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TƏDQİQATIN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Sənayenin
müxtəlif sahələrində çevik texniki sistemlərin robotlaşdırılmasında
və avtomatlaşdırılmasında elmin və texnikanın intensifikasiya
olunması geniş formada tətbiq olunmaqdadır.
Elm və texnikanın inkişafının müasir mərhələsi müxtəlif
istehsal
sahələrinin,
texniki
sistemlərin
kompleks
avtomatlaşdırılmasını tələb edir. Texniki sistemlərin yaradılması
istiqamətində vacib məsələlərdən biri avtomatlaşdırılmış sistemlərin
informasiya təminatının təşkil edilməsidir. Elmi-texniki tərəqqinin
sürətlə inkişafı kimi birinci növbədə istehsalın texnoloji prosesinin
avtomatlaşdırılması istiqaməti qəbul edilir. Avtomatlaşdırmanın
hesabına material bazasının keyfiyyət strategiyasının dəyişdirilməsi,
işin miqyasının dəyişdirilməsi, xalq təsərrüfatının müxtəlif
sahələrinin avtomatlaşdırılması yerinə yetirilir.
Göstərilən strategiya son illərdə ən çox diskret xarakterli
istehsalda geniş istifadə olunur. Belə sahələri birinci növbədə
maşınqayırmaya və cihazqayırmaya aid etmək olar. Bu sahədə elmitexniki
tərəqqi
üçün
ayrı-ayrı
texnoloji
aqreqatların
avtomatlaşdırılmasından (dəzgahların rəqəmli proqram idarəsindən,
sənaye robotlarının tətbiqindən) çevik istehsal sistemlərinə keçmək
və onu müxtəlif səviyyələrdə təşkil etmək lazım gəlir.
Texnoloji proses istənilən istehsal sahəsinin material bazası
hesab olunur. Buna görə də belə istehsalın xarakteristikasını, o
cümlədən məhsuldarlığını, buraxılan məhsulun keyfiyyətini,
istehsalın rentabelliyini yüksəltmək üçün idarəetmə prossesini və
avtomatlaşdırılmış sistemlərin tətbiqini həyata keçirmək lazım gəlir.
Avtomatik idarəetmənin miqdar göstəricisi birinci növbədə
idarəetmə məsələlərinin həllinə sərf olunan vaxtdır ki, bu da konkret
halda çoxlu sayda parametrlərlə təyin edilir. Bu parametrlər
avtomatik idarəetmənin özünü və onun elementlərini xarakterizə edir
və idarə olunan sistemin istismar şəraiti və reallaşdırılan alqoritmin
yerinə yetirilməsi ilə əlaqədardır.
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Verilən göstəricilər əsasında idarəetmə sisteminin əsas
cəhətlərindən biri odur ki, onun funksiya yerinə yetirməsi, yəni
vericilərin emalı, yaxud sistemin işləmə vaxtı, sistemin istismar
vaxtı, sistemin boşdayanma vaxtları, planlı profilaktika, təmir,
plandan kənar sistemə texniki nəzarət və s. standarta uyğun
aparılmalıdır.
Müasir avtomatlaşdırılmış nəzarət və idarəetmə sistemlərində
müxtəlif texnoloji və fiziki proseslərdə geniş formada ilkin
vəsaitlərdən və məlumatın işlənməsindən istifadə edilir. Bu halda
vericilər istənilən informasiya - ölçmə və idarəetmə sistemlərinin
metroloji xarakteristikasını praktiki olaraq tam təyin etməyə imkan
verir. Son nəticədə dəqiqliyə və etibarlılığa görə alınan itkilər
vericilərin düzgün olmayan istifadəsi ilə əlaqədar olduqda
məlumatın
çevrilməsi
də
düzgün
olmur.
Sistemlərin
layihələndirilməsi və istismarı o vaxt böyük çətinlik törədir ki,
onların tərkibinə çoxlu sayda müxtəlif parametrləri ölçən vericilər
daxil olur. Belə vericilər müxtəlif formalı işləmə prinsipinə,
metroloji xarakteristikaya, konstruktiv ölçülərə, çıxış siqnalının
formasına və səviyyəsinə, xüsusi məlumat emalı sxeminə və müxtəlif
qidalandırma mənbəyinə malik olurlar.
Qarşıya qoyulan məsələlərin həlli qeyri-stabil təsirlər olduqda
məsələn, ətraf mühitin temperaturunun və nəmliyinin dəyişməsi,
zəhərli mühitin olması, şüalanmanın təsiri və s. olduqda çətinləşir.
Sənayedə buraxılan vericilərin nomenklaturası məhduddur,
onların effektiv istismarı və eksperimentin nəticələrinin
qiymətləndirilməsi olduqca böyük çətinlik törədir. Hər bir yeni
məmulat yarandıqda praktiki olaraq vericini hazırlamaq üçün
aparatların təşkili əhəmiyyətli dərəcədə onların tədqiqini gecikdirir.
İndiki zamanda bu və ya başqa tip vericilərin obyektə uyğun
seçilməsi, əsaslandırılmış mühəndis hesablamaları və istismar
tədqiqatları texnoloji imkanlara uyğun istismarı olmadığına görə çox
tipli vericilər və onların konstruksiyaları etibarlı olmur.
Mövcud vericilərin girişinə verilən və ölçülməsi lazım gələn
parametrlərin böyük həcmdə müxtəlifliyi, onların geniş amplitud və
tezlik diapazonuna malik olması bir sıra universal tipik çeviricilərin
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yaradılması məsələsini qoyur ki, bunlar da tələb olunan ilkin
informasiya-ölçmənin aparılmasını qarşıya qoyur.
Çoxsaylı müxtəlif tipli mexaniki kəmiyyət vericiləri arasında
maqnit sistemləri əsasında qurulan vericilər böyük maraq doğurur,
lakin çoxsaylı konstruktiv variantlar onların keyfiyyət göstəricilərini
özündə əks etdirmir, ancaq onların texniki, iqtisadi göstəricilərini
özündə əks etdirir. Konstruktiv olaraq mövcud vericilərin maqnit
sistemi düzbucaqlı, silindrik və s. formada hazırlanır. Silindrik
formada hazırlanan maqnit sistemləri yüksək dərəcədə maneələrə
davamlı, səpələnən maqnit seli az olan, yüksək həssaslığa, sadə
hazırlanma texnologiyasına malik olur.
Belə formada olan vericilərin maqnit sistemi ferrit
materialdan hazırlanır ki, bunlar da mexaniki zərbələr və
titrəmələrdən kövrək olduğu üçün tez dağılır və öz işçi qabiliyyətini
itirirlər. Beləliklə, uzun müddətli aparılan tədqiqat əsasında müəyyən
edilmişdir ki, mövcud induktiv vericilərin maqnit sisteminin nüvəsini
adi konstruktiv poladdan hazırladıqda onun yuxarıda göstərilən
çatışmayan cəhətləri azalır, yəni onların həssaslığı yüksəlir, mexaniki
zərbələrə davamlı olur, etibarlı işləməsi təmin olur, keyfiyyət
göstəriciləri yüksəlir.
Bununla əlaqədar olaraq bir çox Azərbaycan və rus alimləri, o
cümlədən akademik Əliyev T.M., Nəbiyev M.Ə., Əliyev R.Ə.,
Məmmədov F.İ., Mostovoy B.H., Əhmədova T.Ə. öz tədqiqatlarında
vericilərin hazırlanmasında konstruktiv poladdan istifadə etmişlər.
Müxtəlif konstruksiyalı maqnit dövrələrinin müqayisəli
analizi imkan verir ki, belə vericilər mexaniki kəmiyyətlərin
ölçülməsində istifadə olunsun. Maqnit sisteminin təyin olunma
şəraitinə uyğun olaraq onu maqnit sisteminin yüksək dərəcəli
bircinsli maqnit sahəsindən ibarət yaratmaq və bu sistemin bazasında
yüksək dəqiqliyə malik yerdəyişməni, sürəti, rəqsi, təcili, qüvvəni,
təzyiqi, burulma momentini və s. kəmiyyətləri ölçən vericilər
yaratmaq lazım gəlir. Beləliklə, müxtəlif tip maqnit sistemlərini
unifikasiya etmək lazım gəlir.
