 
IR1 – a blacksmith and IR2 – a robber.
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The robot – blacksmith serves an induction furnace IF for heating billets 
and hot stamping press SP, while a robot- robber serves a cutting press CP for 
trimming with forgings. Forgings to the cutting press and burrs are transported 
to the magazine using conveyors.

Figure 6.14 – Robotic hot stamping complex.
IF – induction furnace; PCHF – press crank hot forging; CP – chipping press; 

IR1 – robot-blacksmith; IR2 – robot- robber; C – conveyor; 
M1, M2, M3 – magazines for billets, forgings and baldness

Today, more than 80% of the range of forgings weighing 25–500 kg is 
produced by the method of free forging. A free forging RTC usually includes 
a hydraulic press and a manipulator, with which the blacksmith operator 
manages the forging workpieces. The control system of the complex, made on a 
computer, provides the following modes: 

1) semi-automatic press control using the control panel; 
2) semi-automatic control of the manipulator by means of a master handle 

located on the control panel;
3) automatic control of a program previously entered into the memory of the 

control unit (with the possibility of operative intervention of the operator 
by interrupting the execution of the program with switching to another 
program or another control mode);

4) programming of the manipulator with the help of the control handle.
Robotic technological complexes of injection molding 
The process of producing parts by injection molding consists of pouring a 

certain portion of the liquid metal taken from the furnace through the mouth of 
the injection molding machine, then removing the finished casting and feeding 
it to trim the gating residue. In addition, it is necessary to lubricate and blow 
molds. The effectiveness of IR for servicing injection molding machines due 
to the fact that when servicing their workers significant metal losses due to 
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inaccuracy of its dosing and splashing during casting, as well as equipment 
downtime and reduced productivity due to high worker fatigue.

At the same time working conditions are not only difficult, but also 
unhealthy. The robotic injection molding complex consists of a dispensing 
furnace, an injection molding machine, a gate pruning press, a robot – potter 
and a robot for taking the casting and cooling it in a water tank. Figure 6.15 
shows the injection molding section, served by two IR. The robot potter 
immerses its working body-ladle, into the molten metal in the transfer furnace.

Immersion depth of ladle determines the mass of the metal it takes and is 
controlled by special contact sensors. After a certain amount of time required 
to heat 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 performed. Then order by the same 
robot, it is fed to a press for chipping gates and dumped into the magazine.

Figure 6.15 -Robotic technological complexes of injection molding:
a – view from the robot-potter;

b – view from the side of the robot, which removes the casting.
1 – injection molding machine; 2 – robot- potter;

3 – robot for casting; 4 – press for chipping sprues

Currently, there are steady trends towards the creation of high-performance, 
flexible and highly automated production, which are called flexible automated 
production (FAP).

Creating a flexible automated production is a fundamental task of modern 
industrial production, but its implementation is associated with overcoming the 
serious difficulties of both creative and technical and economic nature.

According to these most important indicators, FAPs are the most modern 
and promising types of production. Under flexible automated production, we 
understand the organic combination of flexible technology, which allows 
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quickly and with minimal cost to restructure production for the production of 
a new type of product, with automation of interrelated technological operations 
and their management process, eliminating the need for direct participation of 
people in the production process.

Such a FAP, requiring the participation of a minimum number of people 
to perform control functions, adjust, eliminate unexpected interference, has 
become possible based on the use of industrial robots with their ability to 
quickly and easily implemented programming, or retraining. Thus, industrial 
robots played a decisive role in the transition from conventional to flexible 
automated production.

By scale, FAP can be a line, a plot, a workshop, or a plant.
The variety of types of flexible production systems and the need for an 

unambiguous definition of each of them necessitated the creation of GOST 
26228-85 « Flexible Production Systems. Terms and Definitions», which should 
be addressed 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 national standard. For example, the term FAP 
abroad has limited use; instead, the general term is used – FPS.

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, installation for 
welding, technological robot, etc.), directly providing the processing of 
the workpiece and the formation of the product;

2) handling and handling equipment, including usually an industrial robot 
(manipulator, auto operator, etc.), performing the necessary manipulations 
on the movements of workpieces, parts and tools within the FPM;

3) auxiliary peripheral equipment, providing the issuance, orderly accumu-
lation, orientation and reception of workpieces, parts and tools;

4) monitoring devices that supervising and, together with other systems, 
control the quality of the technological process;

5) equipment for the disposal of processing waste (chips, scrap, trimming, 
etc.).

The basis of FPM is automated process equipment, in particular, for FPS 
of mechanical machining, metal-cutting machine tools with numerical program 
control – turning, boring, milling, drilling and others – or multi-purpose 
complex machine tools – processing centers. About half of the machine tools 
used in the FAP are multipurpose. Such a machining center can perform various 
technological operations, for example, turning, milling and drilling, and all of 
them are made with one installation of the workpiece on the machine, which 
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eliminates the time spent on rearranging the workpiece, reduces the required 
number of machines, saves production space. Especially effective is the use of 
machining centers in the manufacture of body parts with a significant number 
of surfaces that require different types of processing.

To perform auxiliary operations for moving workpieces and parts between 
peripheral devices and a machine, an industrial robot is usually included in the 
composition of the FPM.

