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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. Автоматизація — широке поняття, яке описує всі 

процеси, які виконуються автоматично, за допомогою програмного забезпечення 

(ПЗ) або роботів. Тобто, це ті завдання, які виконуються без участі людини. 

Роботизація ж охоплює лише ту частину цієї практики, коли на заміну людям 

приходять фізичні механізми. 

Уже зараз людину оточує велика кількість технологій і розробок, які 

автоматизують процеси: додатки, боти, асистенти і так далі. Цей підхід також 

активно починає використовувати бізнес. Останнім часом все більше компаній 

переходять до автоматизації, а також починають залучати роботів для виконання 

деяких завдань. Завдяки цьому ефективність бізнесу зростає, а витрати на 

персонал знижуються. 

Якщо брати до уваги роботизацію, то цей підхід активно поширюється на 

виробництві, де роботи замінюють людей для виконання рутинної роботи. 

Наприклад, компанія Bosch створила роботизованого асистента APAS, який 

допомагає людині під час виконання повторюваних дій. 

Ще один приклад роботизації - автоматизація складів за допомогою 

спеціальних пристроїв. Компанія Symbotic виробляє самоврядних роботів, які 

пересуваються по складу і перевозять ящики з загального контейнера на 

сортувальні стрічки для подальшої доставки. 

Якщо не брати до уваги скорочення витрат на персонал і збільшення 

ефективності виробництва, головне, що автоматизація дозволить компаніям - це 

швидко створювати індивідуальні продукти під кожного споживача. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Магістерську дисертацію виконано на кафедрі «Автоматизації 

електромеханічних систем та електроприводу» Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» відповідно до плану підготовки магістрів. 
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Мета роботи і задачі дослідження. Метою роботи є розробка робота типу 

SCARA, а саме його механічної частини, електричної схеми керування, 

вирішення проблем кінематики для даної конструкції робота, розробка 

алгоритмів побудови траєкторії руху та програмного забезпечення. 

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні задачі: 

1. Виконати аналітичний огляд сучасного стану робототехніки. 

2. Розробка конструкції маніпулятора типу SCARA. 

3. Практична реалізація механічної частини маніпулятора. 

4. Розробка схеми керування та її технічна реалізація. 

 5. Вирішення проблем кінематики для отриманої конструкції маніпулятора 

та побудова математичного опису робота. 

6. Моделювання роботи робота. 

7. Розробка програмного забезпечення для керування роботом та перевірка 

його працездатності. 

Об'єкт дослідження: алгоритм керування кроковими двигунами для 

відпрацювання робочим органом заданої траєкторії руху. 

Предмет дослідження: електромеханічна система автоматизації робота 

SCARA. 

Методи досліджень. У роботі використані фундаментальні положення 

теорії електропривода, теорії автоматичного керування, мехатроніки та 

робототехніки, комп’ютерне моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Розроблені алгоритми керування роботом типу SCARA для відпрацювання 

робочим органом заданих траєкторій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному: 

Практично реалізовано трьохланковий робот типу SCARA, на основі 

крокових двигунів, який може бути застосований для переміщення обєктів у 

просторі. 
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Розроблена механічна частина дозволяє розширити функціональність 

робота за допомогою зміни робочого органу для його використання в різних 

технологічних процесах. 

Розроблено універсальне програмне забезпечення, яке дозволяє 

здійснювати керування будь-яким типом робота-маніпулятора з кроковими 

двигунами. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

доповідались і обговорювались на наступних конференціях:  

XV Міжнародна науково-технічна конференція “Електромеханічні 

системи, методи моделювання та оптимізація” у м. Кременчук 2017 р. 

Міжнародна науково-технічна конференції молодих учених, аспірантів і 

студентів. Сучасні проблеми електроенерго-техніки та автоматики у 2016 р. 

Публікації. Основні результати роботи дисертації опубліковано в 1 

науковій статті та докладено на 2 міжнародних конференціях. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

6 розділів, висновків, переліку посилань. Повний обсяг дисертації становить 100 

сторінок, 22 ілюстрації, 6 таблиць. Основний зміст роботи викладено на 90 

сторінках. 

  


