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АНОТАЦІЯ 

В ході виконання даної дипломної роботи підібрані приводи для 

спроектованого шести-ланкового антропоморфного робота маніпулятора. 

Проведено аналіз відповідної літератури і патентний пошук. Розроблено 

конструкцію маніпулятора у відповідності до законів кінематики та динаміки, а 

також розглянуто привід робота з точки зору управління. Створено систему 

управління маніпулятором з використанням графічного пакету Solidworks і 

програми Matlab з пакетом моделювання Simulinks.  

В якості датчиків зворотного зв'язку використано потенціометр та 

інкрементний датчик позиціонування. В проекті закладена можливість швидкої 

заміни сервоприводів. 

Ключові слова: робот-маніпулятор, сервопривод, моделювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the course of this thesis selected reasons for the projected six-sectional 

anthropomorphic robot manipulator. The analysis of the relevant literature and patent 

searches. The design of the manipulator in accordance with the laws of kinematics and 

dynamics, and drive work considered in terms of  control. A manipulator control system 

using the graphical package Solidworks and Matlab programs Service simulation 

Simulinks. 

As the feedback sensors used potentiometer and incremental sensor positioning. 

The project is the possibility of quick change servo. 

Tags: robot manipulator, servo, modeling 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ 

МТЗ - медико-технічне завдання  

 

ПР- промисловий робот 

 

CAGR - Compound annual growth rate (сукупний середній темп росту) 

 

ПІД – пропорційно-інтегро-диференціальний контроллер 

 

РФ – рекурсивний фільтр 

 

ЗІЗ – засоби індивідуального захисту 
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ВСТУП 

У другій половині ХХ століття з'явилася потреба в універсальних машинах, 

які могли б виконувати людську роботу в сотні разів краще, швидше і при цьому 

працюючи 24 години на добу 7 днів на тиждень.  За 74 роки розвитку, мабуть, і не 

має такої сфери людської життєдіяльності, де б роботи не знайшли застосування 

(будівництво, транспорт, металургія, легка і харчова промисловість, сільське 

господарство, гірнича справа, освоєння океану та космосу, військова справа,  

медицина).  Якщо ви не бачите роботів навколо себе це зовсім не означає, що їх 

немає поруч. 

Актуальність. З розвитком інформаційних технологій в області створення 

штучного інтелекту та  створення автоматичних систем управління діапазон 

використання робототехніки значно розширюється. Роботи все частіше 

використовуються  для вирішення різних технічних задач, коли присутність 

людини неможлива (небажана) з міркувань для її здоров'я  або не доцільно з точки 

зору економіки. 

За попередніми оцінками, очікується, що при сукупному середньому темпі 

росту (CAGR) в 23,7% ринок робототехніки буде рости з 2015 по 2020 і досягне в 

2020 році 15,69 млрд. доларів США, з яких 40% припадатиме на медичні та 

фармацевтичні роботизовані системи [1]. І це не дивно, адже не беручи до уваги 

високі ціни, вони є економічно вигідними бо скорочують значну кількість 

небезпек, що виникають при лікуванні, оперуванні,  транспортуванні, 

протезуванні, роботі в лабораторних приміщеннях та боксах з небезпечними  

речовинами. 

Нажаль в нашій країні галузь робототехніки знаходиться на досить 

низькому рівні, але це не означає, що ми не можемо створювати, якісні і 

конкуренто здатні вітчизняні роботи. Джерелом фінансів на початку міг би стати 

промисловий та аграрний сектори української економіки, адже на сам перед ці 

галузі мають бути зацікавлені в покращенні якості та пришвидшенні виробничих 
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процесів. З медициною в плані коштів трохи складніше, але вихід може бути 

знайдений в найближчому майбутньому. У кінці 2015 року медицина в Україні 

має стати страховою, що збільшить потік коштів в медичних закладах і дасть 

змогу купувати інноваційне обладнання. 

За допомогою роботів маніпуляторів проводять розвантужувально-

заватажувальні і транспортні роботи. В медичній та фармацевтичній галузях існує 

значна кількість ризиків при роботі з шкідливими речовинами (пари газів, 

радіація тощо.), які негативно впливають на здоров'я оточуючих. На цьому 

кількість небезпек не закінчується, людині властиво робити помилки з тих чи 

інших причин, особливо, якщо робота монотонна, що може призвести до тяжких 

наслідків. В цьому плані роботу немає рівних, адже на нього не впливають такі 

фактори, як неоплачений штраф за паркову, чи то монотонність роботи. При 

правильному навчанні та виконанні всіх вимог маніпулятор зробить все за вас 

швидше, точніше и з мінімальним ризиком для життя.   

Мета роботи: полягає в проектуванні, проведенні розрахунків параметрів 

та моделювання роботи приводів антропоморфного робота-маніпулятора.  

Об’єктом дослідження є  робототехнічна  система  малої архітектури.  

Предметом дослідження є технології і методи розроблення і проектування 

робототехнічних систем, технологія управління цією системою. 

Методи дослідження: проектування, математичне моделювання роботи 

робота-маніпулятора з використанням. 

Практична цінність полягає створенні проекту та моделі антропоморфного 

робота-маніпулятора  для автоматизації робіт в медичних та фармацевтичних 

лабораторіях, які небезпечні для здоров'я людини.   

Завдання дослідження: 

розробити медико-технічне завдання на створення робота-маніпулятора; 

реалізувати його проект; 

розрахувати та змоделювати роботу 6-ланкового антропоморфного робота-

маніпулятора; 
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провести аналіз його безпечного використання в умовах біологічних та 

фармацевтичних лабораторій. 
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1 АНАЛІЗ  ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ РОБОТІВ-МАНІПУЛЯТОРІВ  

Відповідно до ГОСТ 25686-86 [2], маніпулятор – це керований пристрій або 

машина для виконання рухових функцій, аналогічних функціям руки людини при 

переміщенні об'єктів в просторі, обладнаний робочим органом. В свою чергу він є 

складовою частиною біль широкого поняття, як промисловий робот. За ГОСТ 

25868-91 [3]  – це  автоматична машина, стаціонарна та пересувна, що складається 

з виконавчого пристрою маніпулятора, що має декілька степенів руху і 

перепрограмувального пристрою програмного управління для виконання у 

виробничому процесі рухових і керуючих функцій. Тобто робот представляє 

собою ланцюг ланок механічної системи, що послідовно з'єднані між собою 

кінематичними парами.  Такі пристрої дозволяють виконувати подібну людській 

механічну роботу. 

Робот маніпулятор це досить складна система і для його створення потрібно 

вивчити велику купу літератури. Завдяки доцільності використання таких машин, 

існує багато примірників, як друкованих, так і електронних в яких детально 

описаний процес його створення.  

1.1 Розвиток робототехніки 

Звичайно, перше з чого має починатися проектування робота – це вивчення 

історії розвитку, існуючих, на сьогоднішній день, зразків та їх класифікації. 

Історичне становлення робота та створення першого маніпулятора яскраво 

описане  Е. Накано [4], а вже  Василенко Н.В. та ін. [5] поділили розвиток 

робототехніки на чотири історичних етапи.   