Sometimes robots in FPM can also perform basic technological operations 
(welding, assembly, etc.). For effective use in the FAP flexible production modu-
les must have a complex of the following qualities: 

– the ability to operate in a fully automatic mode for the required length of 
time (one or two shifts or more); 

– the ability to quickly adapt to the release of other types of products with 
minimal human participation (in the limit – automatically), that is, to 
have a level of flexibility appropriate to the tasks and essence of the FAP:

– the possibility of organizing a permanent and reliable information 
connection with the general control system of the FAP, and the information 
should be two-way, i.e. transferred from the general management system 
to the FMP and vice versa; 

– the ability to organically integrate into a higher level flexible system. 
Ensuring these qualities depends primarily on the perfection of FPM control 

devices, which are built on the basis of numerical control program.
Work on the use of numerical control systems (CNC) for various equipment, 

and especially for machine tools, began in the 1950s. To date, four generations 
of CNC systems have already been created, which are distinguished by their 
perfection, functionality, element base, design, etc. For FPMs included in the 
FAP, the use of fourth-generation CNC systems based on microcomputers is 
most effective. They are commonly referred to as CNC (Computer Numerical 
Control) systems.

Their most important advantage is the breadth of functionality that allows 
you to use to control virtually any technological and auxiliary equipment 
(machines, robots, transport devices, etc.).

Thus, a modern FPM as part of the FAP is a complex of technological and 
auxiliary equipment, directly controlled by CNC. The composition of the FPM, 
depending on its complexity, includes one or more basic systems for CNC 
microcomputers, which are connected by an information line of communication 
with a central computer located in the control center of the FAP.

The communication channel from the central computer in the memory 
of the microcomputer once (after the first power up) introduces the system 
software and, if necessary, the control programs, the periodic change of which 
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provides the flexibility of the operation of the FPM. In turn, the microcomputer 
transmits information to the central computer concerning statistical data on the 
execution of tasks, system malfunctions, etc. If several FPMs form a general 
production unit (for example, a line), in addition to communication with the 
central computer, these microcomputers also communicate with each other. 
which improves their technological interaction.

With a large number of microcomputers in such a unit between the central 
computer and the microcomputer of flexible production modules, intermediate 
computers can be installed, thus turning the two-level control system into a 
three-level one. Within the same FAP, a combination of two- and three-level 
systems is possible, i.e. the use of a combined control system.

Consider the general structure of flexible automated production.
Since the majority of FAPs are used for machining various parts, including 

the most complex ones - hull parts, the scheme under consideration is primarily 
focused on machining, although similar FAP structures can be implemented for 
other technological processes, for example, assembly, welding.

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 
the integrated FPS, with transport and storage system and computer control 
system form a flexible production complex, which can be classified as a 
flexible automated workshop (FAW). In the general case, some non-automated 
units may be part of this workshop, for example, in the case considered in the 
diagram, a tool preparation plot.

It should be noted that the optimal quantitative composition of the 
technological equipment of 4-10 machines has developed for the FPC. With 
their small number (up to four), the use of a central computer is economically 
inexpedient, with a large number (over 20) the complex management system 
is significantly 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, parts and tools.

The most convenient for FAP warehouses with high-rise cellular shelving, 
served by automated stacker cranes. Such warehouses, occupying a relatively 
small area, provide high throughput, convenient for automation. Blanks and 
parts from the warehouse are coming to the FAS and FAL, as well as in the 
opposite direction, with the help of special vehicles, the type of which depends 
on the configuration and length of the tracks, as well as the type and parameters 
of the transported goods.
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About half of the vehicles of modern IPS are various devices for continuous 
transport (conveyors, carousels, inclined trays, etc.), the other half are discrete 
devices (mobile IR, rail and trackless trolleys, and other modes of transport). 
The supply of serviceable metal-cutting and measuring tools from the 
warehouse to the FPM and worn in the opposite direction is carried out on 
special routes and special vehicles. In some cases, for example, with very long 
tracks, transport for parts and tools can be combined.The overall control of the 
FAP functioning and the movement of traffic flows is carried out from the FAP 
control center with a central computer and a control panel. In addition to the 
automated production management system, computer-aided design systems for 
technological preparation of production, scientific research, and some others, 
determined by the specifics of a particular FAP, are additionally connected to 
the central computer. Describing in general the control system of the gap, it 
is necessary, first of all, to note its hierarchy; Three levels of FAP control are 
commonly used – upper, middle (average) and lower.

The upper level of control is implemented primarily by the 
automated system of production management (ASPM) and the system of 

automated design (SAD) and automated system of management (ASM) by 
technological process(TP) that are closely associated with it. These systems 
include an AW (automated workstations) and a top-level computer. At this level, 
planning and economic management of production is carried out, records of the 
state of production processes are maintained, control programs are developed, 
stored and transferred to the middle level of management, daily tasks are 
created, etc. In general, the upper level can be called organizational.

The average control level of the FAP is carried out directly in the control 
center of the FAP, which includes the central computer and the operator’s 
workplace. At this level, limited (for example, daily) stock of control programs is 
stored, the latter are entered into the CNC systems of technological and storage 
equipment, operational records are kept of the quantitative and qualitative 
accomplishments of shift-daily tasks, material and documentary productions, 
and all elements are coordinated FPC in real time, etc. The average level of 
control of the FAP can be defined as dispatch.

The lower level of control is implemented by microcomputers, which are 
part of the GPM and of transport and storage systems. At this level, there is a 
direct management of parts processing and transport and warehouse operations, 
which allows us to call the lower level technological. Thus, the FAP control 
system is a hierarchical system of successively connected levels of control – 
upper, (organizational), middle (dispatch), and lower (technological).
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