Vericilərin kütləsi, ölçüləri, enerjiyə olan tələbatı, konstruktiv
sadəliyi, hazırlanma texnologiyasına olan tələbatı, qarşıya qoyulan
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əsas vacib məsələlərdir.
Müxtəlif
texnoloji
proseslərin
avtomatlaşdırılması
aqreqatların, maşınların, mexanizmlərin effektiv idarə olunması
çoxsaylı müxtəlif fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsini tələb edir.
Avtomatikanın elementlərinə olan bütün tələbatlar
etibarlılığın, keyfiyyətin və iqtisadi effektivliyin yüksəldilməsinə,
informasiya-ölçmə və idarəetmə (İÖİ) texnikasına olan bütün
tələbatların artması yeni işlənmələrin, geniş sahədə axtarış
tədqiqatlarının aparılmasını tələb edir. Bu sahədə elektromaqnit
elementlərin işlənməsinə, o cümlədən onların etibarlı olmasına,
texnologiyasının sadəliyinə və ucuz qiymətə malik olmasına böyük
diqqət ayrılır. Belə vericilərin maqnit dövrələri əksər halda
paylanmış parametrli elektrik dövrəsi kimi təsvir edilir və uzun
veriliş xətlərinin tənlikləri əsasında onların nəzəri tədqiqatı aparılır.
Müasir dövrə qədər paylanmış parametrli dövrələrin klassik
hesablama metodlarından istifadə edilərək nəzəri tədqiqatlar aparılır.
İstehsal sahələrinin müasir inkişafında yeni qabaqcıl
texnologiyalardan istifadə olunması, işləyən və ya layihə olunan
avadanlıqların alınması istehsal zamanı yaranan itkiləri minimuma
endirir. Bütün bunlar əhəmiyyətli dərəcədə sənaye obyektlərində
idarəetmənin keyfiyyətini yüksəltmək və IÖI sisteminin və texnoloji
prosseslərin avtomatlaşdırılmasında geniş istifadəsini tələb edir.
İstehsalın avtomatlaşdırılmasının dərəcəsini yüksəltmək yeni-yeni
aqreqatların mərkəzdən idarə olunmasını tələb edir. Bunun
nəticəsində ayrı-ayrı aqreqatların, texnoloji qurğuların və xətlərin
qarşılıqlı əlaqə dərəcəsi artır və onların nəzarət, ölçmə və idarəetmə
dərəcəsi mürəkkəbləşir. Bu şəraitdə İÖİ-nin yaradılma problemi
yaranır və bunun köməkliyi ilə məlumatın alınması, ötürülməsi,
emalı, analizi və qərar qəbul olunma prossesi əməliyyatları yerinə
yetirilir. Yaranmış problem nəzarət, ölçmə, tənzimləmə və idarəetmə
üçün müasir texniki vəsaitin olmasını tələb edir. İÖİ-nin yeni texniki
vəsaitlərinin yaranması bir tərəfdən çıxışda standart siqnal olan
çeviricilərin və vericilərin yaranmasını, digər tərəfdən obyektin
işləmə rejiminin modelini əks etdirən siqnalların mərkəzləşdirilmiş
emalı problemlərini yerinə yetirir.
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Texnoloji sistemin mürəkkəbliyinin cəhətləri tələb olunan
çoxlu miqdarda qarşılıqlı əlaqəli texnoloji parametrlərə nəzarət
etməkdən, tənzimləməkdən və idarə etməkdən, müxtəlif icra
mexanizmlərinə fasiləsiz təsir etməklə işləmələrini təmin etməkdən
ibarətdir.
Texnoloji proseslərin idarə edilməsi alınan məlumatların
əsasında aparılır və İÖİ-nin işləməsi ancaq onun əsasında yerinə
yetirilir.
İndiki zamanda hər bir robototexniki kompleks (RTK) və
avtomatlaşdırılmış çevik istehsal sistemi (AÇİS), İÖİ sistemləri geniş
tətbiqini tapmış və onların tərkibində çoxsaylı kontaktsız vericilər
vardır və bunların köməkliyi ilə müxtəlif fiziki kəmiyyətlər elektrik
kəmiyyətə çevrilərək texnoloji prosses haqqında məlumat verir [1, 2,
4, 9, 19, 23-25, 40].
Son illərdə AÇİS və RTK hesablama texnikasının son
nailiyyətləri bazasının yaradılması, İÖİ sisteminin inkişaf
istiqamətinə uyğun vericilərin yaradılması istehsalın texniki-iqtisadi
göstəricilərini və eyni zamanda idarəetmə sisteminin effektiv
funkisiyasını yüksəldir.
Obyektin vəziyyətinin dəqiq modelinin verilməsi əsasən İÖİ
sistemlərində iştirak edən vericilər tərəfindən dəqiq qəbul
edilməsindən və onun ötürülməsindən, analizindən və emalından
asılı olur.
AÇİS və RTK-lar böyük miqdarda müxtəlif növ vericilərlə
təchiz edilir. Belə vericilər müqayisə olunacaq dərəcədə ucuz
qiymətə, sadə konstruksiyaya, stabil parametrə, yüksək mexaniki
möhkəmliyə, etibarlılığa malik və maneələrə qarşı mühafizə olunan
olmalıdırlar. Ancaq mövcud İÖİ-nin vericiləri onlara qoyulan
tələbləri tam ödəmir.
AÇİS və RTK-larda istifadə olunan çeviricilərin bir hissəsi
əsasən rele rejimində işləyir. Belə sistemlərdə rele rejimində işləyən
vericilərdən başqa texnoloji parametrləri yüksək dəqiqliklə ölçə bilən
ölçü vericilərindən və yaxud müxtəlif görmə qurğularından da
istifadə olunur.
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AÇİS və RTK sistemlərinin texnoloji xətlərində məmulat xətt
boyu hərəkət etdirilir və bu xəttin müxtəlif hissələrində müəyyən
texnoloji əməliyyatlara məruz qalır. Bununla əlaqədar olaraq
texnoloji xəttdə fasiləsizliyi və ardıcıllığı təmin etmək üçün xəttin bir
və ya bir neçə yerində məmulatın olmasını bildirən qurğulardan
istifadə etmək lazım gəlir. Bu məqsədlə İÖİ sistemlərində
elektromaqnit tipli induktiv vericilərdən istifadə edilir. Mövcud İÖİ
sistemlərinin ilkin elementləri – vericiləri aşağı etibarlılığa
malikdirlər. Onlar ağır iş şəraitində müvafiq mexaniki titrəmədən və
zərbələrdən asılı olaraq tez sıradan çıxırlar. Belə ağır şəraitdə işləyən
ölçü vericiləri, texniki görmə sistemləri və başqa nəzarət,
tənzimləyici qurğuları dayanıqsız işləyir. Beləliklə, vericilərin və
İÖİ-nin dayanıqlılığını yüksəltmək lazım gəlir. Bu da istehsalatda
problem məsələ olaraq qalır.
Nəzərdə tutulan problemi iki yolla həll etmək mümkündür:
birinci yol istifadə olunan vericilərin və qurğuların etibarlılığını
yüksəltmək, ikinci yol isə mikroelektronika texnologiyası əsasında
yaradılmış müasir qurğularla məlumatın analizi və emalının
istifadəsidir. Bu İÖİ-sistemlərinin ilkin elementlərinin yaradılması və
layihəsi üçün effektiv hesablama metodunun və onların dəqiq
xarakteristikalarının alınmasıdır.
Tədqiqatın obyekti və predmeti: Robotexnki komplekslərdə
lokal intellektual ölçmə və idarəetmə qurğularının işlənməsi.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: Istehsal sahələrində
robototexniki vasitələrin avtomatlaşdırılmış idarə edilməsinin
informasiya-ölçmə və nəzarət səviyyəsində çox funksional, yeni
konstruksiyalı və intellektual üsullarla tədqiq olunan alqoritm və
modellərin işlənməsidir
Tədqiqat metodları. Xətti və qeyri-xətti dövrələrin
nəzəriyyəsindən istifadə edərək elektrik dövrələrinin hesablanması
aparılır; elektromaqnit nəzəriyyəsindən istifadə edərək bütöv
nüvələrdə maqnit sahəsinin tədqiqatı verilir, təcrübədən alınan
nəticələr təqribi yolla təsdiqlənir.