Особливості класифікації ПР, яка полягає у науково обґрунтованому виборі 

ознак та виділення відповідних класифікаційних пунктів: 

Вид класифікації Підгрупи 

За ступенем спеціалізації Універсальні 

Спеціалізовані 
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Спеціальні 

За вантажопідйомністю Малі (до 5кг) 

Середні (від 5 до 60 кг) 

Великі (від 60 кг) 

За конструктивним призначенням Підлогові 

Підвісні 

Вмонтовані в обладнання 

За типом системи програмного 

управління 

Контурні 

Циклові 

Позиційні 

За числом степенів свободи 1…n 

 

Всі вище наведені класифікації роботів, в залежності від елементної бази та 

виконуючих функцій, поділяються на чотири покоління.  

Роботи першого покоління з програмної точки зору є найпростішими. Вони 

зазвичай працюють на програмі, що записана в пам’ять системи управління, не 

відхиляючись від чітких параметрів. В цілому такі маніпулятори виконують 

простий технологічний цикл. При потребі програма може бети переписана та 

замінена на іншу. Більшість роботів, в наш час, працює по такому принципу, тому 

що більшість технологічних процесів сформовані таким чином, щоб збільшити 

економічну вигоду. На Рис. 1.1 зображено роботи-маніпулятори німецької 

компанії KUKA на конвеєрі заводу Tesla Motors. 

Роботи другого покоління мають в своєму арсеналі адаптивні системи 

відчуття. Наявність таких датчиків дозволяє роботам адаптуватися до відхилень 

між реальними параметрами та запрограмованими. Такі маніпулятори 

використовуються в технологічних процесах, що потребують вибору (конвеєр, 

збірка деталей). На рис.2. зображено збірку деталей на рухомій платформі, кожна 

деталь на конвеєрі має бути відокремлена від іншої щоб оптичні сенсори могли її 

розпізнати. 
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Рис. 1.1 -  ПР першого покоління  

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 -  ПР другого покоління  
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Роботи третього покоління є напевно найскладнішими. Вони мають деякі 

інтелектуальні властивості (елементи штучного інтелекту). Вони можуть 

самостійно приймати рішення, проводити самонавчання в процесі роботи, 

взаємодіяти з людиною за допомогою голосового управління. На Рис. 1.3 

зображено експериментальну систему, університету Аберистуіта, для досліджень 

в біології, в основному – генетики, який здатен самостійно приймати рішення про 

подальшу долю експерименту спираючись на попередній досвід в залежності від 

отриманого результату. Машина сама вирішує, що і з чим змішувати і розуміє 

результат виконаних дій. Вона самостійно виявила роль 12 генів в клітинах 

дріжджів Saccharomyces cerevisiae, що раніше було невідомо. 

 

 

Рис. 1.3 -  ПР третього покоління ADAM 
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1.2 Методи опису кінематики та динаміки робота- маніпулятора  

Кейн [6] і Віттенбург [7] одними із перших сформулювали рівняння 

динаміки для роботів маніпуляторів, які можуть буди розраховані на комп'ютері 

за найкоротший час і дають змогу моделювати динаміку машини в масштабах 

реального часу. Отримані рівняння знайшли широке застосування не тільки для 

ПР але і систем більш широкого класу. В подальшому було створено багато 

алгоритмів, які дозволяють формувати динамічні властивості маніпуляторів, в 

яких використовувалися різноманітні способи опису кінематики.  

Опис кінематики - це спосіб завдання систем координат, пов'язаних з 

ланками маніпулятора, і вибору параметрів, які однозначно визначають взаємне 

положення ланок і конфігурацію всього маніпулятора. В  методі опису кінематики 

[18,19] локальні системи координат прив'язані до центрів мас ланок, а їх осі 

направлені уздовж головних осей інерції.  

 

Рис. 1.4 - Кінематична модель ПР PUMA-01. 

Параметри, які визначаються щодо таких систем координат, зручні для 

динамічного аналізу. Денавіт і Хартенберг [8] представили систему координат з 

початком  в шарнірах (Рис. 1.4), а їх осі формуються за правилами, які 

визначаються кінематикою маніпулятора. У цій роботі використовується метод 

послідовного формування систем координат для побудови кінематичної схеми, 

аналогічно характеристикам руки людини, який був запропонований Е.Накано 

[Рис. 1.5] [4] (його опис наводиться в розділі 3). 
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Рис. 1.5 - а) Кінематична схема руки людини; б) Головні осі інерції 

Ще однією характеристикою методів математичного моделювання 

маніпуляторів є спосіб розрахунку кінематичних і динамічних величин, що 

визначають математичну модель маніпулятора. Для цього використовуються 

однорідні координати і матриці перетворення координат розмірності 4x4, що 

визначають відносне положення і орієнтацію ланок маніпулятора [9,10,11]; 

матриці поворотів розмірності 3x3 і вектора відносних переміщень [9,10,11].  

Вибір методу формування динамічних рівняння (рекурсивного 

перетворення, динамічних аналогій) може впливати на обчислювальну 

ефективність. Також значну роль відіграє спосіб розрахунку моделі маніпулятора. 

Матриці перетворень однорідних координат розмірністю 4х4, які є досить 

універсальними в описі кінематики, не використовуються в задачах реального 

часу через велику обчислювальну втрату [8]. У той же час, використання матриць 

поворотів розміру 3x3 дозволяє отримати ефективні алгоритми розрахунку 

кінематики та динаміки, що показано в [8]. Ефективно використання кватерніонів, 

ортогональних тензорів (з їх допомогою отримано найшвидший алгоритм 

розв'язання оберненої задачі динаміки [18]), проте в ряді завдань (наприклад, при 

управлінні у декартових координатах, [22]) краще використовувати матричні 

подання. 

Динамічний аналіз маніпулятора робота дуже важливий і полягає у 

визначенні його положень під впливам приложених сил та моментів. Рух ПР 
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завжди виконується з певною ціллю, наприклад приведення захвату в певну точку 

робочої зони, вставити вал у отвір або відпрацювати певну траєкторію.   

При виведенні рівнянь динаміки маніпуляторів використовуються різні 

закони і формулювання загальних рівнянь динаміки систем. Серед них можна 

виділити методи, основані на рівняннях Лагранжа, Ньютона-Ейлера, Д'Аламбера, 

Гаусса, Аппеля, Кейна. 

Найчастіше для опису динаміки системи маніпулятора використовується 

рівняння Лагранжа другого роду в загальних координатах: 

j
j

q

L

q

L

dt

d



























 

де, L- функція Лагранжа, jq  і 
jq



 узагальнені координати і швидкості, j- кількість 

ступенів вільності систем. 

Рівняння динаміки у формі Лагранжа вперше були отримані в роботі  [12] і 

отримали подальший розвиток у плані підвищення ефективності в роботах 

[13,14]. Всі перераховані методи дозволяли вирішувати пряму і зворотну задачу 

динаміки, були зручні в алгоритмічної реалізації (крім Renaud), але мали низьку 

обчислювальної ефективністю. Рекурсивні перетворення та формули Родріго 

використовував Вукобратовіч [14], причому їх метод дозволяв вирішувати  пряму 

задачу динаміки, хоча його обчислювальна ефективність і не настільки висока. 

Значний прогрес у скороченні числа операцій досягнутий в роботі [15], де також 

застосували рекурсивні співвідношення. 

