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Інформація про 

дисципліну 

Основним завданням при вивченні даного курсу є набуття студентами 

відповідних знань по проведенню кінематичного та кінетостатичного 

аналізу різного типу маніпуляторів та запропонуванню алгоритму по зна-

ходженню закону їх руху. 

Процес математичного моделювання включає в себе: 

1. встановлення закономірностей в реальному об’єкті і побудові відпо-

відної математичної моделі, що зводиться в математичному плані до 

встановлення відповідних рівнянь і залежностей; 

2. аналіз відповідної моделі і отримання числового матеріалу, що, фак-

тично, приводить до використання числових методів з подальшим ви-

користанням комп’ютера; 

3. аналіз числового матеріалу і співставлення з експериментальними 

даними; 

4. вдосконалення моделі, якщо це потрібно. 

Отже, під час читання переважної більшості основних курсів і спец-

курсів в області механіки деформівного твердого тіла студенти зай-

маються математичним моделюванням, що відповідає його першому 

етапу. 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Математичне моделювання механічних систем і процесів” є 

нормативною навчальною дисципліною спеціальності 113 – Прикладна 

математика для освітньої програми “Математичне моделювання та 

комп’ютерна механіка”, яка викладається в 8-му семестрі в обсязі 5-ох 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Мета курсу полягає у побудові математичної моделі різного типу мані-

пуляторів. Тут розглядається пряма і обернена задача про положення 

ланок маніпулятора, знаходяться швидкості і прискорення його точок, 
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встановлюються рівняння його руху з використанням принципу 

д’Аламбера та рівнянь Лагранжа другого роду, що має важливе значення в 

процесі експлуатації та при проектуванні промислових роботів, які 

широко використовуються в сучасному промисловому виробництві. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Динамика промышленных роботов: учебн. пособие для вузов. В 3-х 

кн. Кн. І Кинематика и динамика / под ред. К. В. Воробьева. – М.: 

Высш. школа, 1988. 

2. Попов Б. В. Манипуляционные роботы. Динамика и алгоритмы / 

Б. В. Попов, А. Ф. Верещагин, С. А. Зенкевич - М.: 1978. 

3. Вукобратович М. Управление манипуляционными роботами / 

М. Вукобратович, Д. Стокич – М.: 1985. 

4. Белянин П. Н. Промышленные роботы / П. Н. Белянин – М.: 1975. 

5. Козырев Ю. Г. Промышленные роботы. Справочник / Козырев Ю. Г. – 

М.: 1983. 

Обсяг курсу Загальний обсяг: 150 годин. Аудиторних занять: 70 год., з них 28 години 

лекцій та 42 години лабораторних робіт. Самостійна робота: 80 год.  

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати: 

- основні співвідношення для визначення швидкостей та прискорень 

ланок маніпулятора; 

- методи визначення сил інерції і моментів сил інерцій ланок 

маніпулятора; 

- рівняння руху маніпулятора з урахуванням кулонівського тертя; 

- основні співвідношення для моделі маніпулятора з пружною в’яззю 

в захваті; 

- основні співвідношення динамічної моделі складального 

промислового робота. 

Вміти: 

- розв’язати пряму задачу про положення маніпулятора; 

- розв’язати обернену задачу про положення маніпулятора; 

- визначити узагальнені швидкості ланок маніпулятора; 

- знайти лінійні прискорення точок ланок маніпулятора; 

- записати і розв’язати рівняння руху маніпулятора.  

Ключові слова Маніпулятор, ланка маніпулятора, кулонівське тертя, пружна в’язь, пряма 

задача, обернена задача.  

Формат курсу Очний, дистанційний  

Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми 1. Кінематика маніпуляторів. Деякі загальні зауваження.  

2. Пряма задача про положення маніпулятора.  

3. Обернена задача про положення маніпулятора. Приклади.  

4. Пряма задача про швидкість точок ланок маніпулятора. Приклади.  

5. Обернена задача про швидкість точок ланок маніпулятора. 

Приклади.  