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Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar:
1.Tədqiqat obyektinin analizi, robototexniki kompleksin
informasiya-ölçmə və idarəetmə elementlərinin tiplərinin seçilməsi
və struktur sxeminin yaradılması;
2.Robototexniki kompleksin aktiv elementləri üçün yeni
konstruksiyalı vericilərin kostruktor layihələndirilməsi, texniki
xarakteristikaların artırılmasının əsaslandırılması və intellektuallıq
xassələrinin təyin edilməsi;
3. Robototexniki komplekslər üçün yeni konstruksiyalı qeyristandart manipulyatorların işlənməsi və onların texnoloji, kinematik
və funksional xarakteristikalarının təyin edilməsi;
4. Nüvəsi bütöv konstruktiv poladdan olan elektromaqnit tipli
vericilərin funksional parametrlərinin hesablanması və ölçü xətası,
nüvə materialı və ölçüləri əsasında vericinin üstünlüklərinin
əsaslandırılması;
5.Çevik
istehsalat
sistemində
mürəkkəb
texnoloji
əməliyyatları yerinə yetirən avadanlıqların idarəetmə funksiyalarının
etibarlılığının və dəqiqliyinin artırılması alqoritminin işlənməsi;
6.Robototexniki komplekslərdə mürəkkəb bucaq və xətti
yerdəyişmə texnoloji əməliyyatlarının informasiya-ölçməsinin
etibarlılığını və dəqiqliyini təmin edən induktiv vericilərin işlənməsi;
7.Robototexniki komplekslərdə avtomatlaşdırılmış idarəetmə
sisteminin informasiya-ölçmə səviyyəsində vericilərin çıxış tezliyini
stabil saxlayan əvəz sxeminin və alqoritminin qurulması;
8.İstehsalat növündən asılı olaraq aktiv elementlərin
iformasiya-ölçmə səviyyəsi üçün layihə olunan vericilərin riyazi
təhlil modellərinin işlənməsi.
Tədqiqatın elmi yeniliyi: Dissertasiyada aparılan tədqiqatlar
nəticəsində aşağıdakı elmi nəticələr alınmışdır:
1.Robototexniki kompleksin aktiv elementləri üçün yeni
konstruksiyalı vericilərin kostruktor layihələndirilməsi məsələləri
həll edilmiş, onların texniki xarakteristikalarının artırılması
əsaslandırılmışdır;
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2. Robototexniki komplekslər üçün yeni konstruksiyalı qeyri-standart
manipulyatorların konstruksiyaları işlənmiş, onların informasiyaölçmə elementləri seçilmişdir;
3.Nüvəsi bütöv konstruktiv poladdan olan elektromaqnit tipli
vericilərin funksional parametrlərinin təyini üçün riyazi modellər
qurulmuş və bu vericilərin üstünlükləri əsəslandırılmışdır.
4. Robototexniki komplekslərdə mürəkkəb bucaq və xətti yerdəyişmə
texnoloji əməliyyatlarının informasiya-ölçməsinin etibarlılığını və
dəqiqliyini təmin edən induktiv vericilər işlənmişdir;
5. Robototexniki komplekslərdə avtomatlaşdırılmış idarəetmə
sisteminin informasiya-ölçmə səviyyəsində vericilərin çıxış tezliyini
stabil saxlayan əvəz sxemi qurulmuş və tədqiqat alqoritmi
işlənmişdir;
6. İstehsalat növündən asılı olaraq aktiv elementlərin informasiyaölçmə səviyyəsi üçün layihə olunan vericilərin riyazi təhlil modelləri
işlənmişdir.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Aparılan
tədqiqatların nəticəsində dəzgahların işləməsi zamanı onlarda gedən
kəsmə əməliyyatı, cilalanması, vərəqlər üzərinə şəkil salınması
prossesi, şəklin qurudulması və addım konveyerinə ötürülmə
prossesi, ikiləşdirmə əməliyyatı, stanın yüklənməsi, qızdırıcı sobanın
işlənməsi, “kolokolçik”in açılması, hidravlik qurğuların yüklənməsi
və boşaldılması, sobadan keçən konveyerdə havanın və ya suyun
qurudulması əməliyyatı, texniki görmə sisteminə baxış, bütün
texnoloji əməliyyatların əməliyyat vericiləri və ya ölçü cihazları ilə
təmin olunmasından ibarətdir.
İşin nəticələrinin reallaşdırılması. Aparılan nəzəri və
praktiki tədqiqatlar əsasında veriliş xəttinin bütün hissələrində
texnoloji avadanlıqların işini təmin edən mexanizmlərin işlənməsi və
bu hissələrdə vericilər tətbiq olunmuşdur. Dissertasiya işinin
nəticələri Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Elektromexanika” və
“Elektrotexnika və energetika” kafedralarının elmi tədqiqat işlərində
istifadə edilmişdir.
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Dissertasiya işində verilən təkliflər, nəticələr, elmi yenliklər
başqa obyektlərin nəzəri və təcrübi idarə olunmasında da tətbiq oluna
bilər.
İşin aprobasiyası və tətbiqi: Dissertasiya işinin əsas
nəticələri aşağıdakı konfranslarda müzakirə olunmuşdur:
− Mikroelektronika elementləri bazasında tezlik çıxışlı məsafə
vericisinin yaradılması məsələlərinə dair. AzTU-nun 60 illik
yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi-Praktiki Konfransı, Bakı: - 2010;
− Provison of throw-over Manipulyator and step Conveter with
Sensor Confrans- IV International conference “Problems of
Cyberneties and informatis” - Baki: vol.1, - september 12-14, 2012;
− Avtomatlaşdırılmış çevik istehsal sisteminin vericilərlə birlikdə
işləməsi məsələlərinə dair- SDU-50. “Ekologiya və həyat
fəaliyyətinin mühafizəsi VII Beynəlxalq Elmi Konfransının
materialları” - Sumqayıt: - 2012;
− Robototexniki komplekslərdə informasiya-ölçmə və idarəetmə
sistemlərinin əsas problemləri. Gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq
Elmi Konfransının materialları. – Bakı: Qafqaz Universiteti, - 2526 aprel, - 2013;
− Vericinin LC – avtogeneratorunun temperatur tənzimlənməsi
məsələsinə dair. “Energetikanın müasir elmi-texniki və tətbiqi
problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransı. - Sumqayıt: - 27-28
Oktyabr, - 2015;
− О разработке локально интеллектуальных измерительных и
управляющих устройств в робототехнических комплексах.
“Актуальные проблемы науки и техники, 2017” X
международная научно-практическая конференция молодых
ученых, -Уфа: Уфимский государственный нефтяной
технический университ, - 17-19 май, - 2017;
− Fuzzy Logic Controller to Control Voltage and Reactive Power
Flow at the Network with Distribute Generation. // Proceedings
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of the Tenth International Conference on Management Science
and Engineering Management, Springer, - 2017;
− Определение индуктивности и переходных процессов в
датчике расстоянии со сплошным магнитопроводом.
Приборостроение и автоматизированный электропривод в
топливно-энергетическом
комплексе
и
жилищнокоммунальном хозяйстве. Материалы IV национальной
научно-практической конференций, - Казань: - 2018;
− Elektrik və elektron aparatları fənnini vericilər mövzusunda
mühazirə və məşğələ dərslərində nüvəsi konstruktiv poladdan
olan induktiv vericidən istifadəyə dair. Energetika ixtisasları üzrə
kadr hazırlığının aktual məsələləri. Respublika elmi konfransı.
- Sumqayıt: - 30-31 may, - 2019;
− Robototexniki komplekslərdə istifadə olunan bütöv nüvəli
elektromaqnit tipli bucaq yerdəyişmə vericisinin tədqiqinə dair.
Tətbiqi fizika və energetikanın aktual məsələləri. Beynəlxalq
konfransı, - Sumqayıt: -23-24 noyabr, - 2020.
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı:
Dissertasiya işi Sumqayıt Dövlət Universitetinin "Elektrotexnika və
Energetika" kafedrasında yerinə yetirilmişdir.
Dissertasiyanın quruluşu və həcmi: Dissertasiya girişdən, 6
fəsildən, əsas nəticələrdən, 66 şəkildən, 1 cədvəldən, istifadə olunan
251 adda ədəbiyyat siyahısını əhatə edərək 252 səhifədən ibarətdir.
Dissertasiya cədvəlsiz, şəkilsiz və ədəbiyyat siyahısız 334829
işarədən ibarətdir.