Серед методів, що використовують рівняння Ньютона-Ейлера і дозволяють 

вирішувати пряму задачу динаміки, відзначимо роботи [16,17]. У всіх роботах 

застосовується рекурсія, причому в [17] у результаті виходять нерекурсивні 

вирази для динамічних коефіцієнтів, які можна використовувати для аналізу 

динаміки. Відзначимо також алгоритм представлений у роботі [18], в якому за 

мінімальне число операцій вирішена зворотна задача динаміки. 
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Використання принципу Д'Аламбера (Fi+Ni+Ji=0) для рівнянь Лагранжа 

дозволяє отримати досить ефективні динамічні співвідношення,  в яких в явному 

вигляді відображені ефекти впливу обертального і поступального руху ланок на 

динаміку маніпулятора. У роботі Попова [19] отримані рівняння динаміки в 

явному вигляді з використанням рівнянь Аппеля, що дозволяють вирішувати 

пряму і зворотну задачі динаміки. Рівняння Кейна особливо ефективні для 

розрахунку узагальнених моментів маніпуляторів із замкнутими кінематичними 

ланцюгами.  

Серед найсучасніших методів моделювання динаміки маніпуляторів слід 

відзначити підходи, засновані на використанні нейронних мереж [20], методів 

нечіткої логіки [21]. Для опису динаміки складних структур (паралельних роботів, 

маніпуляторів з великою надмірністю ступенів рухливості, роботів-гуманоїдів) 

використовуються методи розрахунку динаміки в операційному просторі роботів 

та інші. Повний аналіз основних досягнень в області моделювання динаміки 

роботів, починаючи з перших робіт 60-70 років минулого століття по 2000 р., був 

проведений в роботі  [22]. 

В ряді робіт [12,13,14] зазначається, що найкращим методом опису 

динаміки маніпулятора є рівняння Лагранжа, тому що воно дозволяє розв'язати 

пряму та обернену задачі. Нижче (Таблиця 1.1) приведено порівняння 

ефективності застосування різних рівнянь для опису динаміки маніпулятора 

Таблиця 1.1 - Порівняння ефективності застосування різних рівнянь для опису 

динаміки маніпулятора 

Форма 

рівняння 
Автор 

Операції 
Замкнутість 

Пряма 

задача 
множення додавання 

Лагранжа 

ІІ роду 

Uicker/Kahn 

 

66271 

 

51548 

 ✔  ✔  

Vukobratovic/ 

Potconjak 

 

37189 

 

5652 

 ✖  ✔  

Renaud 

 

992 

 

776 

 ✖  ✔  
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Li 

 

951 

 

842 

 ✖  ✔  

Д’Аламбер 

 

Lee/Lee/Nigam 

 

2963 

 

2209 

 ✔  ✔  

Аппель 

 

Попов 

 

2929 

 

2500 

 ✔  ✔  

Кейн 

 
Ma/Xu 

1020 

 

851 

 ✖  ✖  

Нютона-

Ейлера 

Vukobratovic/ 

Stepanenko 

2907 

 

2068 

 ✔  ✔  

Walker/Orin 
1771 

 

1345 

 ✖  ✔  

Luh/Walker/Paul 

Balafoutis/Patel/ 

792 

 

662 

 ✖  ✖  

 

1.3 Патентний пошук  

В патент №US8580195 В2 представлено лабораторну систему для обробки 

стелажів з пробірками, в дану систему входить трьох-ланковий робот-маніпулятор  

(Рис. 1.6). Система призначення для клінічних лабораторій, в якій зразки аналізів 

пацієнтів знаходяться в пробірках, які містять кров,сечу і тд.. Робот автоматизує 

процес обробки та зберігання.  

 

Рис. 1.6 - Маніпулятор для лабораторної системи стелажів 
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В патенті №US20110106302 A1 представлено п'яти - ланковий робот 

маніпулятор широкого призначення (Рис. 1.7). В залежності від насадки 

маніпулятора та управляючої програми робот може виконувати різнотипні 

завдання. П'ять степенів свободи якого забезпечують відпрацювання траєкторій 

різної  складності, а за допомогою сервоприводів постійного струму досягається 

висока точність позиціювання. 

 

 

Рис. 1.7 - Збірка робота маніпулятора. 

 

Патент №US8816553 B2 описує блочні сервоприводи, за допомогою яких 

можна створювати складні жорсткі системи з малою вагою. Така конструкція 

приводу (Рис. 1.8) дозволяє зменшити поперечне навантаження між приводом та  

механізмом маніпулювання.   

 

 



Змін..

. 

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

23 

ЛД11.08.1300.1118.ПЗ 

 

 

  
  

 

Рис. 1.8 - Структура блоку сервопривода
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2 РОЗРОБКА МЕДИКО-ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА СТВОРЕННЯ 

РОБОТА-МАНІПУЛЯТОРА  

Виходячи із вимог до приладів медичного призначення [23] розроблено наступне 

медико-технічне завдання (МТЗ): 

1.1 Назва та позначення виробу:  

 Приводи постійного струму робота-маніпулятора “Fenix 6-01”. 

 галузь застосування: медицина та фармакологія. 

 1.2 Підстави для розроблення:  

 підставою для розробки робота маніпулятора є дана дипломна робота. 

 1.3 Виконавці розробки: 

Левчук Андрій Святославович, студент гр. ЛД-11 Факультету біомедичної                            

інженерії НТУУ “КПІ” 

 Зубков Станіслав Володомирович, куратор дипломного проекту, асистен 

кафедри біомедичної інженерії Факультету біомедичної інженерії НТУУ“КПІ” 

 1.4 Мета та призначення розробки: 

  Метою роботи є проектування, розраховування та моделювання 

приводів маніпулятора для робота «Fenix 6-01», який призначений для 

автоматичного розвантаження та завантаження блоків з колбами, що містять 

шкідливі для людини речовини. Розробка має мінімізувати контакти персоналу зі 

шкідливими речовинами,  сприяти  підвищенню безпечності виробництва та 

поліпшенню умов праці. 

Привод маніпулятора складається з 6 ланок послідовно з’єднаних між 

собою, які забезпечують рух робота у сферичній системі координат. Принцип 

роботи робота маніпулятора оснований на базі механотронних технологій, які 

завдяки симбіозу механічних та електричних частин надають пристрою тих чи 

інших характеристик. Режими роботи: запам’ятовування та повторювання рухів; 

транспортування, самотестування та калібрування; ручний режим.  
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 1.5 Медичні вимоги:  

Вимоги до виконання виробом функціональних завдань у лікувально- 

діагностичному процесі та оцінка наслідків порушення функціонування виробу 

під час його використання не зазначаються, тому що пристрій не призначений для 

виконання подібних функцій. 

Принцип роботи робота маніпулятора оснований на базі механотронних 

технологій, які завдяки симбіозу механічних та електричних частин, надають 

пристрою тих чи інших характеристик.  

Для встановлення даного обладнання, потрібні попередні заміри робочої 

зони маніпулятора та оцінка спеціалістів. 

Контроль роботи пристрою здійснюється фахівцями. 

Режими роботи: 

 запам'ятовувати та повторювати рухи; 

 режим транспортування;  

 режим самотестування та калібрування;  

 ручний режим.  

 1.6 Технічні вимоги: 

 1.6.1 Складові частини виробу:  

Назва деталі Кількість, шт. 

