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Тема № 1 Основні поняття технологій  

УРОК: 2 

Тема:Загальні відомості про робототехніку та автоматику, мета та завдання 

Мета: 

 Ознайомлення з предметом, його метою і завданням. Можливості 

поширення загального розвитку в професійному напрямку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Основи автоматики і робототехніки 

1. Автоматика і робототехніка в сучасному суспільстві. Автоматика і 

роботизація є важливими ознаками сучасного інформаційного суспільства, що 

формується як результат інформаційно-комп'ютерної революції. Можна 

стверджувати, що роботизація є одним із пріоритетних напрямів сучасного 

етапу інноваційного розвитку — поруч з автоматизацією та кібернетизацією. 

Поширення роботизації привело до того, що сьогодні активно розвивається 

індустрія робототехніки. 

Автоматика — сукупність механізмів, приладів, що діють автоматично. 

Сторінками історії 

З історії автоматики 

Найпершим автоматом, який використовувала людина, була пастка на звіра. 

Вона мала можливість замінити знаряддя ловлі, адже працювала за 

відсутності людини. Роль «виконавчих органів» відігравали колоди, стріли, 

гілки із зашморгами. 

 
Звір діє на «чутливий елемент», той — на «виконавчий орган», а останній — 

на звіра; система взаємодії «звір — пастка» замкнулася. 

Такі ж функції виконують автоматичні регулятори й реле в 

сучасних автоматичних системах. 

Це цікаво 

Автоматичний сигналізатор Платона 

Відомо, що давньогрецький філософ Платон (427—347 рр. до н. 

е.) збирав учнів автоматичним сигналом. У саду академії було 

встановлено статую з флейтою в руках. У призначений час 

інструмент подавав голос. 



Флейта статуї за допомогою трубки з'єднувалась із водяним годинником. 

Витікаючи з верхньої посудини, вода стискала повітря в нижній. Тиск повітря 

ставав достатнім, щоб відкрити клапан, і повітря надходило до трубки — 

флейта подавала голос. 

Сторінками історії 

Перші «механічні люди» 

У 1495 р. Леонардо да Вінчі вперше сформулював ідею 

«механічної людини», інакше кажучи — робота. За задумом 

майстра, цей пристрій мав являти собою манекен у 

лицарських обладунках, здатний відтворювати кілька 

людських рухів. Перший механічний пристрій, віддалено 

схожий на запропонований да Вінчі, сконструював 

французький механік Жак Вокансон у 1738 р. 

А термін «робот» (від спільного для слов'янських мов слова «робота») на 

позначення механічних людей уперше вжив чеський письменник Карел Чапек у 

п'єсі «R.U.R.» на початку ХХ ст. 

Робот — пристрій, який керований за допомогою електронної плати або 

комп'ютера і який можна запрограмувати на виконання певних операцій. 

Роботизація — неперервний процес використання роботизованих технологій, 

що первинно замінюють монотонну людську працю та можуть імітувати 

складні фізичні процеси. 

Робототехніка — сукупність техніки (машин, устаткування, агрегатів тощо), 

яка оснащена робототехнічними пристроями або функціонує спільно з 

роботами в єдиному технологічному процесі. 

 

Компоненти роботів та їх характеристика 

Компоненти 

роботів 

Характеристика 

Приводи Це «м'язи» роботів. У даний час найпопулярнішими двигунами в 

приводах є електричні, але застосовують й інші, які 

використовують хімічні речовини або стиснене повітря. 

Крокові 

електродвигуни 

Крокові електродвигуни повертають робота покроково на певний 

кут під управлінням контролера. Це дає змогу обійтися без 

датчика положення, оскільки кут, на який було зроблено поворот, 

наперед відомий контролеру; тому такі двигуни часто 

використовують у приводах багатьох роботів і верстатах із ЧПУ. 



П'єзодвигуни П'єзодвигуни відомі як ультразвукові двигуни. Принцип роботи: 

крихітні п'єзоелектричні ніжки, що вібрують із частотою понад 

1000 разів на секунду, змушують мотор рухатися по колу або по 

прямій. Перевагами таких двигунів є висока нанометрична 

точність, швидкість і потужність, неспівмірна з їх розмірами. 

Повітряні м'язи Простий, але потужний пристрій для забезпечення сили тяги. У 

разі накачування стисненим повітрям м'язи здатні скорочуватися 

до 40 % від своєї довжини. Причиною такої поведінки є видиме із 

зовнішнього боку плетіння, яке змушує м'язи бути або довгими і 

тонкими, або короткими і товстими. Оскільки спосіб їх роботи 

схожий із біологічними м'язами, їх можна використовувати для 

виробництва роботів із м'язами і скелетом, аналогічними м'язам і 

скелету тварин. 

Електроактивні 

полімери 

Вид пластмас, який змінює форму у відповідь на електричну 

стимуляцію. Їх можна сконструювати таким чином, що вони 

будуть гнутися, розтягуватися або скорочуватися. Утім, у даний 

час немає ЕАП, придатних для виробництва комерційних роботів, 

оскільки всі нині наявні їх зразки неефективні або недостатньо 

міцні. 

Еластичні 

нанотрубки 

Це багатообіцяюча експериментальна технологія, яка перебуває на 

ранній стадії розробки. Відсутність дефектів у нанотрубках дає 

змогу волокну еластично деформуватися на кілька відсотків. 

Людський біцепс може бути замінений проводом з цього матеріалу 

діаметром 8 мм. Такі компактні «м'язи» можуть допомогти 

роботам у майбутньому «обігнати і перестрибати» людину. 

Роботизація з кожним роком дедалі більше входить у різні сфери 

життєдіяльності людини. Якщо раніше роботизовані технології здебільшого 

використовували в космічній галузі та в надзвичайних ситуаціях (для заміни 

участі людини з метою уникнення шкоди для її життя і здоров'я), то сьогодні 

роботизація яскраво простежується і в індустрії розваг, перетворюючись на 

соціальні проекти. 

Це цікаво 

Безпілотний транспорт 

Вважають, що безпілотний автомобіль у 

майбутньому допоможе убезпечити рух, оскільки 

він не нехтуватиме правилами дорожнього руху і 

буде більш передбачуваним, аніж людина. Усілякі 

датчики, камери, навігаційні системи здатні 

зробити безпілотний транспорт більш 

досконалим. До того ж відсутність необхідності у водіях дасть змогу 

істотно заощадити на заробітній платні й використовувати транспорт 

практично цілодобово, що належним чином оцінять транспортні компанії та 

служби таксі. 

Чимало компаній уже працюють над безпілотними транспортними засобами, 

причому серед них — як відомі представники автомобільної промисловості 



(General Motors, Audi, BMW, Toyota, Tesla), так і ті, хто поки що не має до неї 

жодного стосунку (Google, Uber). 

Перлини мудрості 

Одна машина здатна виконати роботу п'ятдесяти ординарних людей, але жодна 

машина не виконає роботу однієї неординарної людини. 

Елберт Хаббард, американський письменник і філософ 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке сучасні технології? 

2. Що б використовували для полегшення життя? 

3. В яких сферах найбільш потрібна робототехніка?  

4. Як робототехніка зв’язана з вашою професією ? 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 
 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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