Dissertasiyanın əsas məzmunu: Girişdə dissertasiya işinin
mövzusunun aktuallığı əsaslandırlmış, tədqiqatın məqsədi
formalaşdırılmış, həlli tələb olunan əsas məsələlər müəyyən
edilmiş, müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar göstərilmiş, alınmış
nəticələrin elmi yenilikləri və praktiki əhəmiyyəti göstərilmişdir.
Dissertasiya işinin I fəslində problemin müasir vəziyyətinin
müqayisəli təhlili nəticəsində dissertasiya işinin məqsədi
formalaşdırılmış və bu məqsədə nail olmaq üçün həlli tələb olunan
məsələlər təyin edilmişdir.
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Dissertasiya işinin II fəslində robototexniki kompleksin
informasiya-ölçmə və idarəetmə sisteminin struktur təhlili və
vericilərin kompanovkası məsələsinə baxılır. Cihazqayırma
sənayesində geniş tətbiq olunan sənaye robotlarından (SR),
manipulyatorlardan, mikroprosessorlu idarəetmə sistemləri (MİS) və
informasiya-ölçmə sistemləri əsasında yaradılmış robototexniki
komplekslərin (RTK) avtomatlaşdırılmasından geniş istifadə olunur.
SR-lərin təkmilləşdirilməsi, istismar müddətinin artırılması,
məhsuldarlığın artırılması kimi məsələlər daha prioritet hesab olunur.
Bu istiqamətdə aparılan tədqiqat işləri SR-in avtomatlaşdırılmış
idarəetmə sisteminin (AİS) informasiya-ölçmə (İÖ) səviyyəsində
istifadə olunan vericilərin konstruktiv, texnoloji, elektrotexniki
xarakteristikalarının təkmilləşdirilməsi kimi tədqiqat məsələlərinə
daha geniş yer ayrılır. RTK-nın idarəetmə sisteminin səmərəliliyinin
və etibarlılığının artırılması üçün intellektual vericilərin
layihələndirilməsi, kompüter eksperimentləri ilə onların texniki
göstəricilərinin təhlil və tədqiq edilməsi, vericilərin ölçmələrinin
dəqiqliyinin, emaletmə və qərar qəbuletmə prossesinin
təkmilləşdirilməsi məsələlərinin həlli məqsədəuyğundur.
Tədqiqat obyekti kimi cihazqayırma sənayesinə aid olan,
məişət soyuducuları üçün buxarlandırıcılar istehsal edən RTK-nın
struktur sxeminə əsasən onun AİS-nin informasiya-ölçmə sisteminin
sxemi təklif edilir. Buxarlandırıcıların RTK-sı şərti olaraq aşağıdakı
fərdi funkisiyaları yerinə yetirən çevik avtomatlaşdırılmış sahələrdən
(ÇAS) ibarət olub, bir –birinin giriş və çıxışları məmulatlar və yarım
fabrikatlar seli ilə əlaqələndirilir. RTK-nın avtomatlaşdırılmış
idarəetmə sisteminin informasiya-ölçmə səviyyəsində Di vericiləri
istehsal modullarının aktiv elementlərində mövqeləşdirilir (şəkil 1).
RTK-nın avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri öz işlədiyi
müddətdə informasiya-ölçmə sistemləri ilə təchiz edilir və bunların
köməkliyi ilə öz funksiyalarını yerinə yetirir. Bu məqsədlə hər bir
sahənin modulu elektromaqnit məsafə vericiləri, ölçü cihazları ilə
təchiz edilir ki, bunların köməkliyi ilə alüminium vərəqlərin ölçüləri
təyin edilir. Vericilərlə idarəetmə sistemi arasında olan əlaqə
çoxdamarlı informasiya –ölçü sistemi ilə əlaqələndirilir. Baxılan
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obyektdə rabitə kanalının uzunluğu verici ilə emal qurğusu arasında
100m-dək qəbul edilir. Təcrübələr göstərir ki, belə rabitə xəttində
məlumat siqnalına göstərilən maneələr olmur. Bu halda informasiyaölçmə sisteminin xarakteristikası vericinin xarakteristikası ilə eyni
olur. Bununla əlaqədar olaraq informasiya-ölçmə sisteminin (İÖS)
etibarlılığını yüksəltmək üçün verici ilə İÖS-i əlaqələndirən
naqillərin sayını azaltmaq lazım gəlir.
Bu məqsədlə vericilərin qidalandırılması və onlardan informasiyanın
çıxarılması üç naqillə yerinə yetirilir və bütün vericilərin
qidalandırılması mərkəzləşmiş formada aparılır. Beləliklə, rabitə
xəttinin naqilləri çox azalır. Sahənin avtomatlaşdırılmasının
idarəetmə sisteminin x funksiyasını təmin etmək üçün onun müxtəlif
pozisiyalarında çoxlu sayda vericilərdən istifadə edilir və bunlardan
icra mexanizmlərinin idarə olunması üçün istifadə edilir. Texnoloji
xəttdə istifadə olunan SR-in və manipulyatorun vericiləri o nöqteyi
nəzərdən seçilir ki, onların konstruksiyası sadə, kiçik kütləli olsun.
Belə vericilərin diametri (10÷15)10-3m, uzunluğu 50 ⋅10−3 m, kütləsi
(100÷150)q-dan artıq olmamalıdır. Vericilərin həssaslığı (1 ÷ 2)10−3
m qəbul edilir. Vericilərin köməkliyi ilə SR-in əlinin başlanğıc və
son vəziyyətləri təyin edilir. SR-də bəzən verici kimi mikro
açarlardan da istifadə edilir. Belə vericilər birbaşa əlin quyruq
hissəsində pnevmo-hidravlik sistemdə quraşdırılır və uzun müddət
işləmək üçün etibarlı olmur. Onları kiçik ölçülü kontaktsız vericilərlə
əvəz etmək lazım gəlir.
Aparılan tədqiqatlardan aydın olur ki, tutqaclarda
elektromaqnit tipli kiçik ölçülü vericilərdən istifadə etmək əlverişli
olur. SR işləyərkən onların əlinin tutqacla birlikdə aşağı və yuxarı
hərəkəti lazım gəlir. Onu aşağı və yuxarı vəziyyətə qaldıran
qurğudan istifadə edilir. Belə vericilər kiçik ölçüyə malik olmalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, texnoloji xəttdə vərəqlər dalğavari hərəkətdə
olur və onların amplitudu sıfırdan 7 ⋅10−3 m -ə kimi dəyişə bilir. Buna
görə də belə xəttdə həssaslığı 15 ⋅10−3 m olan vericilər yerləşdirilir.
Belə vericilər portal robotlarda da istifadə olunur. Bu vericilərin
köməkliyi ilə portal robotlarının ilkin vəziyyətini və eyni zamanda
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Şəkil 1. RTK-nın avtomatlaşdırılmış idarəetmə
sisteminin informasiya-ölçmə səviyyəsində

vericilərin mövqeləşdirmə sxemi

vərəqləri dəstələyən maşının vəziyyətini təyin edir. Vərəqlərin nəql
edilməsində nəqliyyat sisteminin vəziyyətinin təyin olunmasında da
vericilərdən istifadə edilir. Bu hissədə əks rabitə vericilərindən də
istifadə olunur.
İnformasiyanın cari emalının nəticəsi sahənin vəziyyətindən,
idarəetmə sistemindən, portal robotunun icra mexanizmindən,
tutqacın qaldırıcı qurğusundan, nəqliyyat sisteminin yükləyici
maşınından, kəsici gelyatin alətinin qızdırıcı sobasının idarəetmə
sistemindən asılı istifadə edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün
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icraedici mexanizmlərin idarə edilməsi MİS-lə yerinə yetirilir.