Сервопривід 6 

Датчик кута повороту 5 

Датчик тиску 1 

Каркас  1 

Захват 1 

 1.6.2 Технічні параметри виробу: 

Модель Fenix-1s 

Вантажопідйомність, кг 0.2 

Максимальна робоча зона, м 0,55 

Мінімальна робоча зона, м 0,1 

Точність позиціювання робочого елементу, мм +3 
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Точність позиціювання захвату, мм +1 

Точність утримання кута захвату, град +4 

Потужність, Вт 90 

Напруга живлення, В 6-12 

Розміри предметів пересування, мм 8 - 80 

Час безперервної роботи, год 3 

1.6.3 Умови експлуатації 

Експлуатація системи можлива після повного налаштування  фахівцем. 

Вимоги стійкості до стерилізації та дезінфікування  мають встановлюватися 

відповідно до ОСТ 42-21-2-85 [24]. 

Кожні півтора року передбачено проведення регламентних робіт по 

технічному обслуговуванню. Ремонт маніпулятора має проводитися в спеціальних 

майстернях. 

Вимоги стійкості до кліматичного та механічного впливу, необхідність 

закріплення та захисту від ударів відповідно до ГОСТ-15150-69 [25] та ГОСТ 

27487-87 [26]. 

1.6.4 Вимоги безпеки  

Безпека персоналу, об'єкта на який безпосередньо здійснюється вплив і 

спільно працююче обладнання при експлуатації робототехнічних комплексів, 

забезпечується чітким виконанням регламентованих процедур та заходів, 

спрямованих на попередження аварійних і небезпечних ситуацій, виходячи з 

аналізу потенційних джерел небезпеки. 

Безпечна експлуатація  робота забезпечується, з одного боку, суворим 

виконанням загальних вимог безпеки (ДСТУ 3738-98 [36]), оснащенням їх і 

спільно працюючого обладнання спеціальними запобіжними, блокуючими і 

сигнальними засобами, вимог до програмного забезпечення (ГОСТ 24836-81 [27]), 

а з іншого боку професійною роботою оператора або професіонала, що навчає 

пристрій. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/PE8.html
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Система не повинна перевищувати установленні норми шуму, та 

шкідливого випромінювання, а також відповідати стандарту електромагнітної 

сумісності (ЕМС). 

Раптове відімкнення живлення не має призводити до пошкоджень системи, 

оточуючого обладнання та людини. 

1.6.5 Вимоги до надійності  

1.6.6 Вимоги до конструктивного виконання: 

Маса  не більше – 2 кг. 

Габарити та площа робочої зони робота маніпулятора – див. Додаток Б. 

Вимоги до матеріалів: 

жорсткість; 

стійкість до агресивних речовин; 

антикорозійні властивості (або відповідне покриття). 

1.6.7 Вимоги до ергономіки та естетики: 

Вимоги ергономіки повинні бути враховані для всіх операцій по ремонту, 

технічного обслуговування, управління та т.п.  

Вимоги до конструктивного виконання: 

При розробці і виготовленні ПР повинні враховуватися наступні вимоги: 

для елементів ПР, в які передбачається втручання людини, слід враховувати 

характеристики людини (зріст, позу, силу руху) відповідно до ГОСТ 12.2.049 [28]; 

розташування органів управління ПР має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032 

[29], ГОСТ 12.2.033 [30] і ГОСТ 23000-78 [31]; 

інформація про режим роботи ПР і причини незапрограмованих зупинки повинна 

відображатись на пульті управління ПР; 

обслуговуючому персоналу повинна бути забезпечена можливість огляду ПР, 

сполученого устаткування і простору за його межами (за ГОСТ 22269-76 [32]). 

1.6.9 Вимоги до забезпечення патентної чистоти та патентноздатності 

Провести аналіз патентів по ключовим словам: 

робот-маніпулятор, роботизовані системи малої архітектури 
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Патентна чистота має буди забезпечена у відношенні: 

США 

1.6.9 Вимоги до маркування та пакетування: 

На кожному електроприводі має буди закріплена табличка з написами: 

 країна-виробник; 

 значення основних вхідних та вихідних параметрів; 

 зображення товарного знаку; 

 ступінь захисту відповідно ГОСТ 14254 -96 [33]. 

1.6.10 Метрологічне забезпечення 

Метрологічне забезпечення здійснюється роботом-маніпулятором 

самостійно за допомогою датчиків зворотного зв’язку. 

1.6.11 Економічні показники  

Ціна робота-маніпулятора не має перевищувати 1000$ за 1 одиницю.



Змін..

. 

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

29 

ЛД11.08.1300.1118.ПЗ 

 

 

  
  

3 ПРОЕКТУВАННЯ РОБОТА-МАНІПУЛЯТОРА ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

РОБОТИ ЙОГО ПРИВОДІВ  

Побудова робота маніпулятора має ітераційний характер. Для початку на 

основі МТЗ вибираємо кінематичну схему (Рис. 3.1) з певними відомими 

геометричними параметрами. Далі, потрібно вирішити пряму та обернену 

позиційну задачу кінематики та динаміки, на основі чого формуються вимоги до 

приводів маніпулятора. 

 

 

 

Рис. 3.1 - Кінематична схема маніпулятора 
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3.1 Розрахунок електроприводів постійного струму  

3.1.1 Причини вибору та класифікація електроприводів постійного струму   

В останні роки відбувається збільшення кількості промислових роботів з 

електроприводами, що обумовлено певними перевагами, пов'язаними з легкістю 

монтажу та наладки, зниженням витрат з експлуатації, відсутністю трубопроводів 

і низьким рівнем шуму при роботі. Широке впровадження електромеханічних 

роботів обмежується відсутністю високомоментних і швидкохідних 

електродвигунів. Проте створення нових типів електродвигунів з друкованим 

циліндричним, дисковим або лінійним ротором дозволило в значній мірі 

підвищити навантажувальні характеристики і зменшити моменти інерції робота 

при одночасному підвищенні швидкохідності. 

 При конструюванні маніпулятора широко використовуються крокові 

двигуни  та сeрвоприводи постійного струму.  

 Кроковий двигун - це безщітковий синхронний електродвигун постійного 

струму, що має кілька обмоток статора ( 

Рис. 3.2) . При подачі струму в одну з обмоток ротор повертається, а потім 

фіксується в певному положенні. Послідовне збудження обмоток через контролер 

управління кроковим двигуном дозволяє обертати ротор на заданий кут. Крокові 

електродвигуни широко застосовуються в промисловості, так як мають високу 

надійність і тривалий термін служби. Головна перевага крокових двигунів - 

точність позиціонування. При подачі струму на обмотки ротор вал двигуна чітко 

повертається  на певний кут. Переваги та недоліки цих двигунів приведені нижче 

(Таблиця 3.1). 
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Рис. 3.2 - Кроковий двигун NEMA 23 

 

Таблиця 3.1 – Переваги та недоліки крокових двигунів 

Позитивні сторони Негативні сторони 

Стійкість в роботі Високий рівень шуму 

Високий момент на  малих та нульових 

швидкостях 

Можливість виникнення резонансу 

Швидкий старт, зупинка та реверс Витрати електроенергії незалежно від 

навантаження 

Робота з високою навантаженням без 

ризику виходу з ладу 

Падіння моменту на високій швидкості 

Висока зносостійкість Відсутність зворотного зв'язку 

Невисока ціна Низька придатність до ремонту 

 Можливість прослизання ротору 

 

Серводвигун (сервопривід) - це електричний мотор з керуванням через 

зворотній негативну зв'язок, який дозволяє точно керувати параметрами руху, 

щоб досягти необхідної швидкості або отримати потрібний кут повороту. До 

складу сервоприводу входять безпосередньо сам електродвигун, датчик 

зворотного зв'язку (енкодер), блок живлення і управління (Рис. 1.8). 

