УДК 621.865.8
АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК ТРИВАЛОСТІ
ЦИКЛОВОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ СХВАТУ
АГРЕГАТНО-МОДУЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ
к.т.н. В.А. Кирилович, І.В. Сачук, О.В. Чевпотенко
(подав д.т.н., проф. Є.І. Бобир)
Розглядається автоматизоване визначення тривалості циклового переміщення схвату агрегатно-модульних промислових роботів (АМПР), траєкторія якого побудована за критерієм мінімальної кількості точок позиці онування для лінійного і полярного розміщення обладнання в роботизованих
технологічних комплексах (РТК).

Вступ. Однією із задач, що вирішується на третьому етапі пропонованої методики автоматизованого вибору АМПР при проектуванні мех аноскладальних РТК [6], є задача визначення оптимального розташування
технологічного обладнання в РТК, що проектується на базі розглядуємої
множини кінематичних структур АМПР, та побудова для отриманих
планувань траєкторій переміщення схвату. В якості критерію вибору
оптимального варіанта серед значної кількості отриманих внаслідок варіативності таких структурних елементів РТК, як кінематичні структури
АМПР, розташування технологічного обладнання (ТО), траєкторії пер еміщення схвату АМПР для розглядуваного планування використовується
мінімум тривалості Т Ц циклових переміщень схвату АМПР [2, 3, 5, 9].
Існуюча практика вирішення поставленої задачі не завжди надає детальні алгоритми для можливості їх конкретної автоматизованої реаліз ації, тому розробка поставленої задачі з цієї точки зору є актуальною.
Мета даної статті – ілюстрація розробленої програмної реалізації
методики автоматизованого визначення тривалості циклових переміщень
схвату АМПР в РТК при його проектуванні.
Алгоритм вирішення задачі автоматизованого розрахунку тривало сті циклових переміщень схвату АМПР, наданий на рис. 1, є продовженням таких попередніх розробок; як вирішення задачі формування набору
конструктивно-можливих кінематичних структур АМПР із заданого
комплекту функціональних модулів [1], створення формалізованого оп ису кінематичних структур АМПР [7], вирішення геометричного аспекту
траєкторних задач [3, 5].
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Рис. 1. Узагальнений алгоритм вирішення задачі автоматизованого
розрахунку тривалості циклових переміщень схвату АМПР
по траєкторії, побудованій за критерієм мінімуму кількості
точок позиціонування
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За [4, 8, 9] значення тривалості циклових переміщень схвату АМПР
TЦ визначається формулою:
N

TЦ  t пер  t в  з  t м  д   Т ОЧn ,
n 1

де t пер – час переміщення схвату ПР між робочими позиціями (РП) згідно технологічного маршруту (ТМ) їх обслуговування; t вз – час, витрачений на встановлення об’єкта маніпулювання (ОМ) на РП і його зняття
після обробки; t мд – машинно-допоміжний час, витрачений на виконання допоміжних ходів та переміщень робочих органів ТО (зміна положень, їх позиціонування тощо);

N

 Т ОЧn –

сумарний для всіх N РП час

n 1

очікування схватом АМПР завершення виконання технологічної операції
над ОМ на n-й РП для можливості початку її розвантаження.
Таким чином вихідними даними для вирішення поставленої задачі є
координати опорних точок траєкторії та послідовність їх обходу, шви дкісні параметри виконання всіх елементів траєкторії та час виконання
технологічних операцій над ОМ на кожній одиниці ТО.
В блоці 2 представленого алгоритму виконується введення необхідної
вихідної інформації про ОМ, ТО, кінематичні структури АМПР та складові кожної з них, технологічний процес (ТП) у вигляді технологічного м аршруту обходу ОМ заданих РП, про інші елементи роботизованої технологічної системи. Вказані вихідні дані необхідні також для розрахунку
координат опорних точок траєкторії схвату АМПР, які визначаються у
блоці 3. В процесі визначення координат опорних точок траєкторії циклового переміщення схвату АМПР для кожної розглядуваної кінематичної
структури АМПР з множини заданих (отриманих з попередніх етапів)
вирішуються наступні задачі [3, 5]: розміщення ТО за критерієм мінімальної кількості точок позиціонування для всіх варіантів порядку їх розташ ування; визначення точки затиску ОМ на всіх РП при виконанні операцій
завантаження/розвантаження; визначення координат опорних точок позиціонування схвату АМПР при обслуговуванні кожної РП та їх упорядкування згідно стратегії обслуговування РП у траєкторію його переміщення.
У наступних блоках 4…10 (на рис. 1 обведені пунктиром) виконується безпосереднє визначення значення тривалості циклового перем іщення схвату АМПР. З урахуванням особливостей автоматизованого
розрахунку вихідні дані записуються у зручний для машинної обробки
формат, а вираз 1 набуває вигляду:
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N

