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Generalități
 Sistemul de acționare al unui robot cuprinde totalitatea surselor
energetice ale robotului precum și elementele de control direct ale
acestora

 Sistemul de acționare presupune ansamblul motoarelor și convertoarelor
prin care se obține energia mecanică necesară deplasării robotului
precum și dispozitivele suplimentare ce controlează acest transfer
energetic

 Un astfel de sistem cuprinde:
 sursă primară de energie;
 un sistem de conversie al energiei primare în energie mecanică;
 un sistem pentru transmisia energiei mecanice la articulația
corespunzătoare;

 un control al parametrilor caracteristici ale acestor sisteme.
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Generalități
 Structura generală a unui sistem de acționare este următoarea:
Energie primară Energie mecanică

Sursă
primară

Convertor
(motor)

Sistem de
transmisie

ROBOT

Sistem de
control
 Sistemele uzuale de acționare folosesc trei surse primare de energie:
electrică, pneumatică sau hidraulică.
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Sisteme de acționare electrică
 Principalele avantaje ale acestui tip de acționare:
 sursa de energie electrică primară este ușor de găsit
 sistemele de control sunt precise, sigure și relativ ușor de cuplat la
o conducere numerică la nivel înalt, elementele de execuție se
pretează controlului digital

 se poate asigura o funcționare autonomă prin alimentarea cu baterii
 nu se impun probleme specifice de poluare

 Dezavantaje:
 Elementele de execuție funcționează la viteze ridicate și cuplu redus
(la aceeași putere)

 Raportul putere–greutate al elementelor de execuție electrice
 În lipsa alimentării robotului elementele de execuție nu pot păstra
poziția axei mecanice
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Sisteme de acționare electrică. Elemente de execuție
 Motoare de curent continuu
 Utilizarea motorului de cc în acționarea roboților impune:
•

un sistem de control utilizând tahogeneratoare și
transformatoare de poziție

•

un sistem mecanic care să realizeze conversia
mișcării de rotație în mișcare de translație

•

un sistem mecanic pentru blocarea motorului

 Motoarele de curent continuu sunt
formate din două părți: un sistem
de excitație și o înfășurare
dispusă într-o armătură rotorică.
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Sisteme de acționare electrică. Elemente de execuție
 Motoare pas cu pas
 sunt sisteme sincrone care realizează o corelație
directă între mărimea comandată și poziția
obținută

 Asigură conversia directă a semnalului de intrare,
dat sub formă numerică, într-o mișcare de
poziționare unghiulară prin cumulări incrementale.

 Parametrii ai motoarelor pas cu pas:
•

Unghiul de pas este unghiul existent între
două poziții consecutive ale rotorului la
aplicarea unui impuls de comandă

•

Frecvența maximă de mers în gol este
frecvența maximă a impulsurilor de
comandă pe care o poate urmări motorul
fără pierderea sincronismului;
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Sisteme de acționare electrică. Elemente de execuție
 Motoare pas cu pas
•

Frecvența maximă de start-stop în gol este frecvența maximă a
impulsurilor de comandă la care motorul poate porni, opri sau
să reverse fără omisiuni de pași, în lipsa sarcinii la arbore

•

Cuplul maxim de start – stop este cuplul rezistent aplicat pe
arbore, la care motorul poate porni, opri sau reverse fără
omisiuni de pași, la o frecvență de comandă și un moment de
inerție date

•

Viteza unghiulară definite ca produsul între unghiul de pas și
frecvența de comandă
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Sisteme de acționare electrică. Elemente de execuție
 Motoare pas cu pas
 Statorul cuprinde 4 poli iar rotorul este un magnet bipolar
 Dacă se alimentează înfășurările 1-3, atunci rotorul se va deplasa întro poziție în care fluxul magnetic prin aceste înfășurări este maxim
deci el se va alinia pa axa înfășurărilor 1 – 3

 Alimentarea înfășurătorilor 2 – 4 face rotorul să
se rotească cu ± 90º, sensul de rotație
depinzând de polaritatea aplicată, până se va
alinia cu noua înfășurare

 O combinaţie de semnale aplicate va determina
poziţii intermediare corespunzătoare

 În absența oricărui semnal de alimentare a
înfășurărilor, rotorul se va alinia cu unii din polii
statorului, fără a conta polaritatea
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Sisteme de acționare electrică. Elemente de execuție
 Servomotoare de curent continuu
 Servomotoarele electrice funcționează în regim de motor și
transformă un semnal de comandă (tensiune de comandă) într-o
mișcare de rotație sau liniară a rotorului

 Domeniu amplu al puterilor/momentelor dezvoltate
 Moment de inerție redus al părților
mobile și, în consecință, un raport
mare putere/moment de inerție

 Posibilitatea reglării în limite foarte
largi a turaţiei

 Greutate și volum mici
 Moment impulsional foarte mare, care
oferă o protecție la suprasarcini de
scurtă durată
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Sisteme de acționare hidraulică
 Sistemele de acționare hidraulice sunt utilizate pentru acționarea a 40% din
parcul mondial de roboți industriali fiind preferate în cazul roboților de forță
datorită următoarelor avantaje:

 Raport foarte bun între puterea dezvoltată și greutatea elementelor de
execuție care sunt robuste și fiabile

 Elementele de execuție hidraulice lucrează la viteze moderate
 Datorită incompresibilității uleiului, sistemului i se conferă suficientă
rigiditate pentru a menține pozițiile programate

 Au timp de răspuns mic și cu sisteme performante de comandă se pot
atinge precizii de poziționare foarte bune

 Dezavantaje ale sistemelor hidraulice:

 Costul sistemului de acționare este ridicat și necesită operații de
întreținere pretențioase

 Elementele hidraulice sunt dificil de miniaturizat
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Sisteme de acționare hidraulică
 Dispozitivul cu cea mai largă utilizare în aceste sisteme este reprezentat de
pistonul hidraulic liniar

Unde: SV- servoventil, SPH – sursă de putere hidraulică
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Sisteme de acționare hidraulică
 Forța exercitată este dată de diferențele de
presiune create în cele două camere, astfel:
𝑭 = 𝑺(𝒑𝟏 − 𝒑𝟐 )

 Presiunile sunt create prin asigurarea circulației
fluidului pe anumite căi de fluid prin intermediul servoventilului de la o sursă
de putere hidraulică

 Considerând 𝒙 deplasarea faţă de punctul median al cilindrului, dinamica
mişcării este definită prin ecuațiile:
𝑺(𝒉 + 𝒙) 𝒅𝒑𝟏
𝑷𝟏 𝑷𝟐
= 𝒒𝟏 −
+
− 𝑺𝒗
𝑩
𝒅𝒕
𝑹
𝑹
𝑺 𝒉 − 𝒙 𝒅𝒑𝟐 𝑷𝟏 𝑷𝟐
=
−
+ 𝑺𝒗 − 𝒒𝟐
𝑩
𝒅𝒕
𝑹
𝑹
𝒅𝒗
𝒎
= 𝑺𝑷𝟏 − 𝑺𝑷𝟐 − 𝒌𝒇 𝒗 − 𝑭𝒓
𝒅𝒕
𝑑𝒙
=𝒗
𝑑𝒕

Unde:
𝑣 este viteza elementului
𝐵 este modul de compresibilitate
𝑘𝑓 , 𝐹𝑟 frecări vâscoase și uscate
𝑞1 , 𝑞2 debitele celor două trasee
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Sisteme de acționare pneumatică
 Aceste sisteme prezintă următoarele avantaje:
 simplitatea echipamentului de acționare
 robustețea dispozitivelor utilizate

 nepoluarea mediului de lucru
 sisteme de control simple
 raportul putere/greutate relativ ridicat
 rezistența la suprasarcini de valori mari
 Dintre dezavantajele acestor sisteme amintim:
 Poziționare grosieră (cu elemente de comandă clasice), performanțe
dinamice reduse datorită compresibilității aerului

 Capacitate redusă a elementelor de execuție de a dezvolta cupluri
(forțe) importante datorită presiunii de lucru reduse la 6…10 bari

14

Sisteme de acționare pneumatică
 Structura unui sistem pneumatic este următoarea:

 Motorul pneumatic
 Elemente de reglare și control
 Generator de energie
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Sisteme de acționare pneumatică
 Motorul pneumatic:
 Are rolul de a transforma energia pneumatică de intrare în lucru
mecanic util

 Elementele de reglare și control ERC:
 dirijează fluidul sub presiune: este controlat astfel sensul de mișcare
al sarcinii antrenate de către motor și oprirea acesteia (distribuitorul
pneumatic DP)

 reglează debitul la valoarea cerută de motor şi prin aceasta reglează
viteza de mișcare a sarcinii (droselele de cale DC1 și DC2)

 reglează presiunea în sistem, în corespondență cu sarcina antrenată
 Generatorul de energie GE:
 care generează energia pneumatică necesară sistemului
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Sisteme de acționare pneumatică
 Generatorul de energie GE:
 În practică pot fi întâlnite două situații:
• când se dispune de o reţea de aer comprimat, energia necesară
este preluată de la această rețea prin simpla cuplare a sistemului
la unul din posturile de lucru ale rețelei

• când nu se dispune de rețea de aer comprimat, situație în care
trebuie apelat la un compresor

 unitatea de comandă UC
 Se poate opta pentru un număr limitat de soluții, bazate pe:
• dispozitive electronice
• relee electromagnetice
• elemente logice pneumatice
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Sisteme de acționare pneumatică
 Compresoare
 Compresorul transformă energia furnizată de către motorul de
antrenare (electric sau termic) în energie pneumatică

 Se pot clasifica în două mari familii:
• compresoare volumice: realizează creșterea presiunii agentului
de lucru prin reducerea volumului unei cantități de aer închise în
interiorul unui spațiu delimitat

• compresoare dinamice (turbocompresoare): realizează creșterea
presiunii agentului de lucru prin transmiterea unei energii cinetice
ridicate unui curent de aer și apoi prin transformarea acestei
energii în presiune statică.

 Din punct de vedere constructiv compresoarele se clasifică în:

• compresoare cu piston
• compresoare cu membrană
• compresoare rotative.
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