RTK-nın AİS-nin layihələndirmə mərhələlərinin tədqiqi ilə
müəyyən edilmişdir ki, informasiya təminatının yaradılmasından,
yəni AİS-in layihələşdirilməsi zamanı verilənlər bazasının və
biliklərin idarə edilməsi sistemlərinin formalaşdırılmasından, ilkin
mərhələlərdə onun informasiya-ölçmə elementlərinin axtarışı və
seçilməsindən asılı olaraq onun gələcək fəaliyyətinin məhsuldarlığı
və etibarlılığı çox cəhətdən asılıdır. İnkişaf etmiş ölkələrin
sənayesinin müxtəlif sahələrində mövcud RTK-ların AİS-lərinin
təhlili göstərir ki, avtomatlaşdırılmış idarəetmənin iyerarxik
səviyyələri olan bu cür iri müəssisələrin fəaliyyətinin səmərəliliyi bir
çox hallarda idarəetmə sisteminn nə qədər elementlərinin düzgün
seçilməsindən,
istehsal
prosesinin
məhsuldarlığının
və
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsindən, AİS-in sxemində innovativ
idarəetmə vasitələrindən səmərəli istifadə edilməsindən asılıdır.
Tədqiq olunan RTK-da yığma, formalara görə növlərə
ayrılmasının, materialların, məmulatların daxili və xarici qüsurlarının
aşkar edilməsi və onların analizi, mexaniki kəmiyyətlərin analizi,
diaqnostikası kimi hallar öz tətbiqini tapır. Bununla əlaqədar olaraq,
RTK-nın hər bir texniki vahidi ilkin çevricilərlə və texniki
diaqnostika məqsədi ilə toxunulan prinsipdə işləyən vericilərlə və
emal qurğuları ilə diaqnostik məlumatlarla mini və MİS və ya
proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlə təchiz olunur.
Ümumi halda RTK-nın infromasiya-ölçü sistemi (İÖS)
texnoloji ölçməni, giriş parametrlərinin elektrik çevirmələrini,
siqnalların ötürülməsini təmin edən kommunikasiya vasitələrini,
emalını, tənzimləməni, idarəetməni və məntiqi qərarı təmin edən
proqram vasitələrindən, ekspert biliklərinin emalı sistemlərindən
təşkil olunur. Burada konturun köməkliyi ilə intiqalların,
manipulyatorların yerdəyişməsi, diaqnostikası, tədqiq olunan
parametrlərin təsnifatı, onların avtomatik analizi və qəbul edilmiş
qərar yerinə yetirilir.
RTK-nın İOS-nə xüsusi ölçü vericiləri və diaqnostika
qurğuları daxildir (şəkil 2).
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17 texnoloji ölçmə və icra
Şəkil 2. RTK-da SR-in
mexanizmlərinin idarəetmə obyektinə qoşulması sxemi

RTK-nın İÖS-nin tərkibinə aşağıdakılar daxildir: texnoloji xəttdə
hissənin olub-olmamasını təyin edən verici, manipulyatorun və SR-in
əlinin vəziyyətini təyin edən vericilər, sobalarda temperaturu təyin
edən vericilər, diaqnostik vericilər, ölçü vericiləri, vərəqin
uzunluğunu ölçən vericilər, daxili qüsurları təyin edən vericilər,
cilalanmanın keyfiyyətini təyin edən qurğu, vərəqlərin səthində
şəkilin salınmasının bircinsliliyini təyin edən qurğu, vərəqlərin
qalınlığını ölçən verici, yayma stanının valları arasında məsafəni
təyin edən qurğu, yağın temperaturunu təyin edən verici, vallarda
alına biləcək çatların diaqnostikası qurğusu, buxarlandırıcıların
vərəqlərində çatın yaranmasını təyin edən diaqnostika qurğusu,
buxarlandırıcılarda kanalın ağzını açan qurğu (kolokolçikin
açılması), hidravlik presin təzyiqini ölçən verici, hazır məhsullarda
qüsurları təyin edən texniki görmə, məhsulun yeşiklərə yığılmasını
bildirən texniki görmə sistemi, hazır məhsulun anbara yığılmasında
istifadə olunan texniki görmə sistemləri və icra mexanizmləri, xüsusi
ölçü vericiləri.
Tədqiq olunan RTK-da AİS-in 1-ci səviyyəsində aşağıdakı ölçü
sistemlərindən istifadə edilir: 1. Metal vərəqlərin və hazır məhsulun
qızdırılmasında istifadə olunan sobanın temperaturunun ölçülməsi və
tənzimlənməsi; 2. Quruducu sobaların temperaturunun ölçülməsi və
tənzimlənməsi. Belə sobalarda vərəqlər üzərinə çəkilən rəngin
qurudulması və hazır məhsulun genişləndirilmiş kanallarının
suyunun qurudulması əməliyyatı aparılır; 3. Bir neçə nöqtədə SR-in
əlində mexaniki qüvvənin ölçülməsi; 4. Yayma stanının valları
arasında məsafəni ölçmək və tənzim etmək; 5. SR-in icra
mexanizminə daxil olan havanın təzyiqini ölçmək; 6.
Buxarlandırıcıların kanallarının genişləndirilməsində istifadə olunan
mayenin təzyiqini ölçmək; 7.Qeyri-standart elementlərin icra
mexanizmlərinin təzyiqinin ölçülməsi; 8. Məmulatların xətti
ölçülərini ölçmək və s.
Dissertasiya işinin III fəslində robototexniki kompleksdə
tətbiq olunan qeyri-standart qurğu və manipulyatorlar üçün
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informasiya - ölçmə elementlərinin işlənməsi və tədqiqi məsələsinə
baxılır.
Tədqiq olunan RTK-da standart aktiv elementlərlə yanaşı
qeyri-standart texniki vasitələr tətbiq olunur, çünki istehsal
prosseslərində məhsulların keyfiyətinin təmin edilməsi üçün xüsusi
manipulyatorlar,
idarəedici,
icraedici,
informasiya-ölçmə
funksiyalarını təmin edən vasitələrin yenidən layihə olunması,
sınaqların keçirilməsi və tətbiq edilməsi tələb olunur. RTK-da
mürəkkəb texnoloji, funksional əlaqəli istehsal modulları, sahələri
olduğuna, xüsusi xassəli aktiv elementlər istifadə edildiyinə görə
mexaniki, elektron və plastik qeyri-standart qurğuların,
avadanlıqların istifadə edilməsi tələb olunur. RTK-nın ümumi
kompanovka quruluşundan göründüyü kimi RTKi – də ( i = 1,6 )
xüsusi manipulyatorlar (qaldırıcı və mövqeləşdirici),
SR-in
tutqacları, yeni informasiya-ölçmə elementləri, nəzarət elementləri
kimi texniki vasitələrdən istifadə etmək tələb olunur.
Qeyri-standart
elementlərin
dəqiq
seçilməsi
və
layihələndirilməsi prosedurlarını səmərəli həyata keçirmək məqsədilə
məntiqi, evristik alqoritmik üsullardan və riyazi ədədi hesablama,
matris, differensial hesablama, riyazi fizika üsullarından istifadə
olunur. Misal kimi, sənaye robotunun tutqac qurğusunun
konstruksiya ölçülərini, materialını, statik və dinamik parametrlərinin
dəqiq hesablanması, aktiv elementlərin ranqlarının, struktur
parametrlərinin təyin edilməsi, kinematik xarakteristikalarının
müəyyənləşdirilməsi, istilik keçirmə qiymətlərinin təyin edilməsi,
məntiqi modellərlə qeyri-standart elementlərin və onun hissələrinin
seçilməsi, çəkilişi, evristik üsullarla şəbəkə modellərinin qurulması
prosedurlarını qeyd etmək olar. Sistemotexniki layihələndirmə
mərhələsində RTK-nın mexatron elementlərinin avtomatik
seçilməsini və layihələndirilməsini təmin etmək üçün kompüter –
qrafika sisteminin, verilənlər və biliklər bazasının idarəetmə
sisteminin, texnoloji təhlil proqram sistemlərinin imkanlarından
istifadə olunur.
Texniki təklif mərhələsində RTK-nın qeyri - standart
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elementlərinin
kompanovka
sxemində
dəqiq
mövqelərdə
yerləşdirmək, təhlükəsiz məsafələri təyin etmək, istehsal sahələrinin,
modulların optimal işçi zonasını hesablamaq üçün ilkin giriş
parametr çoxluğu müəyyən edilir:
ei
ei
MKS_RTKi ∈{ ∀ MKS_RTK1∈{ Q
}, ∀ MKS_RTK2 ∈{ Q
}, … , ∀
RTK 2

RTK1

MKS_RTK6 ∈{ Q

ei
RTK 6

}},

burada MKS_RTKi – RTK-nın istehsal sahələrinin kompanovka
sxemlərinin çoxluğu; ∀ MKS_RTKI ∈{ Qei }, – RTKi – li kompanoka
RTK1
sxemində qeyri-standart elementlər çoxluğuna məxsusluqdur.