Конструктивні особливості електродвигунів для сервоприводу мало чим 

відрізняються від звичайних електродвигунів мають статор і ротор, що працюють 
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на постійному і змінному струмі, з щітками і без щіток. Особливу роль тут 

відіграє датчик зворотного зв'язку, який може бути встановлений як 

безпосередньо в самому двигуні і передавати дані про становище ротора, так і 

визначати його позиціонування за зовнішніми ознаками. З іншого боку, робота 

серводвигуна неможлива без блоку живлення і управління (він же інвертор або 

сервопідсилювач), який перетворює напругу і частоту струму, що подається на 

електродвигун, тим самим керуючи його дією. 

Нижче приведені переваги та недоліки сервоприводів (Таблиця 3.2). 

 

Таблиця 3.2 – Переваги та недоліки сервоприводів 

Позитивні сторони Негативні сторони 

Висока потужність  Вимогу до періодичного 

обслуговування 

Малі масо-габаритні параметри Дорогий ремонт 

Високий момент Складність пристрою і логіки його 

роботи 

Швидкий розгін і зупинка Висока ціна  

Низькій рівень шуму, відсутність 

вібрацій та резонансу 

 

Широкий діапазон швидкості обертання  

Висока швидкість обертання  

Висока точність позиціонування  

Стабільна робота в широкому діапазоні 

швидкостей 

 

Низькі витрати електроенергії  

 

Виходячи з вище наведених характеристик та вимог МТЗ для розрахунків 

приводів маніпуляторів було вибрано серводвигун постійного струму. 
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3.1.2 Розрахунок параметрів та вибір сервоприводів  

Перше, що потрібно визначити – це необхідний момент сили для кожної 

ланки. Іншими словами, потрібно розрахувати, яку силу повинен мати двигун, 

щоб підняти та перемістити об’єкт  маніпулювання на максимально можливу 

відстань. Кінематична схема приведена на Вхідні данні для розрахунку наведені в 

таблиці 

 

Рис. 3.3 -  Кінематична схема маніпулятора  

 

Ланка Довжина см Вага кг 

l1 55 1,5 

l2 15 0,5 

l3 10 0,5 

Розрахуємо момент сили для кожної ланки поступального руху, 

скориставшись формулою для моменту сил: 
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mglM   

Номер мотора Необхідний момент, кг см 

2 82,5 

3 7,5 

4 5 

 

Також необхідно розрахувати силу, яка необхідна для утримання 200г 

пробірки і при цьому не розчавити її.  На рисунку нижче наведена схема 

утримуючого пристрою (Рис. 3.4), в якій за допомогою сил тертя утримується 

об’єкт маніпулювання. 

 

Рис. 3.4 -  Схема утримуючого пристрою  

Покриття внутрішніх стінок механізму – резинове. За формулою розрахуємо силу, 

яка діє на місці контакту з деталлю:  



2

1
gmN i

 (3.1)
 

де, m– маса;  = 0,25 – коефіцієнт тертя резина-скло, g – прискорення вільного 

падіння.   

Мінімальна сила, що необхідна для утримування деталі: 

21 NNFm   (3.2) 

Підставляючи значення отримуємо величину цієї сили для нашого випадку – 7.84 

Н. Це означає, що даний захват в статичному положенні може утримувати 200г 

колбу завдяки силі тертя.  

Розрахуємо максимально можливу силу стискання колби, використовуючи 

спрощений вираз (3.3) для оцінки значення контактної напруги для нашого 

випадку [34]: 
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EN
. зв






2
4180  (3.3) 

де,  l – ширина губок захвату (0.03м), d  –діаметр пробірки (0.02м) 

Розрахуємо зведений модуль пружності скла і резин за формулою (3.4): 

  (3.4) 

 Eg=50MПа,Еr=5Па – модулі пружності скла та резини відповідно. 

Підставляючи значення отримуємо – Езв=0.9 МПа і σ=64 кПа. Допустима 

контактна напруга для даної скляної колби -200 кПа. Відповідно, її руйнування 

при захваті не буде. 

Виходячи з розрахунку основного показника та умов МТЗ, виберемо 

комерційні сервоприводи, характеристики яких приведені нижче (Таблиця 3.3) 

 Таблиця 3.3 – Характеристики сервоприводів  

         Назва привода 

 

Характеристики 

Turnigy MG959 V2 TGY-306G Ultra Fast/High 

Torque MG 

Напруга 6-12 В 4,5-6 В 

Швидкість 0.15 с/60 0.07 c/60 

Момент сили  52 кг см 5 кг см 

Вага 78 г 40г 

За способом управління Цифровй Цифровий 

Матеріал оболонки алюміній алюміній 

Матеріал редуктора Металічний сплав Металічний сплав 

 

Враховуючи те, що маніпулятор в другій ланці повинен мати момент сили 

82,5 кг/см в холостому ході і 82,7 з вантажем, що більше за відповідний параметр 

приводу Turnigy MG959 V2 , в якості інженерного рішення застосуємо паралельно 

приєднані два двигуни. 
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Для зв'язків 1,3,4 використаємо цей самий двигун, не зважаючи на те, що 

його момент значно більший за необхідний. Дане рішення приймається для того 

щоб забезпечити однакову-рівномірну жорсткість конструкції.  

 

3.2 Розрахунок кінематики робота маніпулятора 

3.2.1 Розрахунок прямої позиційної задачі  

 

Кінематика вивчає рух тіл без урахування сил або моментів, які викликають 

рух. Кінематика роботів відноситься до аналітичного дослідження. Розробка 

відповідних моделей кінематики для механізму робота дуже важлива для аналізу 

поведінки промислових маніпуляторів. Кінематика робота маніпулятора 

поділяється на рішення двох типів задач прямої та зворотної.  

Пряма позиційна задача -  це задача, яка визначає положення захвату 

маніпулятора при заданому векторі: 

 q = (q1,q2…qn) 

Рішення прямою позиційної задачі полягає в знаходженні кінця 

кінематичного ланцюга при заданих кутах повороту та довжинах ланок (Рис.3.3). 

