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Clasificarea roboților
 După locul unde este utilizat:
 Din punctul de vedere al gradului de mobilitate:
•

roboți ficși și roboți mobili

 După domeniul de aplicare:
•

sector primar: agricultură, minerit

•

sector secundar, producție materială (procese continue și
procese discontinue)

•

sector terțiar: medicină, domeniul nuclear

•

sectoare speciale: explorări spațiale, subacvatice

 După sursa principală de putere pentru acționare:
 pneumatică
 hidraulică
 electrică
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Clasificarea roboților
 După comanda mișcării
 punct cu punct sau fără comandă de viteză ;
 continuă sau discontinuă
 După arhitectura generală:
 braț articulat (PUMA, SCARA);
 turelă coloană sau pistol;
 portal (simplu, dublu);

 După tipul de programare: programare rigidă, adaptivă, flexibilă
 Forma spațiului de lucru:
 în coordonate carteziene (rectangulare)
 în coordonate cilindrice

 în coordonate polar-sferice
 în coordonate articulate
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Roboți industriali
 Sunt instalații de manipulare ușor programabile destinate deplasării pe
traiectorii variabil programabile a unor obiecte având posibilitatea
efectuării unei diversități de operații

 Caracteristici generale:
 sunt realizați pentru a executa în principal operații de manipulare,
deplasare și transport, care necesită viteză și exactitate, dar pentru
forțe limitate;

 poseda mai multe grade de libertate (2-6) astfel încât sa poată
executa operații complexe;

 sunt autonomi sau relativ autonomi;
 sunt dotați cu o memorie reprogramabilă, capabilă să acumuleze
date necesare executării operațiilor;

 sunt dotați cu capacitate logică, în general redusă, astfel încât pot
lua decizii între diverse alternative.
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Roboți industriali
 După generații sau nivele, în functie de comanda și gradul de
dezvoltare al inteligenței artificiale, se pot împărți în:

 Roboți din generația I - acționează pe baza unui program
flexibil, dar prestabilit de programator, care nu se mai poate
schimba în timpul execuției

 Roboții din generația a-II-a - programul flexibil prestabilit poate
fi schimbat în limite foarte restrânse în timpul execuției

 Roboții din generația a-III-a - posedă însușirea de a-și adapta
singuri programul în funcție de informațiile culese prin proprii
senzori din mediul ambiant.
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Roboți industriali – arhitectură generală
 Un robot industrial se compune practic din trei părți principale:
 sistemul de comandă:
•

care se asociază cu sistemul nervos uman

• Realizează comenzi ale sistemului de acţionare pe baza
informaţiilor primite de la senzori

 sistemul de acționare:

•

care se poate asocia cu sistemul muscular uman

•

realizează punerea în mișcare a elementelor sistemului mecanic

 sistemul mecanic:
•

care se poate asocia cu sistemul osos

•

acționează asupra mediului înconjurător impunând obiectului
manipulat mișcarea dorită
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Roboți industriali – arhitectură generală
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Sistemul mecanic. Noțiuni despre mecanisme
 Se definesc următoarele:
 Grade de libertate: Poziția și orientarea unui solid nedeformabil în
spațiu, într-un sistem de coordonate, este definită prin maxim 6
numere reale independente:

• 3 unghiuri de rotaţie 𝜶, 𝜷, 𝜸, în raport cu axele de coordonate ale
sistemului 𝒙, 𝒚, 𝒛

• Coordonatele carteziene 𝒙, 𝒚, 𝒛 ale unui punct caracteristic al
solidului

 Element cinematic (cuplă cinematică): orice piesă sau subansamblu
de piese legate rigid între ele, care au o anumită mișcare relativă
față de alte elemente cinematice

•

De translație sau de rotație. Exemple:
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SM. Noțiuni despre mecanisme
Denumire cuplă

Reprezentare plană

Reprezentare spațială

K

Cuplă translație

1

Cuplă rotație

1

Cuplă rotație și
translație (pivot)

2

Cuplă sferică
(rotulă)
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 Mobilitatea mecanismelor (grad de libertate - K): parametru
caracteristic determinat de numărul mișcărilor independente
posibile.