TЦ  t[P]   max 0, TРПn  Т1n  T2n  ,
n 1

де t[P] – накопичений час в останній за цикл точці tm технологічного маршруту обслуговування РП схватом АМПР (тобто час, витрачений на виконання всіх переміщень схвату АМПР впродовж циклу та час, витрачений на
затискання/розтискання схвату АМПР та затискного пристосування на кожній n-й РП під час їх завантажень/розвантажень): t[P]  t пер  t ВЗ  t мд ;

TРПn – тривалість роботи n-ої РП; Т1n – час від закінчення операції завантаження n-ї РП до кінця розглядуваного циклу; T2n – час від початку циклу
до моменту, підходу схвату АМПР до n-ї РП для її розвантаження.
Процес розрахунку починається з проведення індексації точок tm
ТМ обходу РП схватом АМПР згідно стратегії їх обслуговування (блок 4).
Далі (блок 5) для кожної точки технологічного маршруту визначається
відповідний індекс n ТО, що обслуговується у цій точці.
Наступним (блок 6) є визначення тривалості виконання схватом
АМПР кожного елемента траєкторії (час, витрачений на виконання пер еміщення між суміжними опорними точками траєкторії).
У наступному блоці 7 для кожної точки tm ТМ виділяється два положення схвату: перше при підході до n-го ТО від попереднього, друге – після
обслуговування n-го ТО. Для кожного положення визначається накопичений час t[p] від початку циклу до моменту, коли схват АМПР досягнув
розглядуваного положення. За отриманими даними про накопичений час у
кожній точці положення t[p] та за визначеними для відповідної стратегії
обслуговування РП схватом АМПР виразами [8] визначаються (блок 8) необхідні для розрахунку виразу 2 складові Т1n та T2n . Після отримання всіх
підготовчих даних визначається значення часу очікування (при наявності
такого) схватом АМПР закінчення виконання технологічної операції на
кожній n-й РП для можливості виконання операції її розвантаження (блок
9). У наступному блоці 10 представленого алгоритму безпосередньо визначається значення TЦ тривалості циклового переміщення схвату АМПР.
Всі описані розрахунки проводяться для кожної з отриманих в бл оці 3 траєкторій переміщення схвату, що визначені з врахуванням варіативності розміщення РП, для всіх кінематичних структур АМПР з вихі дної множини. Після виконання всіх розрахунків отримані значення Т Ц
ранжуються (блок 11) для зручності подальшого аналізу отриманих результатів. При цьому кінематичні структури АМПР, для яких тривалість виконання відповідної циклової траєкторії більша за максимально допустиме
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значення [ТЦ], відкидаються з подальшого розгляду. Також за отриманими
значеннями обираються найкращі сформовані в блоці 3 варіанти планування РТК та побудовані на їх основі траєкторії переміщення схвату.

Рис. 2. Екранна форма “Введення інформації
про елементи технологічної системи”

Рис. 3. Екранна форма введення вихідних даних
(вкладка – ТП для тестового прикладу)

За представленим алгоритмом у середовищі Visual Fox Pro 6.0 розроблене відповідне програмне забезпечення розрахунку тривалості циклових переміщень схвату АМПР. У якості вихідних даних використов уються бази даних про ОМ, ТО, АМПР, ТП, що створені для вирішення
локальних задач автоматизованого вибору кінематичних структур АМПР
при проектуванні механоскладальних РТК. Для можливості роботи з
базами даних (введення, редагування, перегляду інформації) використ овуються відповідні екранні форми (рис. 2, 3).
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Результати виконаних обчислень також представлено у екранних формах
(рис. 4, 5), на яких відображено інформацію про тривалість циклових переміщень схвату АМПР, що проранжована у порядку її збільшення, та такі відповідні часові показники роботи РТК як коефіцієнт завантаження ТО, циклова
продуктивність РТК, а також результат вирішення траєкторних задач у вигляді схеми розташування ТО в РТК, послідовність обходу РП та опорних точок
траєкторії схватом АМПР, координати опорних точок позиціонування схвату.

Рис. 4. Екранна форма “Часові показники функціонування РТК”

Рис. 5. Результат проектування траєкторії переміщення схвату АМ ПР

Висновки. Розроблена програмна реалізація вирішення задачі визначення тривалості циклового переміщення схвату АМПР є складовою автоматизованого проектування роботизованих механоскладальних технологій, що розроблюється у Житомирському державному технологічному університеті.
Вона може функціонувати як автономно, так і для вирішення аналогічних
задач для ПР з постійною кінематичною структурою. Програмна реалізація
визначення тривалості циклового переміщення схвату АМПР дає можливість
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скоротити час та підвищити якість вирішуваних планувальних та траєкторних
задач при проектуванні РТК та реалізації в них відповідних технологій.
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