Miqyaslı elmi-tədqiqat işləri ilə fərqlənən eskiz
layihələndirmə mərhələsində RTK-nın təminedici, idarəetmə və
funksional xassələrindən asılı olaraq qeyri-standart elementlərinin
verilənlər və biliklər bazası əsasında informasiya təminatı, riyazi
üsullar və modellər əsasında riyazi təminat, əməliyyat sistemi, ofis,
konstruktor, animasiya, kompüter sınaqları, şəbəkə proqramları
əsasında ümumi və xüsusi proqram təminatı təşkil olunur. Eskiz
layihələndirmə mərhələsində hazırlanan qrafik-texniki sənədlər,
spesifikasiya məlumatları, animasiya tədqiqat modelləri, riyazi və
alqoritmik modellərinin nəticələrinə əsasən laboratoriya şəraitində
sınaqlar həyata keçirilir.
RTK-nın qeyri-standart elementlərinin avtomatlaşdırılmış
layihələndirmə mərhələlərində formalaşan informasiya, riyazi və
proqram alətləri əsasında onun quruluşu yaradılır. Quruluşda istifadə
olunan proqressiv informasiya texnologiyasının CAD, CAM, CALS
sistemlərinə və kompüter texnikasının məhsuldarlılıq, yüksək yaddaş
həcmi göstəricilərinə uyğun olaraq sənaye robotlarının, rəqəmli
proqramla idarə olunan texnoloji avadanlıqlarının, idarəetmə və
nəzarət sisteminin mexatron qurğularının avtomatlaşdırılmış
layihələndirmə və seçmə əməliyyatları təmin edilir. RTK-nın qeyristandart elementlərinin avtomatlaşdırılmış layihələndirmə alətinin
quruluşu altsistemlərin generasiyası şəklində formalaşır. RTK-nın
qeyri-standart elementlərinin layihələndirilməsi, axtarışı və seçilməsi
altsistemi vasitəsi ilə riyazi və məntiqi üsullarla mexatron
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qurğularının avtomatlaşdırılmış axtarışı və seçilməsi təmin olunur.
İnformasiya-axtarış alqoritmik təminatı standart və qeyri-standart
elementlərinin seçilməsi altsisteminin baza modeli hesab olunur. Bu
altsistemdə formalaşan məntiqi və evristik biliklər, konstruksiya
formalarının, kinematik, kompanovka sxemlərinin, möhkəmlik
hesabatının və işçi zonalarının təyin olunan göstəriciləri əsasında
altsistemdə axtarış sisteminin alqoritmik aləti yaradılır.
RTK-nın qeyri-standart informasiya-ölçmə və icra
elementlərinin tipləri və onların texniki xarakteristikaları təyin
olunan statik və dinamik parametrləri “Microsoft Access”
sistemində yaradılan verilənlər bazasında (VB) saxlanılır. Verilənlər
bazasından standart və qeyri-standart elementlərin axtarışı və optimal
seçilməsi üçün şərti sorğular (“Microsoft Access” proqram
sisteminin məntiqi operatorları əsasında) istehsalatın tələblərinə
uyğun hazırlanır. Axtarış sorğusunda daxil edilən ifadənin qiymətləri
cədvəl tipli verilənlər bazasında saxlanılan məlumatlarla müqayisə
olunur və seçilən mexatron elementlərinin texniki göstəriciləri
ekranda təsvir olunur.
Konstruktor layihə işlərinin səmərəli yerinə yetirilməsini
təmin etmək üçün kompüter qrafika sistemi vasitəsilə eskiz
sənədlərinin tərtib edilməsi prosedurları avtomatlaşdırılır. Kompüter
qrafika sistemində layihəçi tərəfindən daxil edilən giriş informasiya
emal olunaraq qeyri-standart obyektin təsviri üçün tələb olunan
formatda, proyeksiya sahələrində 2-ölçülü qrafik elementlərinin
seçilməsi, əsas çəkiliş sahəsində tətbiq edilməsi əməliyyatları yerinə
yetirilir. Obyektin kompüterdaxili təsvirinə əsasən çıxarılış bloku
konstruktor sənədlərinin rəqəm verilənlərini generasiya edir və əmr
formasında məlumatı qrafik qurğuya, qrafik displeyə və ya başqa
periferik qurğulara ötürür. İdarəetmə layihə proseduru proqramın
emalına və verilənlərin dəyişdirilməsinə təsir etmək üçün mübadilə
rejimində yerinə yetirilir. Konstruktor sənədləri üzərində düzəliş,
yeniləşdirmə və başqa obyektlər üzərində çəkiliş, redaktə, ölçülərin
yerləşdirilməsi üçün verilənlər bankına müraciət edilir. “CAD”
sistemində çəkilən obyektin həndəsi forması iki və ya üçölçülü
təsvirlərlə verilir. RTK-nın qeyri-standart elementi kimi sənaye
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robotunun tutqacının ikiölçülü qrafik təsviri “AutoCAD” sistemində
verilir. İkiölçülü təsvirlər elektron qurğularının elementləri, səthi
detallar və fırlanan elementlər üçün daha məqsədə uyğundur.
İkiölçülü təsvirin köməyi ilə, detalın konturundan əlavə, onun normal
kəsiyi verilir. İkiölçülü təsvirin hesabına detalların və cizgilərin
proyeksiyalarının kompüterdaxili generasiyasını yerinə yetirmək
üçün riyazi təminatın modelləri və proqram vasitələri qurulur.
Üçölçülü təsvirlər və kompüterdaxili generasiyanın aparılması üçün
daha mürəkkəb riyazi təminat vasitələri qurulmalıdır. Üçölçülü
təsvirlərdə detal standart elementlər (düzbucaqlı prizmalar, silindrlər,
konuslar və kompleks elementlər) kimi formalaşır. Obyektlərin
ikiölçülü təsvirləri üçün adətən xətt parçaları və çevrə qövsləri
istifadə olunur. Altsistemlər arasında informasiya mübadiləsi
əməliyyatları avtomatlaşdırılmış layihələndirmənin interfeysi
əsasında təmin olunur. İnterfeysin menyu bloklarında ayrı-ayrı
alqoritmik, riyazi, informasiya təyinatlı layihələrin fayllar şəklində
saxlanılması, redaktə prosedurları, şəbəkə sistemi ilə bağlantının
təmin edilməsi, qrafik təsvirlərin çəkilişi, ölçülərin qeyd olunması,
cədvəllərin qurulması, prezentasiya əməliyyatlarının tərtib edilməsi,
hazır təsvir formalarının istifadə edilməsi kimi işlər həyata keçirilir.
Bu zaman idarəedici sistem və icra mexanizmləri tərəfindən verilən
əmrlər və bunlara uyğun olan manipulyatorların orqanının vəziyyəti
və xarici mühitdəki əlaqəsi təmin olunur. Tələb olunan formanın
stabil saxlanılması üçün obyektin manipulyatorunun tələb olunan
trayektoriya üzrə hərəkətinin idarə olunması lazım gəlir. Bu halda
robot və manipulyator yeddi işçi vəziyyətə malik olur.
Tədqiq olunan RTK-da alüminium vərəqlərin üzərinə şəkilin
salınması əməliyyatının yerinə yetirilməsi üçün qeyri – standart
kanalların trafaretini çəkən manipulyator təklif olunur (şəkil 3).
Qeyri-standart
manipulyator
üç
manipulyator
hissəsinin
birləşməsindən ibarətdir. Bunlardan biri üzərinə şəkil salınan
məmulatı trafaretə uyğun mövqeləşdirir. İkinc, trafaretdə olan şəkili
məmulatın üstünə köçürür. Üçüncü manipulyator isə, üzərinə şəkil
salınmış məmulatı qızdırıcı sobanın girişinə ötürür.
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Şəkil 3. Kanalların trafaretini çəkən qeyri-standart
manipulyatorun kompanovka sxemi
Manipulyatorun hər üçü vericilər və icra mexanizmləri ilə təchiz
olunur. Texnoloji prossesin əvvəlində manipulyatorun bütün hissələri
statik vəziyyətdə olur. Vərəqlər üzərinə avtomatik şəkil salınma
prossesi aşağıdakı ardıcıllıqla yerinə yetirilir. Metal vərəqlər lentli
konveyerin (LK) köməkliyi ilə 5 və 6 vericilərinin üzərinə gətirilir.