Розрахуємо пряму задачу кінематики для одного положення робота-

маніпулятора, характеристики якого приведені нижче ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.4). 
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Таблиця 3.4 – Положення вузлів маніпулятора 

Номер вузла Довжина ланки (d), см Кут повороту ) 

1 25 170° 

2 20 45° 

3 15 -70° 

4 0 -190° 

5 0 120° 

6 0 14° 

 

(3.5) 

 Розрахуємо кожен елемент матриці (3.5): 

r11=-s 6 (c 4 s 1+ c 1c 2s 4 ) - c 6 (c 5 (c 1s 4+ c 1c 2c 4 ) + c 1s 2s 5); 

r12=-s 6 (c 5(s 1 s 4 - c 1c 2c 4 )+ c 1s 2s 5 - c 6 (c 4s 1+ c 1c 2s 4) ; 

r13=s 5(s 1 s 4 - c 1c 2c 4) - c 1c 2s 5; 
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r21=-s 6 (c 1s 4 – c 2s 1s 4 ) + c 6 (c 5 (c 1s 4+ c 1c 2c 4 ) - s 1s 2s 5); 

r22=c 6 (c 1s 4 – c 2s 1s 4 ) - c 6 (c 5 (c 1s 4+ c 1c 2c 4 ) - s 1s 2s 5); 

r23=-s 5(s 1 s 4 + c 1c 2c 4) – c 5s 1s 2; 

r31=c 5(c 2 s 5 + c 4c 5s 2) – s 2s 4s 6; 

r32=-s 6(c 2 s 5 + c 4c 5s 2) – c 6s 2s 4; 

r32=-s 6(c 2 s 5 + c 4c 5s 2) – c 6s 2s 4; 

r32=c 2 s 5 + c 4s 2s 5; 

px= d2s 1 – d3c 1s 2 ; 

pу= -d2c 1 – d3s 1s 2 ; 

pz=d1+ d3c 2 ; 

З вище наведених формул проводимо так зване однорідне перетворення 

вектора, що задає кути поворотів (Таблиця.3.5). 

Таблиця.3.5 

-0.90226 -0.24798 0.065283 250.4459 

-0.33344 -0.091643 0.024126 92.5559 

0.20854 -0.54496 0.81211 -199.0604 

0 0 0 1 

 

За формулою (1) в Matlab розрахуємо матрицю орієнтації 6 ланки з приведеними 

вище параметрами: 

 Таблиця.3.6 – координати точки 

X 250.4459 

Y 92.5559 

Z -199.0604 
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3.2.2 Розрахунок зворотної задачі позиціювання 

Рішення зворотної позиційної задачі зводиться в загальному випадку до 

рішення нелінійної тригонометричної системи шести рівнянь. Системи такого 

роду можуть мати: 

 ні одного рішення;  

 одне рішення; 

 більш ніж одне рішення.  

При розрахункам зворотної задачі будемо ураховувати характерну 

особливість кінематичної схеми маніпулятора, смисл якої в тому, що осі 

обертання трьох останніх з'єднань пересікаються в початку координат в 

співпадаючих системах. В такому випадку, для розрахунків використаємо 

тригонометричний підхід, координати точки(Таблиця.3.6), та розміри ланок 

(Таблиця.3.4): 

 

1=Atan2(px, -py)  Atan2(sqrt(px
2+ py

2 – d2
2),d2) 

2=  Atan2((c 1px+ s 1py,-py+d1) 

3 =−sθ2(c 1px +s 1py)+c 2(pz –h1)  

4=Atan2( 6pz) 

5= Atan2( sqrt((1-(r33c 2r13c 1s 2-r23s 1s 2)
2), r33c 2 – r13c 1s 2 – r23s 1s 2) 

6=Atan2(s 6, c 6) 

 

 Таблиця.3.7 - Рішення зворотної задачі позиціювання: 

1 170° 

2 45° 

3 -70° 
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4 -190° 

5 120° 

6 14° 

 

Рішення зворотної задачі позиціювання є кінематично залежним, на відміну 

від прямої задачі. Для даної задачі існує 6 рішень. Крім того існує конфігурація з 

безкінечним числом рішень. 

3.3 Моделювання роботи приводів  

Моделювання роботи приводів розглядається в контексті всього робота 

маніпулятора, з урахуванням його кінетичної і потенціальної енергії. 

Моделювання здійснюється в програмі Matlab з використанням графічного 

пакету для імітації моделі Simulink, що дозволяє за допомогою блок-діаграм у 

вигляді направлених графів, будувати динамічні системи. Інтерактивне 

середовище Simulinks дозволяє використовувати готові бібліотеки для 

проектування механічних та інших видів систем.  Для створення графічної моделі 

маніпулятора було використано SolidWorks – програмний комплекс системи 

автоматизованого проектування для автоматизації робіт промислових 

підприємств на етапі проектування. Для того, щоб створену модель робота-

маніпулятора в збірці можна було використати в Matlab, його потрібно зберегти за 

допомогою спеціальної утиліти Simmechanic в форматі xml.  

 Всю систему управління роботом було розділено на три підсистеми. 

ControlSubsistem – в цій підсистемі реалізовано управління кожного привода 

робота-маніпулятора. SliderGain задає кут повороту кожної з ланок системи 

маніпулятора . 

Управління динамічною роботою робота-маніпулятора складається з трьох 

основних частин. Це задавання керуючого сигналу, контролера, параметрів 

сервоприводів та конструкції антропоморфного робота.  
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Рис. 3.5 -  Схема управління динамічною роботою робота-маніпулятора 

 

Перше з чого потрібно починати – це задати траєкторію руху. Для цього 

було використано блок програми (Joint Angle Test Vectors), в якому було задано 

вектори повороту сервоприводів на основі вище розрахованої зворотної задачі 

позиціювання. 

Контролер – це мозок роботи приводів робота (Рис. 3.7). Основним 

механізмом зворотного зв'язку  контуру управління є пропорційно-інтегрально-

диференціальний регулятор (ПІД, PID), принципова схема якого наведена на Рис. 

3.8. Він обчислює значення помилки позиціювання, як різницю між виміряною 

змінною процесу і потрібним заданим значенням і намагається її мінімізувати за 

рахунок використання регульованих змінних. В якості таких змінних виступають 

три параметри управління: пропорційне (П), інтегральне(І) та диференційне 

значення(Д). П - створює сигнал, що протидіє відхиленню отриманої величини 

(кута) від заданого. І- дозволяє з часом усунути статичну помилку. Д – протидіє 

відхиленню від цільового значення, що прогнозується.  
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Рис. 3.6 -  Схема задавання траєкторії руху 

 

 

Рис. 3.7 -   Схема контролера 
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Рис. 3.8 -  Принципова схема ПІД 

 

Бібліотека SimElectronics містить додаткові електромеханічні блоки, які 

будують в середині фундаментальної бібліотеки Simscape. Ці блоки забезпечують 

розробку і моделювання складних електромеханічних систем. На показаний 

двигун постійного струму, електричні параметри якого Рис. 3.9 відповідають 

еквівалентним параметрам вибраного сервоприводу (момент, обороти холостого 

ходу або номінальної потужності, номінальній швидкості). 

 

 

Рис. 3.9 -  Принципова схема схема серводвигуна постійного струму 

 

Для моделювання реальної системи робота маніпулятора було використано 

бібліотеку Simmechanics і програмний комплекс системи автоматизованого 
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проектування Solidworks. Файл був експортований в форматі xml, після чого 

зчитаний Simmecanics links і сформований у вигляді, що зображений на Рис. 3.10. 

Після чого на кожну ланку було подано сигнал, який повертає вал двигуна на 

заданий кут. А також було сформовано зворотній зв'язок на основі датчика кута 

повороту (енкодера).  

 

 

Рис. 3.10 -  Схема ланок маніпулятора 

 

На заданим завданням, рука повинна перейти до певної конфігурації,   яка 

задана вхідним вектором гладкого кутового руху в кожному з'єднанні. Рука 

починає рухатись  в повністю висунутому вертикальному положенні з усіма 

суглобових кутів в нулі.  