•

Mobilitatea unui robot este identică cu numărul de axe (fără
dispozitivul de prehensare)

•

Pentru roboții industriali gradul de libertate are valori între 3 și 7

•

Numărul gradelor de libertate necesare executării unei anumite
operații se numește grad de libertate al sarcinii 𝑲𝒔 ≤ 𝟔
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SM. Noțiuni despre mecanisme
 Lanț cinematic: un ansamblu de cuple cinematice legate între ele să
formeze lanțuri funcționale. Pot exista următoarele variante:

• Lanț cinematic deschis

Legendă:
𝑪𝒋 - corp rigid
𝑳𝒋 - cuple cinematice

• Lanț cinematic arborescent
• Lanț cinematic închis

Lanț cinematic
deschis

Lanț cinematic
arborescent

Lanț cinematic
închis

11

SM. Noțiuni despre mecanisme
 Coordonate articulare și coordonate operaționale:
• Coordonatele articulare (de axă) sunt mărimi variabile în timp
(unghiuri, lungimi), ce definesc configuraţia structurii mecanice
a robotului la un moment dat.

• Coordonatele operaționale 𝑥𝑖 (𝑖 = 1 … 𝑚)
sunt variabilele care definesc poziția și
orientarea obiectului manipulat în raport cu
un sistem de coordinate fix [𝑂0 , 𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 ],
atașat bazei robotului (batiului).

Coordonate
articulare

Coordonate
articulare

Coordonate
Articulare și operaționale
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Punct caracteristic. Dreaptă caracteristică
 Punct caracteristic. Dreaptă caracteristică
 Punctul obiectului manipulat, arbitrar ales, utilizat la stabilirea legilor
de distribuție a vitezelor și accelerațiilor, în scopul mișcării generale
spațiale a corpului prins în dispozitivul de prehensiune, se numește
punct caracteristic (PC).

 O dreaptă care aparține obiectului
manipulat și trece prin punctul
caracteristic, folosită pentru
descrierea mișcării, poartă
denumirea de dreapta

caracteristica (DC).
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Punct caracteristic. Dreaptă caracteristică
 Punct caracteristic. Dreaptă caracteristică
 Punctul caracteristic este un punct virtual ales de proiectant pentru
studiul mișcării mecanismului generator de traiectorie

 Acest punct se alege pe axa longitudinală a ultimului element al
lanțului cinematic, la încheietura mâinii pe sculă.
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Mecanismul generator de traiectorie
 Cele trei grade de libertate ale mecanismului generator de traiectorie pot
fi cuple de rotație sau de translație, în timp ce mecanismul de orientare
este în general constituit din trei cuple cinematice de rotație

 Mișcarea de poziționare se poate realiza utilizând trei cuple cinematice de
rotație (R) sau translație (T)

 Există 8 combinații posibile de rotații și translații (2^3=8):
 Acestea sunt: RRR, RRT, RTR, RTT, TRR, TRT, TTR, TTT.
 Poziția unui punct în spațiu este determinată prin trei parametri
geometrici independenți între ei, care pot fi coordonatele punctului
considerat.

 Dacă se stabilește o lege de determinare a acestor parametri pentru orice
punct din spațiu, spunem că am stabilit un sistem de coordonate.
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Mecanismul generator de traiectorie. Exemplu:
 Ecuaţiile parametrice ale mișcării în sistemul cartezian sunt:
𝑿 = 𝒙(𝒕), 𝒀 = 𝒚(𝒕), 𝒁 = 𝒛(𝒕)

 Robotul cartezian (TTT) este robotul al cărui braț operează într-un spațiu
definit de coordonate carteziene (𝑥, 𝑦, 𝑧):

 Ecuațiile parametrice ale mișcării în sistemul cilindric sunt:
𝑟 = 𝑟(𝒕), 𝜶 = 𝜶 𝒕 , 𝒚 = 𝒚(𝒕)
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Mecanismul generator de traiectorie. Exemplu:
 Robotul cilindric (RTT) este robotul al cărui braţ operează într-un spaţiu
definit de 𝒓, 𝜶, 𝒚:

 Ecuațiile parametrice ale mișcării în sistemul sferic sunt:
𝒓 = 𝒓(𝒕), 𝜶 = 𝜶(𝒕), 𝝋 = 𝝋(𝒕)
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Mecanismul generator de traiectorie. Exemplu:
 Robotul sferic (RRT) este robotul al cărui spațiu de lucru este sferic,
definit de coordonatele (𝛼, 𝜑, 𝑟):
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