Bu halda LK mərkəzi nəzarət maşınının əmrinə əsasən dayanır. LK
dayanan anda ikinci manipulyator işə düşərək 11, 12, 13, 14
elektromaqnitlərinin köməkliyi ilə trafaretli vərəqi konveyerin
üzərində olan metal vərəqə sıxır. Bu anda birinci manipulyatorun
diyircəkli əli horizontal istiqamətdə 28 icra mexanizminin köməkliyi
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ilə hərkətə gəlir. Rəngə batırılmış diyircəklər trafaretlərin üzərində
diyirlənərək onların köməkliyi ilə trafaretə uyğun şəkilləri vərəqlərin
üzərinə salır və geriyə hərəkət edərək öz ilkin vəziyyətini alır.
Diyircəklər silindrik çubuqlar formasında olub, 32 yayı vasitəsi ilə
həmişə trafaretli vərəqə sıxılmış olur və onun üzərində horizontal
istiqamətdə hərəkət edə bilir. İlkin vəziyyətdə 26 konveyeri və 25
vərəqi arasında olan məsafə
10−2 m − dən çox olmur.
Manipulyatorun hissəsinin başlanğıc və son vəziyyətləri 15,16
vericilərlə (horizontal istiqamətdə), əlin aşağı və yuxarı vəziyyəti
21,22 vericiləri ilə təyin edilir. 5 və 6 vericiləri üzərində olan metal
vərəqlər üzərinə şəkil salınıb qurtardıqdan sonra manipulyatorun
üçüncü hissəsinin 23 icra mexanizmi işə düşür və əli ilə şəkilli
vərəqləri 29 sobasının girişinə verir, horizontal istiqamətdə yerini
dəyişir və sonra əl geri qayıdaraq ilkin vəziyyətini alır. Bu halda LK
26 işləyərək 9 və 10 vericilərinin üzərində olan metal məmulatları
hərəkət etdirərək 5 və 6 vericilərinin üzərinə salır və növbəti şəkil
salma əməliyyatına hazır olduğunu bildirir. Yuxarıda göstərilən şəkil
salma əməliyyatı və məmulatın sobaya verilməsi təkrarlanır. Sobada
olan LK-ların köməkliyi ilə pəstahlar soba içərisində hərəkət etdirilir
və eyni zamanda qurudularaq çıxışa doğru hərkət etdirilir. Sobanın
çıxışında alınan məmulatlar xüsusi manipulyatorlarla götürülərək
addım konveyerinin üzərinə köçürülür (şəkil 4). RTK-nın i-ci istehsal
sahəsində pəstahları sobanın çıxışından addım konveyerinə keçirən
manipulyatorun əməliyyatlarının avtomatlaşdırılmasını təmin etmək
üçün onun texnoloji əməliyyatlarının ardıcıllığının müəyyən edilməsi
və ilkin səviyyədə informasiya-ölçmə elementlərinin – verici, icra
mexanizmləri və nəzarət vasitələrinin seçilməsi və kompanovka
edilməsi tələb olunur. Bununla əlaqədar olaraq, metal vərəqlərini
sobanın çıxışından addım konveyerinə verən manipulyatorun işini
təhlil edək. Burada 1 pnevmointiqalı 2 əli ilə 3 dəstəyinə bərkidilir. 3
dəstəyindən bərabər məsafədə yerləşən iki əl vardır. Bu əllərin hər
ikisində olan 4, 10 T-şəkilli hissəyə 6 qolu olan 11 pnevmointiqal
bağlanır və həmin pnevmointiqal 5 və 7 barmaqlığı ilə 9 pəstahını
12-13 barmaqlığı vasitəsilə kiçik qüvvə ilə sıxır. Eyni qaydada 16-17
şəkilli lövhəyə 14 pnevmointiqalı bərkidilir. 16-17 və 20-21 T-şəkilli
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Şəkil 4. Sobada qurudulan vərəqləri addım konveyerinə
köçürən manipulyator
barmaqcığın köməkliyi ilə 19 pəstahı 22 və 23 barmaqcıqları arasına
kiçik qüvvə ilə sıxılır. Pəstahlar barmaqcıqlar arasına sıxıldıqdan
sonra 1 pnevmointiqalı işə düşür, pəstahları addım konveyerinin
üzərinə köçürür və addım konveyerində pəstahları 24, 25
pozisiyalarına köçürür. Manipulyator 24-25 vəziyyətini aldıqda
barmaqcıqlar açılır (12-13 və 22-23), pəstahlar 24 və 25
pozisiyalarına düşür və pozisiyalarda manipulyatorun barmaqcıqları
pəstahlardan azad olduqdan sonra o, özünün ilkin vəziyyətinə
qayıdır. Manipulyatorun ilkin vəziyyəti sobanın çıxışı hesab olunur.
Növbəti halda sobanın çıxışında bir cüt pəstah olarsa, onda 1
manipulyatorunun barmaqcıqları yenidən qapanır və qolu irəli
gedərək 24-25 vəziyyətini alır. Bu vəziyyətdə barmaqcıqlar açılır,
manipulyator pəstahlardan azad olur. Sonrakı mərhələdə
manipulyatorun dolub-boşalma prosesi təkrar olunur. Bundan asılı
olaraq addım konveyeri də dolur və boşalır. Burada manipulyatorun
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periodik işləməsi üçün məsafə və kontaktlı vericilərdən geniş istifadə
olunur. Bu vericilər elektrik sobasının çıxışında elə yerləşdirilir ki,
hər biri bir pəstahın olmasını hiss etmiş olsun. Burada istifadə
olunan kontakt vericiləri manipulyatorun qolunun düzxətli irəli və
geri hərəkətinə nəzarət etmiş olur. Məsafə vericiləri sobanın
çıxışında yerləşdirilir. Onlardan alınan informasiyaya görə
manipulyatorun hər iki barmaqcığı pəstahı qəbul etdikdən sonra,
addım konveyerinin üstünə doğru hərəkət etməli olur. Onun son
vəziyyəti 24-25 mövqeləridir. Bu mövqelərdə üzərinə şəkil çəkilmiş
pəstahlardan biri qalarsa, onda barmaqcıqlar 1 manipulyatorunun son
vəziyyətində açılmamış olur. 24-25 mövqeləri pəstahlardan azad
olan kimi manipulyatorun barmaqcıqları açılır və pəstahlardan azad
olur, manipulyator sobanın qarşısına qayıtmalı olur. Manipulyatorun
barmaqcıqları sobanın qarşısında olduqda, ilk vəziyyətdə o vaxt
qapanır ki, addım konveyeriniin 24-25 mövqeləri pəstahdan azad
olsun. Bunun nəticəsində manipulyatorun barmaqcıqları qapanır və o
geriyə qayıdır. Barmaqcıqlar 24-25 mövqelərində olduqda
barmaqcıqlar açılır və pəstahlar 24-25 mövqelərinə qoyulur. Bu
proses sonrakı mərhələdə təkrar olunur. Metal vərəqlər üzərinə
çəkilmiş rəngi qurudan sobanın çıxışında alınan pəstahlar 13 və 14
vericilərinin (şəkil 4) üstündə olduqda, sənaye kompüterinə məlumat
daxil olur və oradan alınan əmrə görə manipulyator işə düşür. Onun
4 intiqalına (şəkil 5) bərkidilmiş əli üfüqi vəziyytdə irəli gedərək 13
və 14 vericiləri üzərində olan məmulatların üstündə dayanır və bu
anda intiqalın 2 və 3 əlləri işə düşür, 12/, 14/ və 12//, 14// və 12, 13, 16/,

18/ və 21//, 24// və 22, 23 barmaqcıqlarının köməkliyi ilə məmulatlar 15, 16,
12//, 13// və 15/, 16/, 15//, 16//, 4, 10 və 4/, 10/ barmaqcıqlar arasına sıxılır.