6. Визначення узагальнених швидкостей ланок маніпулятора, захват 

якого рухається по заданій траєкторії.  

7. Методи знаходження лінійних прискорень точок ланок 

маніпулятора. Приклади. Прискорення вищих порядків.  

8. Динаміка маніпулятора. Сили інерції і моменти сил інерцій ланок 

маніпулятора. Рівняння руху маніпулятора. Приклади.  

9. Рівняння руху маніпулятора з урахуванням кулонівського тертя.  

10. Динамічна модель маніпулятора з пружною в’яззю в захваті. 

Динамічна модель маніпулятора з контактною взаємодією.  

11. Динамічна модель складального промислового робота. 

12. Вивід рівнянь руху маніпулятора з використанням рівнянь 



Лагранжа другого роду.  

13. Побудова рівнянь руху маніпулятора по диференціальній програмі. 

Побудова рівнянь руху маніпулятора по голономній програмі. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Іспит у кінці семестру.  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  

- Математичного аналізу; 

- Теоретичної механіки; 

- Опору матеріалів. 

Навчальні ме-

тоди та техніки, 

які будуть ви-

користовува-

тися під час 

викладання 

курсу 

Презентації, лекції 

Індивідуальні завдання 

 

Необхідне об-

ладнання 

Комп’ютер із загально вживаним програмним забезпеченням, доступ до 

Internet мережі.  

Критерії оці-

нювання (ок-

ремо для кож-

ного виду нав-

чальної діяль-

ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

 Виконання індивідуальної роботи: 30% семестрової оцінки кожне; 

максимальна кількість балів за два завдання 30; 

 Написання колоквіуму: 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20; 

 Екзамен: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають дві письмові 

роботи (два тести з теоретичних і лабораторних завдань). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можли-

вої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-

чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 

повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-

начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 

завдань, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 



Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

заліку чи 

екзамену. 

Кінематика маніпуляторів.  

Пряма задача про положення маніпулятора.  

Обернена задача про положення маніпулятора.  

Пряма задача про швидкість точок ланок маніпулятора.  

Обернена задача про швидкість точок ланок маніпулятора.  

Визначення узагальнених швидкостей ланок маніпулятора, захват якого 

рухається по заданій траєкторії.  

Методи знаходження лінійних прискорень точок ланок маніпулятора.  

Прискорення вищих порядків.  

Динаміка маніпулятора.  

Сили інерції і моменти сил інерцій ланок маніпулятора.  

Рівняння руху маніпулятора.  

Рівняння руху маніпулятора з урахуванням кулонівського тертя.  

Динамічна модель маніпулятора з пружною в’яззю в захваті.  

Динамічна модель маніпулятора з контактною взаємодією.  

Динамічна модель складального промислового робота. 

Вивід рівнянь руху маніпулятора з використанням рівнянь Лагранжа 

другого роду.  

Побудова рівнянь руху маніпулятора по диференціальній програмі.  

Побудова рівнянь руху маніпулятора по голономній програмі. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-

шенню курсу. 
 



Схема курсу 

  

Тиж. Тема, план, короткі тези  

Форма 

діяльності 

(заняття)  

Література. 

Ресурси в 

інтернеті  

Завдання, 

год. 

Термін 

виконання  

1 Тема 1. Кінематика 

маніпуляторів. Деякі загальні 

зауваження. 

лек. [1-3] 2 1 тиждень 

2 Тема 2. Пряма задача про 

положення маніпулятора. 
лек. [1-3] 2 1 тиждень 

3 Тема 3. Обернена задача про 

положення маніпулятора. 

Приклади. 

лек. [1-3] 2 1 тиждень 

4 Тема 4. Пряма задача про 

швидкість точок ланок 

маніпулятора. Приклади. 

лек. [1-3] 2 1 тиждень 

5 Тема 5. Обернена задача про 

швидкість точок ланок 

маніпулятора. Приклади. 

лек. [1-3] 2 1 тиждень 

6 Тема 6. Визначення 

узагальнених швидкостей 

ланок маніпулятора, захват 

якого рухається по заданій 

траєкторії. 

