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Generalități
 Sistemul de comandă al unui robot are rolul de a controla în timp real
operațiile executate de acesta în baza unui program, în strânsă corelație
cu modificările din spațiul său de lucru

 Sistemului de comandă transpune programele de aplicație în mișcări
relative al elementelor cuplelor cinematice conducătoare ale dispozitivului
de ghidare

 Principalele funcții pe care trebuie să le îndeplinească sunt:
 Funcția de procesare a datelor interne de la programe și externe de
la senzori și traductoare, dispozitivele periferice

•

senzorii culeg informații care nu sunt legate de deplasări
provenite din mediu

•

traductoarele culeg informații legate de deplasări ale
subsistemelor
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Generalități
 Funcția de elaborare a comenzilor către sistemele distribuite de
comandă și control.

 Sarcinile sistemului de comandă sunt:
 Comanda mișcării robotului
• coordonarea și supravegherea mișcării efectorului final
• sincronizarea desfășurării mișcărilor robotului ce evenimentele
care au loc la periferia robotului

• prelucrarea datelor de la senzorii externi (sisteme de prelucrarea
imaginilor) și transpunerea rezultatelor prelucrate în reacțiile
dorite

 Programarea robotului
• se realizează în primul rând dialogul cu operatorul uman
 Sarcinile sistemului de comandă sunt realizate de două module:
 subsistemul hardware bazat pe microprocesor
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Generalități
 subsistemul software
 Sistemele de comandă moderne combină cele două componente obținând:
 comanda manuală a robotului
 comanda automată a robotului
 comanda adaptivă a robotului
 inițializarea robotului (aducerea lui în poziția de referință)
 programarea robotului, testarea și corectarea programelor

 Sistemul de comandă trebuie proiectat astfel încât să permită și calibrarea
robotului
Calibrarea unei axe echipate cu
traductor de poziție incremental:
 Deplasare cu viteză lentă din poziția
inițială;
 activare senzor final cursă axă,
resetare contor poziție;
 deplasare controlată spre poziția de
referință;
 poziție de referință (HOME)
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Comanda mișcării robotului
 Execuţie automată a mişcărilor este principala sarcină a unui robot
 Se realizează pe nivele ierarhice:
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Comanda mișcării robotului
 Nivel înalt:
 Se planifică mișcarea sistemului mecanic pe baza programului de
aplicație și în acord cu informația senzorială și a traductoarelor

 Pentru obținerea informațiilor din mediul de operare al robotului se
folosesc diverși senzori:

•

tactili, de forță /moment, vizuali (camere video – CCD), auditivi
(microfoane), de temperatură

 Pentru obținerea informațiilor despre stare internă a robotului se
folosesc traductoare care:

•

măsoară poziția și viteza generalizată, relativă a elementelor
cuplelor cinematice conducătoare.
7

Comanda mișcării robotului
 Nivel mediu:
 are loc generarea traiectoriei
 se determină punctele de precizie prin care trece traiectoria
punctului caracteristic între punctul START și punctul de STOP

 Se realizează coordonarea mișcării axelor robotului (viteze și
accelerații generalizate) astfel ca aceste puncte să poată fi atinse

 Nivel de bază:
 Are loc execuția mișcării
 Se controlează mişcarea relativă a elementelor fiecărei cuple
cinematice conducătoare

 Axele energetice aferente acestuia sunt controlate digital
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Generarea de traiectorii
 În funcție de sarcinile pe care trebuie sa le execute dispozitivul efector,
traiectoriile trebuie să permită:

 Deplasări libere (fără constrângeri) între două puncte

 Deplasări impuse după o linie sau arc de cerc cu respectarea
anumitor parametri cinematici de deplasare pe traiectorie

 Sistemele de comandă sunt proiectate să genereze următoarele tipuri de
traiectorii:

 Traiectorii punct la punct TPP

Traiectorii punct la punct: cu coliziune și cu prevederea coliziunii prin adăugarea unor puncte suplimentare de trecere
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Generarea de traiectorii
 Traiectorie continuă TC
•

Este necesar un interpolator de traiectorie

•

Permite interpolări liniare și circulare între punctele de plecare
și destinație

•

Sunt generate puncte de trecere de către interpolatoare, între
punctul de plecare și cel de oprire

•

Se asigură o deplasare liniară sau circulară (cu o anumită rază)
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Traiectorii continue: (a) cu interpolare liniară (b) cu interpolare circulară (c) generarea unui traiectorii oarecare

