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Анотація 
Запропоновано модернізувати систему керування промислового робота використавши програмований 

контролер. 

 

Ключові слова: промисловий контролер, система керування. 

 
Abstract 
It is proposed to modernize the industrial robot control system using the controller. 
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Вступ  

Промислові роботи використовуються на підприємствах для виконання різноманітних операцій, в 
основному допоміжного характеру. На сьогодні існує ряд роботів, які є застарілими з точки зору 
елементів керування проте з достатнім залишковим ресурсом механічної частини [1].  

Метою роботи модернізація системи керування промислового робота за рахунок використання 
програмованого контролера. 

 
Результати дослідження 

До розгляду в роботі взято промисловий роботи, який має один маніпулятор та два ступеня 
вільності (рис. 1). Тип приводу робота - пневматичний. Первинний аналіз показав, що конструкція 
робота  у відносно непоганому технічному стані, проте базова систему керування має ряд суттєвих 
недоліків: 

- великі масово габаритні характеристики; 
- складній процесу програмування та, особливо, перепрограмування; 

- вузькі функціональні можливості. 

 
 



  

Рис. 1. Схема промислового робота 

Для покращення характеристик системи керування запропоновано застосувати сучасну систему 
керування на базі програмованого контролера. Це значно підвищить рівень робота та простить його 
програмування. 

 

Висновки 

Модернізація системи керування за рахунок використання програмованого контролера 
дозволяє значно розширити функціональні можливості робота, а також спростити його 
програмування та переналагодження без суттєвої зміни його структури. 
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