лек. [1-3] 2 1 тиждень 

7 Тема 7. Методи знаходження 

лінійних прискорень точок 

ланок маніпулятора. Приклади. 

Прискорення вищих порядків. 

лек. [1-3] 2 1 тиждень 

8 Тема 8. Динаміка 

маніпулятора. Сили інерції і 

моменти сил інерцій ланок 

маніпулятора. Рівняння руху 

маніпулятора. Приклади. 

лек. [1-3] 2 1 тиждень 

9 Тема 9. Рівняння руху 

маніпулятора з урахуванням 

кулонівського тертя. 

лек. [1-3] 2 1 тиждень 

10 Проведення колоквіуму лек.  –  – – 

11 Тема 10. Динамічна модель 

маніпулятора з пружною 

в’яззю в захваті. Динамічна 

модель маніпулятора з 

контактною взаємодією.  

лек. [1-3] 2 1 тиждень 

12 Тема 11. Динамічна модель 

складального промислового 

робота. 

лек. [1, 4, 5] 2 1 тиждень 

13 Тема 12. Вивід рівнянь руху 

маніпулятора з використанням 

рівнянь Лагранжа другого 

роду.  

лек. [1-3] 2 1 тиждень 

14 Тема 13. Побудова рівнянь 

руху маніпулятора по 

диференціальній програмі. 

Побудова рівнянь руху 

маніпулятора по голономній 

програмі. 

лек. [1-3] 2 1 тиждень 

1 Тема 1. Відновлення по 

структурній схемі кінематичну 

схему маніпулятора 

лаб.  [1-3] 2 1/2 тижня  

1 Тема 2. Відновлення по 

структурній схемі кінематичну 

схему маніпулятора 

лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

2 Тема 3. Побудова розв’язку 

прямої задачі про положення 
лаб. [1-3] 2 1 тиждень 



ланок маніпулятора 

3 Тема 4. Побудова розв’язку 

прямої задачі про положення 

ланок маніпулятора 

лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

3 Тема 5. Побудова розв’язку 

прямої задачі про положення 

ланок маніпулятора 

лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

4 Тема 6. Побудова розв’язку 

прямої задачі про положення 

ланок маніпулятора 

лаб. [1-3] 2 1 тиждень 

5 Тема 7. Побудова розв’язку 

оберненої задачі про 

положення ланок маніпулятора 

лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

5 Тема 8. Побудова розв’язку 

оберненої задачі про 

положення ланок маніпулятора 

лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

6 Тема 9. Побудова розв’язку 

оберненої задачі про 

положення ланок маніпулятора 

лаб. [1-3] 2 1 тиждень 

7 Тема 10. Побудова розв’язку 

оберненої задачі про 

положення ланок маніпулятора 

лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

7 Тема 11. Побудова розв’язку 

оберненої задачі про 

положення ланок маніпулятора 

лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

8 Тема 12. Побудова розв’язку 

оберненої задачі про 

положення ланок маніпулятора 

лаб. [1-3] 2 1 тиждень 

9 Тема 13. Рівняння руху 

маніпулятора 
лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

9 Тема 14. Рівняння руху 

маніпулятора  
лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

10 Тема 15. Рівняння руху 

маніпулятора  
лаб. [1-3] 2 1 тиждень 

11 Тема 16. Визначення реакцій у 

кінематичних парах 
лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

11 Тема 17. Визначення реакцій у 

кінематичних парах 
лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

12 Тема 18. Визначення реакцій у 

кінематичних парах 
лаб. [1-3] 2 1 тиждень 

13 Тема 19. Алгоритм розв’язку 

рівнянь руху маніпулятора 
лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

13 Тема 20. Алгоритм розв’язку 

рівнянь руху маніпулятора 
лаб. [1-3] 2 1/2 тижня 

14 Тема 21. Алгоритм розв’язку 

рівнянь руху маніпулятора 
лаб. [1-3] 2 1 тиждень 

7 Виконання індивідуальної 

роботи 
самост. 

робота 

[1-3] 13 6 тижнів 

Разом: 80 – 

 
 