Проведене тестування показало,  що траєкторія руху приводів і захвату 

задовольняє вимогам точності позиціювання (3мм) та швидкості руху (Рис. 3.11, 

Error! Reference source not found.). 
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Рис. 3.11 -   Графіки відпрацювання траєкторії 

 

Рис. 3.12 -   Графіки відпрацювання траєкторії захвату 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ 

Вступ 

В даній дипломній роботі проектуються приводи шести-вузлового  

антропоморфного маніпулятора медичного спрямування, який здатний 

виконувати різноманітні операції з токсичними речовинами, що знаходяться в 

ємностях (колбах), в закритому боксі лабораторії. Привід представляє собою 

основну частину маніпулятора і складається з серво-двигуна постійного струму, 

редуктора (передачі), та датчика кута повороту.  

4.1 Загальна характеристика приміщення 

Параметри виробничих приміщень наведені в таблицях 4.1-4.2. 

Таблиця 4.1 – Параметри приміщення  

 

№ Назва параметру 
Пультова 

(не стерильна) 

Бокс 

(стерильний) 
1 Довжина, а 4 м 3 м 

2 Ширина, b 2,5 м 2,5 м 

3 Висота, h 2,9 м 2,9м 

4 Кількість працюючих, n 1 1 

5 Площа, S 10 м2 7,5 м2 

6 Об’єм, V 29 м3 21,8 м3 

  

 

 

Таблиця 4.2 – Характеристика об’єктів приміщення 

Пультова 

(не стерильна) 

№ Назва об’єкту Кількість Характеристика об'єкту 
1 Стіл робочий 1 1200×660×750 

2 ПК 1 
Intel ® Core™ i-3-2120 CPU @ 

3.30GHz 3.3GHz, ОЗУ 4,00 Гб 

9 Вентиляція припливна 1 150×150 

12 Крісло робоче  912/1030×690×690 

Бокс 

(стерильний) 

3 Стенд для маніпулятора 1 200×200×750 

4 Стенд для пустих пробірок 1 200×200×750 

5 Автоматична бюретка  1 200×200×750 

6 Стенд для наповнених зразків 1 200×200×750 

7 Тамбур 1 1200×1800×2,6 

8 Загороджувальне скло 1 2200×76×2000 

9 Вентиляція припливна 2 150×150 

10 Вентиляція витяжна 2 150×150 
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Рис. 4.1- Виробничі приміщення 

Параметри приміщень  відповідають встановленим нормам ДБН В.2.2-10-

2001, що забезпечує безпечне застосування маніпулятора 

4.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів та 

розробка заходів покращення умов праці під час фасування рідких 

лікарських форм з використанням запроектованого маніпулятора 

У таблиці 4.3. представлено аналіз небезпек та шкідливих умов об'єктів, що 

експлуатуються, у таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 – Фактори ризику 

Фізичні фактори Біологічні фактори Психофізичні фактори 

Мікроклімат (температура) Патогенні 

мікроорганізми у 

повітрі робочої зони 

Нервово-психічні перевантаження: 

перенавантаження аналізаторів  

Статичні навантаження 

Механічні небезпеки  

Шум та вібрації 

Електронебезпека 

Небезпека пожежі 
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4.3 Мікроклімат 

Основними джерелами впливу на мікрокліматичні умови є пульт управління 

маніпулятором та автоматичним дозатором (бюреткою),  їх джерела живлення та 

сонячна радіація, які можна вважати за джерела інфрачервоного випромінювання 

(теплоти). 

Реальні умови та допустимі норми мікроклімату для цієї категорії робіт 

наведено в таблиці 4.4. Робоче місце персоналу є постійним. 

Таблиця 4.4 – Порівняння параметрів кабінету  з оптимальними значеннями 

показників мікроклімату 
Параметр Виробниче 

приміщення 

Нормативні 

значення 

Температура в теплу пору  року, ° С 25 22 - 24 

Температура в холодну пору  року, ° С 21 21 - 23 

Відносна вологість в холодну пору року, % 55 60 - 40 

Відносна вологість в теплу пору року, % 56 60 - 40 

Швидкість переміщення повітря в холодну пору року, 

м / с 

0,1 0,1 

Швидкість переміщення повітря в теплу пору року, м 

/ с 

0,2 0,2 

 Значення параметрів температури у робочому приміщенні не перевищують 

оптимальних значень, згідно ДСН 3.3.6.042-99[35]. Вимоги мікроклімату та 

заходи, що проводяться у виробничому приміщенні для підтримки відповідних 

параметрів наведені в таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 – Заходи, що забезпечують належний стан мікроклімату 

4.4 Механічні небезпеки 

 Механічні небезпеки при роботі маніпулятора є основними, які можуть 

завдати шкоди людині оскільки в конструкції є рухомі частини.  Проектом 

передбачено механічне кріплення маніпулятора  до стенду за допомогою 

Вид захисту Методи захисту 

Технічні 

Опалення 

приміщення 

Опалення водяне (4 чавунних радіатори МС-140 (0,175 кВт)) 

Вентиляція Припливна-витяжна вентиляція, кондиціювання 

Організаційні вологе прибирання 

ЗІЗ лабораторні халати 
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болтового з'єднання. В результаті аналізу виявлені механічні небезпеки, які 

приведені у таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 Джерела механічних небезпек 
Джерело Наслідки 

Рухомі частини редуктора сервоприводу 

Рухомі части маніпулятора 

Шарнірні з'єднання 

Защемлення та ураження органів тіла людини 

Ударне ураження органів тіла 

Защемлення органів тіла людини 

 

Для зниження ризику завдання шкоди людині у проекті маніпулятора, 

відповідно до вимог ДСТУ 3738-98 [36], передбачені наступні засоби безпеки 

(таблиця 4.7) 

Таблиця 4.7 – Заходи для захисту від механічних небезпек 

 

4.5  Шум та вібрації 

Основні джерела шуму наведені у таблиці 4.8  

Таблиця 4.8 – Рівень шумових навантажень 

Джерела шуму Наслідок 
Сервоприводи маніпулятора головні болі; 

неточність виконаної роботи  Вентилятори ПК 

Система вентиляції 

 

Способи мінімізації шуму та заходи захисту представлені в таблиці 4.9. 

 

 

 

Вид захисту Методи захисту 

Технічні 

Редуктори  Захист металевим  кожухом  

Рухомі частини 

маніпулятора 

 

 

 

Шарнірні 

з'єднання 

обмеження діапазону переміщення (програмними засобами) межами 

робочої зони ; 

аварійне відключення з утриманням вантажу; 

захисне блокування  при вході в робочу зону; 

переміщення маніпулятора на пониженій швидкості при налаштуванні; 

пульт керування винесений за межі робочої зони 

закриті захисними пластинами 

Організаційні 
технічне обслуговування обладнання 

виконання вимог інструкції з експлуатації  

ЗІЗ немає необхідності 
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Таблиця 4.9 – Заходи для захисту від шуму 

4.6 Небезпека враження людини електричним струмом при роботі з 

маніпулятором та ПК 

В приміщення для живлення обладнання використовується мережа змінного 

струму з напругою 220 В та частотою 50 Гц  з повторно заземленим нейтральним 

провідником. Основні джерела електробезпеки приведені у таблиці 4.10. 