Conducerea în buclă închisă
 Condițiile reale în care operează un robot fac ca generarea unei traiectorii
corecte să nu reprezinte o condiție suficientă pentru asigurarea
performanțelor dorite, deoarece:

 perturbaţiile imprevizibile în mediul de operare
 imprecizia modelelor utilizate
 limitări ale preciziei de calcul
 efecte mecanice de vibrații și frecare
 Acești factori pot perturba considerabil și pot determina o alterare
substanțială a regimurilor de lucru ale robotului

 Aceste dificultăți pot fi depășite prin
utilizarea unei structuri de reglare a
mișcării în buclă închisă
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Conducerea în buclă închisă
 Schema de principiu este următoarea:

 Este necesară existența unui calculator care să permită implementarea
legilor de reglare la nivelul întregii structuri mecanice
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Conducerea în buclă închisă descentralizată
 Legea de reglare este caracteristică fiecărei articulații, separată pe fiecare
grad de libertate, influența celorlalte elemente din structura mecanică
reprezentând efecte perturbatoare

 Algoritmii de reglare sunt simpli, deci sunt necesare puține resurse Hw
 Schema de principiu este următoarea:
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Metode de conducere a roboților industriali
 Se pot clasifica după următoarele criterii:
 după modul de determinare a punctului țintă:

• Prin învățare directă: un
operator uman execută o
anumită operație având
mana sa legată de brațul

robotului. Traductoarele
din brațul robotic
funcționează pe parcursul
procesului

• Prin calcul: echipamentul de conducere este prevăzut cu un
sistem de calcul pentru modelarea mediului de lucru
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Metode de conducere a roboților industriali
 Se pot clasifica după următoarele criterii:
 după modul de execuție al deplasării:
• comanda secvențială, comanda punct cu punct, comanda
multipunct și comandă pe o traiectorie continuă

 după tipul coordonatelor utilizate:
• metoda de conducere în coordonate ale cuplelor cinematice
conducătoare (spațiul
articulațiilor)

• metodă de conducere în
coordonate carteziene
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Generarea mișcării între două puncte în
spațiul articulațiilor
 Se utiliza funcții polinomiale pentru fiecare cuplă cinematică conducătoare
 Evoluţia în timp să se desfăşoare după o expresie de forma:
𝒒 𝒕 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝒕 + 𝒂𝟐 𝒕𝟐 + ⋯ + 𝒂𝒏−𝟏 𝒕𝒏−𝟏 + 𝒂𝒏 𝒕𝒏

 Coeficienții 𝒂𝟎 , 𝒂𝟏 , 𝒂𝟐 , ⋯ , 𝒂𝒏−𝟏 , 𝒂𝒏 se determină la specificarea mișcării din
pozițiile impuse: poziția de start, poziția țintă, pozițiile intermediare

 Pentru exemplu folosim un polinom de ordinul 3, cu 2 puncte cunoscute
 Funcția polinomială: 𝒒 𝒕 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝒕 + 𝒂𝟐 𝒕𝟐 + 𝒂𝟑 𝒕𝟑
 Viteza: 𝒒 𝒕 = 𝒂𝟏 + 𝟐𝒂𝟐 𝒕 + 𝟑𝒂𝟑 𝒕𝟐
 Accelerație: 𝒒 𝒕𝒇 = 𝒒𝒇 = 𝟐𝒂𝟐 + 𝟔𝒂𝟑 𝒕𝒇, 𝒕𝒇 este timpul când se termină
mișcarea

 Se cunosc: 𝒒 𝟎 , 𝒒 𝒕𝒇 , 𝒒 𝟎 , 𝒒(𝒕𝒇 )

16

Arhitectura generală a sistemului de comandă

Arhitectura
generală a unui
sistem de comandă
pentru roboți
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Arhitectura generală a sistemului de comandă
 Este în general formată din următoarele elemente de bază:
 Unitatea centrală de procesare a datelor numerice CPU realizată cu
un procesor capabil să execute instrucțiuni complexe și calcule
matematice în virgulă mobilă

 Memorie de program (EPROM) și de date (RAM)
 Magistrale de date, adrese și control
 Porturi de intrare/ieșire prin care se asigură legătura directă cu
mediul de lucru

 Porturi de comunicație adaptate unor echipamente cu care robotul se
conectează

 Sistemul de comandă a elementelor de acționare a axelor mecanice
ale robotului

 Module de interfață cu diferite echipamente periferice
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