
ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РОБОТІВ ТА МАНІПУЛЯТОРІВ 

Кейс підсумкового контролю 

1. Постановка завдання щодо проектування роботехнічної системи (ПР 

та М). 

2. Основні етапи проектування ПР (М).  

3.  Гнучкі виробничі системи. 

4. Класифікація роботів за призначенням. 

5. Визначення параметрів роботів. Геометричні і кінематичні 

характеристики маніпуляторів. 

6. Завдання кінематики маніпуляторів. Прямі та обернені задачі про 

положеннях. Матричні методи розв'язання задач. 

7. Основні завдання кінематики маніпулятора. Пряма задача 

кінематики. 

8. Кінематика маніпулятора. Матриці складних поворотів. 

9. Матриця повороту навколо довільної осі. Подання матриць повороту 

через кути Ейлера. 

10. Базові та пов'язані системи координат. Векторно-матричні методи 

перетворення координат. 

11. Визначення законів зміни узагальнених координат при русі точки 

схоплення по заданій траєкторії. 

12. Геометричний сенс матриць повороту. Властивості матриць 

повороту. 

13.  Однорідні координати і матриці перетворень. 

14. Ланки, зчленування і їх параметри. Алгоритм формування систем 

координат ланок (на прикладі). 

15. Визначення швидкостей і прискорень руху маніпуляторів. Пряма і 

обернена задачі щодо швидкостей та прискорень. Векторно-матричні методи 

кінематичного аналізу. 

16. Рівняння кінематики маніпулятора. Класифікація маніпуляторів. 

17. Зворотній завдання кінематики. Метод зворотних перетворень. 

18. Силовий і динамічний аналіз в механіці маніпуляторів. Рішення 

прямої і зворотної задач динаміки. 

19. Геометричний підхід. Визначення різних конфігурацій маніпулятора. 

20. Сили і моменти, що діють на ланки маніпуляторів. Наведені маси і 

моменти інерції ланок. Активні і реактивні сили і моменти. Приведення сил 

моментів до головного вектору та головного моменту. 

21. Кінетична енергія маніпулятора. Потенційна енергія маніпулятора. 

22.  Рівняння руху маніпулятора. Рівняння руху маніпулятора з 

обертальними зчленуваннями. 

23. Рівняння Ньютона-Ейлера. Обертові системи координат. 



24. Метод кінетостатики в динаміці маніпуляторів. 

25. Рівняння Лагранжа другого роду. 

26. Рухливі системи координат. Кінематика ланок. 

27. Визначення узагальнених сил і реакцій в кінематичних парах. 

28. Зворотні задачі динаміки при виконанні технологічних операцій. 

29. Механізми рухових систем у виконавчих пристроях роботів і РТК. 

30. Функції та умови роботи механізмів в рухових системах виконавчих 

механізмів роботів і РТК. Залежність використовуваних механізмів від 

компоновки і технічних характеристик виконавчих пристроїв. 

31. Управління маніпуляторами промислового робота. Методи 

обчислення керуючих моментів. 

32. Пристрій позиціонування для одного зчленування маніпулятора. 

Критерії працездатності і стійкості. 

33. Призначення та класифікація систем керування роботами і РТС. 

34. Рівні управління. 

35. Дискретне циклове програмне керування роботами. 

36. Позиційне програмне керування. 

37. Алгоритми дискретного програмного управління. 

38. Безперервне програмне керування. 

39. Динамічна корекція за допомогою зворотних зв'язків. 

40. Адаптивне та інтелектуальне управління. 

41. Адаптивне управління. Адаптивне управління по заданій моделі. 

Адаптивне управління з авторегресивною моделлю. 

42. Адаптивне управління по обуренню. Незалежне адаптивне 

управління рухом 

43. Компенсація в системах з цифровим управлінням. Залежність 

моменту від напруги. Управління маніпулятором зі змінною структурою. 

44.  Системи технічного зору. Отримання зображення. 

45. Біотехнічні системи. 

46. Системи групового керування роботами. 

47. Застосування роботів на основних і допоміжних технологічних 

операціях. 

48. Екстремальна робототехніка. 

49. Мови програмування роботів. Характеристики роботоорієнтованих 

мов. 

50.  Визначення положення. Визначення руху. Чутливість і управління. 

Системні засоби програмування. 

51.  Моделювання робочого простору. Опис завдання збірки. Синтез 

програми. 

52.  Штучний інтелект і планування завдань в робототехніці. Пошук 

простору рішень. Експертні системи та системи подання знань. 


