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РЕФЕРАТ

   Об’єкт розробки – автоматизована система керування блоком 
живлення промислового робота-маніпулятора з сервоприводами 
постійного струму (АКБ).
   Мета розробки–забезпечення процесу ектроживлення 
електроприводів та реалізація функцій захисту.
   Задача роботи – створення мікропроцесорної системи 
шіротно-імпульсного перетворення електричної енергії для 
живлення групового приводу робота-маніпулятора. Контроль 
струмового навантаження блоку живлення в умовах змінного 
навантаження електричних приводів. Скласти схему шафи 
керування. Розробити керуюче програмне забезпечення.

   ПРОМИСЛОВИЙ РОБОТ, МІКРОКОНТРОЛЕР, СИСТЕМА
ЖИВЛЕННЯ, ЗАХИСТ



ABSTRACT

   The property development – automated control system of the 
power sup ROBOT, MICROCONTROLLER, POWERply unit of 
the industrial robot-manipulator with servomotors of direct current 
(ACB).
   The purpose of development – maintenance of electric power 
supply of electric drives and implementation of protection functions.
   The problem of work – the creation of a microprocessor system of 
pulse-shifter transformation of electric energy for power supply of a 
group drive of a robot-manipulator. Control of the current load of the
power supply unit under conditions of variable load of electric 
drives. Make a control cabinet scheme. Develop management
software.
   INDUSTRIAL ROBOT, MICROCONTROLLER, POWER 
SYSTEM, PROTECTION


