
ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РОБОТІВ ТА 

МАНІПУЛЯТОРІВ 

Тема 1. Основні етапи та принципи проектування виконавчих 

пристроїв (ВП) роботів та маніпуляторів 

Лекція 1. Виконавчі пристрої (ВП) промислових роботів (ПР) та 

маніпуляторів (М) у роботизованих виробництвах, їх структура. Завдання і 

основні етапи проектування ПР та М. Загальні відомості щодо роботизованих 

систем сучасних машинобудівних підприємств, їх складу та структури. 

Гнучкі виробничі системи. Основне і допоміжне обладнання.  

Лекція 2. Виконавчі пристрої роботизованих виробництв, їх 

маніпуляційні функції і структури. Принципи проектування ПР та М. Етапи 

проектування маніпуляторів (алгоритм) і їх зміст. Вибір компонувальних 

схем маніпуляторів. 

Лекція 3. Уніфікація та принцип агрегатно-модульної побудови 

роботів. Визначення параметрів роботів. Розрахунок і конструювання 

робочих органів маніпуляторів. 

Лекція 4. Силовий розрахунок маніпуляторів. Розрахунок маніпулятора 

на точність. Аналіз кінематичних схем і розрахунок механізмів для 

формування переносних ступенів рухливості. Аналіз кінематичних схем і 

розрахунок механізмів для формування орієнтуючих ступенів рухливості. 

Силовий розрахунок модулів. Розрахунок модулів на точність. Розрахунок 

модулів на жорсткість. 

Лекція 5. Вибір основних конструктивних параметрів модулів з умови 

обмеження деформацій і за критерієм міцності. Конструювання і розрахунок 

механізмів приводів роботів. 

Тема 2. Кінематика та динаміка виконавчих пристроїв роботів та 

маніпуляторів 

Лекція 6. Завдання кінематики маніпуляторів. Прямі та обернені задачі 

про положеннях. Матричні методи розв'язання задач. Поняття щодо силового 

та динамічного аналізу в механіці маніпуляторів. 

Лекція 7. Динаміка маніпуляторів. Визначення узагальнених сил і 

реакцій в кінематичних парах. Зворотні задачі динаміки при виконанні 

технологічних операцій. 

Тема 3. Основні етапи проектування приводів і передавальних 

механізмів ПР та М 

Лекція 8. Постановка завдання та основні етапи проектування приводів 

ПР та М. Пневматичний привід. Критерії вибору схеми приводу. Особливості 

проектування пневмоприводу. 



Лекція 9. Гідравлічний привід. Критерії вибору схеми приводу. 

Особливості проектування гідроприводу. 

Лекція 10. Електромеханічний привід ПР. Вибір і розрахунок елементів 

електроприводу. Розрахунок передавальних механізмів на базі хвильових 

передач. 

Тема 4. Системи управління роботами і робототехнічними 

комплексами і їх застосування 

Лекція 11. Призначення і класифікація систем управління роботами і 

РТК (РТС), особливості вибору та рівні управління. Дискретне циклове 

програмне керування роботами. Алгоритми дискретного програмного 

управління. 

Лекція 12. Позиційне програмне керування. Безперервне програмне 

керування. Робастні системи. Динамічна корекція за допомогою зворотних 

зв'язків. Адаптивне та інтелектуальне управління. 

Лекція 13. Біотехнічні системи. Системи групового керування 

роботами. Застосування роботів на основних і допоміжних технологічних 

операціях. Екстремальна робототехніка. 

Тема 5. Особливості розрахунку і проектування промислових роботів і 

маніпуляторів для роботи в екстремальних умовах 

Лекція 14. Аналітичне визначення екстремальних умов ефективного 

застосування ПР. Критерії надійності ПР в екстремальних умовах 

експлуатування. 

Лекція 15. Вибір і обґрунтування систем передач та формування рухів в 

герметичних робочих обсягах. 

Лекція 16. Основи розрахунку і проектування ПР і маніпуляторів на 

основі гнучких герметичних, здатних до деформації, елементів і хвильових 

передач. 

 

Перелік практичних робіт 

1. Визначення параметрів промислового робота щодо вирішення 

типової технологічної задачі. Вибір базових конструкцій маніпуляторів за 

умовами точності і швидкодії. 

2. Розрахунок і конструювання механізмів орієнтування ПР (М). 

3. Розрахунок і конструювання несучої механічної системи ПР (М). 

4. Розрахунок і конструювання механізмів рук ПР відповідно до 

способу вирішення технологічної задачі. 

5. Розрахунок і конструювання виконавчої системи ПР (М). 

6. Розрахунок і конструювання захоплювальних механізмів у 

відповідності до планованого об’єкта маніпулювання.  



7. Розрахунок і конструювання механізмів обертання рухомих 

органів ПР (М). 

8. Розрахунок і конструювання механізмів прямолінійного 

переміщення рухомих органів ПР (М). 

 

Завдання до індивідуальної розрахунково-графічної роботи 

студента 

Відповідно до одержаного завдання студентом самостійно мають бути 

виконані наступні етапи: 

- визначена кінематична структура та тип компонування 

маніпулятора; 

- визначені розміри робочої зони, кінематичної структури та 

переміщення орієнтуючих ступенів рухливості; 

- визначині розміри промислового робота; 

- визначені параметри руху відповідно до ступенів рухливості; 

- здійснений та обґрунтуваний вибір типу приводу. Наведений 

його розрахунок; 

- розроблена кінематична схема проектованого робота; 

- спроектований та розрахований механізм руки робота; 

- наведений аналіз, вибір, обґрунтування та розрахунок 

захоплювального пристрою ПР (М). 
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