 

Таблиця 4.10 – Джерела та наслідки електробезпеки 

Джерело небезпеки Наслідок 
Пошкоджені кабелі  Опіки 

Механічні ушкодження 

Смерть 
Деталі, що знаходяться під напругою 

Відсутність ізоляції 

 

 

Таблиця 4.11 – Заходи та засоби запобігання ураження електричним струмом 

 
Заходи Засоби подолання небезпеки 

Технічні У технологічному 

обладнанні 

усі системи та блоки живлення оснащені запобіжниками; 

світильники встановлено на висоті 2.9 м; у аварійному режимі 

використання системи аварійного живлення додаткове заземлення 

обладнання 

В приміщенні прихована проводка;використання в мережі 220 В диференційних 

пристроїв захисного відключення 

Організаційні заходи всі працюючі ознайомлені з правилами техніки безпеки. 

ЗІЗ не передбачені  

4.7 Пожежна безпека  

Класифікація приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою  

приведена в таблиці 4.12 

 

 

Вид захисту Методи захисту 
Технічні Маніпулятор шумопоглинаюча перегородка боксу 

приміщення 

полі стіни, «плаваюча» підлога, вікна належного класу, 

використання шумоглушників для двигунів вентиляції,  

шумоізоляція повітроводів 

Організаційні технічне обслуговування обладнання 

Заходи індивідуального захисту немає необхідності 
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Таблиця 4.12 – Клас пожежі та характеристика пожежонебезпечної зони 
Тип пожежі Характеристика 

Горючі матеріали волокнисті (папір), тверді (стіл, стілець та інше), пластикові (ПК та 

інше), підсилення горіння підвищеним тиском у боксі, електричне 

обладнання 

Клас пожежі А – горіння твердих речовин, С – горіння  газоподібних речовин, Е - 

горіння електроустановок, під напругою до 1000 В 

Підклас пожежі А1 - горіння супроводжується тлінням, А2 обернено до А1 

Категорія приміщення Б (вибухонебезпечна) 

Клас  зони В-ІІа 

 

У приміщеннях, є займисті речовини, які можуть горіти: волокнисті (папір), 

тверді (стіл, стілець та інше), пластикові (ПК та інше). В якості джерела 

запалювання може виступити коротке замикання або несправність електрики.. 

Вентиляция оснащена протипожежними та зворотними клапанами. 

Для запобігання пожежі в робочому кабінеті, прийнято заходи пожежної 

безпеки, приведені в таблиці 4.13. 

Таблиця 4.13- Заходи пожежної безпеки 

Вид захисту Методи захисту Вид заходу 

Пожежна 

сигналізація 

АПС з комбінованими датчиками, що реагують на 

задимленість та температуру, комбіновані оповісники  (звуко 

–світлові) Технічний 

Засоби первинного 

пожежогасіння 

У кожному приміщенні розміщені вуглекислотні  

вогнегасники  ОУ-3 ємністю 5л 

Інші засоби 

пожежогасіння 

Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль 

знань правил пожежної безпеки Організаційний 

не передбачені ЗІЗ 

4.8 Біологічна небезпека 

Біологічна небезпека полягає у можливості зараження  персоналу 

патогенними мікроорганізмами при фасуванні у боксі розчинів сивороток. 

Відповідно до класифікації за рівнем біонебезпеки приміщення відносяться до 

лабораторій 3 класу [37]. Джерела біологічної небезпеки приведені у таблиці 4.14.  

Таблиця 4.14 – Джерела зараження 

Джерело Наслідки 
Повітряні аерозолі в приміщенні Зараження дихальним шляхом  

Забруднене обладнання  Зараження при виконанні робіт через шкіру  
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Таблиця 4.15 – Заходи та засоби запобігання біологічного зараження  
Заходи Засоби подолання небезпеки 

Технічні У обладнанні Матеріал маніпулятора є стійким до корозії і може бути дезінфікований 

В приміщенні Використання приточно витяжної вентиляції з фільтрами НЕРА  

Роботи виконуються в ізольованих боксах біологічного захисту 

Приміщення є зонованими відповідно до виду робіт 

Блокування дверей боксу при виконанні технологічного циклу і 

знезараженні 

Сигналізація (інформаційні табло з інформуванням виду робіт і  класу 

небезпеки. 

Створення надлишкового тиску у приміщеннях де працює персонал 

Організаційні заходи Обов'язкова наявність задокументованих процедур 

Всі працюючі ознайомлені з правилами біологічної безпеки та аварійним 

планом . 

ЗІЗ Лабораторні халати, комбінезони, респіратори, закрите взуття 

4.9 Психофізичні фактори 

Аналіз роботи оператора при використанні маніпулятора виявив можливі 

небезпечні  психофізичні фактори, які приведені у таблиці 4.16 

Таблиця 4.16 - Основні характеристики психофізичних факторів 

№ Небезпечний фактор Наслідок 

1 Статичні фізичні навантаження Втома, погіршення сприйняття 

подразників 2 Навантаження на зорову систему 

 

Таблиця 4.17 Засоби зниження психофізичного навантаження 
Вид захисту Засоби 

Технічні заходи 

Ергономічне розташування і обладнання робочого місця 

Проектування простої система управління та сигналізації 

Вивід всієї інформації на один дисплей 

Голосове сповіщення про зміну режиму роботи 

Організаційні заходи 

Планування технологічного циклу 

Організація додаткових 10 хв. перерв для психофізичного 

розвантаження 

4.10 Висновки до розділу 4 

У даному розділі дипломної роботи розглянуто  виробничі приміщення 

біологічної лабораторії, а також розглянуті норми та заходи з охорони праці й 

техніки безпеки. Приміщення відповідають вимогам гігієнічних  нормативних 

документів і при додержанні вимог техніки безпеки можуть використовуватись за 

призначенням. 
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Проведений аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторій, що 

створюються проектованим пристроєм при його експлуатації показав, показав, що 

він є безпечним і може використовуватись за призначенням.  
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ВИСНОВКИ 

 

Основні результати, отримані в дипломній роботі, формулюється наступним  

чином: 

1. Проведений структурний аналіз маніпулятора – показав, що у випадку 

застосування шести-ланкового антропоморфного сферичного шарніра, 

з'єднуючого ланки різної довжини з розімкненим кінематичним зв'язком, 

дає широкий спектр можливостей орієнтації в просторі. 

2. Розраховані необхідні параметри привода маніпулятора, з урахуванням 

максимальних умов навантаження, та підібрані такі приводи, що 

забезпечують роботу маніпулятора з певним запасом міцності. 

3. Розроблений контролер приводів на основі ПІД та РФ (IIR) фільтру, що 

забезпечує необхідну точність позиціювання при задаванні різних 

траєкторій. Іншими словами вирішена оптимізаційна задача позиціювання. 

4. Розрахована необхідна сила стискання для сервопривода захвату, що 

забезпечує утримання предмету маніпуляції при перенесенні його по 

заданій траєкторії, виключаючи можливість розбиття колби. 

5. Вага та розміри маніпулятора при проектуванні приводів до склала 1,5 кг, 

що не перевищило добустиме значення в МТЗ. 
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