Nəticədə barmaqcıqlar arasına sıxılmış məmulatlar manipulyatorun
köməkliyi ilə addım konveyerinin üzərinə köçürülür. Manipulyatorun
əli və barmaqcıqları arasında olan məmulatlar addım konveyerinin
(şəkil 5) üzərinə atılır və bir addımdan sonra onun son vəziyyətini
göstərən D6 vericisi işə düşür və manipulyatoru dayandırır. Addım
konveyerində qoyulmuş D1, D2, D3, D4 vericilərinin üzərində
məmulat olmadıqda 2 və 3 intiqalları işləyir və əllərini açaraq
üzərinə rəng çəkilmiş vərəqləri həmin vericilərin üstünə salır.
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Quruducu sobanın çıxışında əlavə məmulatlar yaranmış olarsa, onda
manipulyator yenidən irəli hərəkət edir
və onları addım
konveyerinin üzərinə gətirir. Əgər bu müddət ərzində D1, D2, D3, D4
vericiləri məmulatlardan azad olmuş olarsa, manipulyatorun yükü
konveyerə boşaldılır və bu proses sonrakı mərhələdə təkrar olunur.
Yaradılmış manipulyator aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 1-qalınlığı
3 ⋅10−2 m-dən çox olmayan ensiz polad lövhədən; ona 15 və 16
xamutları ilə bərkidilmiş 2 və 3 pnevmatik inteqrallardan; 5 və 6
tərpənməz və 7, 8 hərəkət edə bilən əllərdən. Hərəkət edən əllər 2 və
3 pnevmo intiqalların 9, 10 oxlarına uyğun olaraq bərkidilir.
İntiqalların xamutları 20, 21, 22, 23 bolt və qaykalarla 1 polad vərəqə
bərkidilir. Hər bir əl uyğun olaraq 12, 16, 12, 13 və 15//, 16//, 15//, 16/
barmaqcıqlarından ibarətdir. Burada 11/, 14/ və 11//, 14//
barmaqcıqları 5 və 6 əllərinə bərkidildiyi üçün onlar tərpənməz
hesab olunur. Lakin 11//, 14// və 15//, 22// barmaqcıqları 7 və 8
əllərinə uyğun olaraq bərkidildiyi üçün onlar hərəkət edə biləndirlər.
Tərpənməz əllər 1polad vərəqə 24 və 25 boltları ilə bərkidilir.
Manipulyatorun əli 4 intiqalına bərkidilir və onun oxu ilə birlikdə
hərəkət edə bilir. 4 intiqalının 17 oxu 1 polad vərəqinə 17/ deşiyindən
keçərək, ona 18 və 19 tutqaclarının köməkliyi ilə bağlanır. 4 intiqalı
26 əsasında 28 xamutu ilə 29, 30, 34, 35 boltları vasitəsilə bağlanır.
Burada istifadə olunan 2, 3 və 4 intiqallarının oxları fırlanma
hərəkətinə malik deyildir. Onlar ancaq üfüqi istiqamətdə (irəli, geri,
sağa, sola) hərəkət edə bilirlər.
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Şəkil 5. RTK-da addım konveyerinin üzərində qeyri-standart
manipulyatorun informasiya-ölçmə elementlərinin kompanovka
sxemi
Manipulyatorda olan D1, D2, D3, D4, D5, D6 vericiləri sənaye
kompüteri ilə əlaqədar olduğundan, onlardan alınan məlumatlardan
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asılı olaraq əməliyyatı yerinə yetirmək üçün sənaye kompüterindən
əmrlər alınır. Məsələn, D13 və D14 vericilərinin üstündə üzərinə rəng
çəkilmiş vərəqlər olduqda, onlar addım konveyerinin üstünə tərəf
hərəkət etdirir. Quruducu sobanın çıxışı addım konveyerinin yerdən
olan məsafəsi bir-birindən ən çoxu 15 ⋅10−2 m fərqlənməlidir. Şəkil
5-də yaradılmış manipulyatorun addım konveyerinin və quruducu
sobanın qarşılıqlı vəziyyəti göstərilmişdir. Şəkildə quruducu sobanın
çıxış hissəsi göstərilmişdir. Bu hissədə LK-nın üstündə 38 pəstahı və
onun 11/, 13/ barmaqcıqlarla tutulması, sobanın LK-nin 40 barabanı,
onun qarşısında 37 addım konveyeri və onun 36 intiqalı, bu intiqalın
gövdəsinə bərkidilmiş 26 əsası göstərilmişdir. Əsasın üstünə 28
xamutu ilə 4 intiqalı bərkidilmişdir. 4 intiqalının 17 oxu 1 polad
vərəqə tutqacların köməkliyi ilə 38 məmulatı tutulur və 4 intiqalının
köməkliyi ilə 37 addım konveyerinin üzərinə köçürülür və sonrakı
texnoloji əməliyyat başlanır. Bu sobada müqavimət çeviricisi də
yerləşdirilir. Sonra aparılan texnoloji proses metal vərəqlərin (şəkilli
və şəkilsiz) üst-üstə qoyularaq, ikiləşdirlməsindən ibarətdir. Addım
konveyerinin konstruksiyasında standart və qeyri-standart vericilər
göstərilmişdir. Burada (D12,D12/), (D13,D/13), (D14,D/14 ), (D15,D16),
(D17,D18), (D19,D20), (D21, D22), (D23,D24), (D25, D26), (D27,D28) standart və
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11 –qeyri-standart vericilərdir.

Şəkil 5. RTK-da addım konveyerinin üzərində qeyri-standart
manipulyatorun informasiya-ölçmə elementlərinin kompanovka
sxemi verilir.
Tədqiq olunan istehsal modulda mürəkkəb texnoloji
əməliyyatlardan ibarət dəzgahlar işləyir. Bu tip aktiv texniki vahidin
avtomatlaşdırılmış idarəetməsinin etibarlı və dəqiq təmin edilməsi
üçün lazım olan vericilərin tipləri, sayı və mövqeləri seçilməlidir.
Cihazqayırma istehsalatında mürəkkəb funksiyaları icra edən
avadanlıqdan biri də yayma stanıdır. Yayma stanının normal
işləməsini təmin etmək üçün onun valları arasındakı məsafəni
tənzimləmək lazım gəlir. Əgər stanın valları arasında tənzimləmə
düzgün aparılmazsa, onda məmulatın həndəsi ölçüləri soyuq
lehimlənmədə elə pozulur ki, hətta onu bəzən düzəltmək mümkün
olmur (normadan uzun olduqda).
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Lakin standan keçən məmulat normadan kiçik olduqda onu
yenidən yayma stanından buraxmaqla düzəltmək mümkün olur.
Buxarlandırıcıların hazırlanması sistemində yayma stanından sonra
məmulatın həndəsi ölçülərini – enini və uzunluğunu ölçmək lazım
gəlir. İndiki zamanda həndəsi ölçülər fəhlə tərəfindən adi xətkeşlə
aparılır. Texnoloji prossesin cəhətlərini nəzərə alaraq məmulatın
uzunluğunu ölçən qurğu təklif olunmuşdur. Yaradılmış qurğuda dörd
məsafə vericisindən istifadə edilir (şəkil 6).
Burada istifadə olunan elektromaqnit tip vericilər rele
rejimində işləyir. 𝐷𝐷1 və 𝐷𝐷2 vericiləri arasındakı məsafə məmulatın
normal uzunluğuna görə seçilir. Məmulat 𝐷𝐷1 vericisi zonasına daxil
olduqda 𝑆𝑆1 sayğacı işləməyə başlayır. Lakin həmin məmulat 𝐷𝐷2
vericisi zonasına daxil olduqda 𝐷𝐷1 sayğacı dayanır. 𝐷𝐷1 və D2
vericiləri işlədikdə onlar öz normal açıq kontaktları ilə D3 vericisinin
dövrəsini qoşur və bu sarğacın impulsları məmulatın uzunluğunun
artma dərəcəsini göstərir. Vericilərdən alınan məmulata görə ölçü
aparılan yerdə zay məhsul olduqda SR həmin zay məhsulu götürüb
2-ci qutuya qoyur. Beləliklə, D3 normadan uzun ölçünü, D4 isə
normadan qısa ölçünü qeyd edir və SR bunu götürüb, konveyerə
yaxın olan ikinci qutuya qoyur. Ölçüləri qısa olan məmulatlar təkrar
emala qaytarılır.

Şəkil 6. Məmulatın uzunluğunu ölçən qurğunun quruluş
sxemi
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Robotexniki komplekslərdə bir vərəq formasında hissəni
ikinci vərəq üzərinə çevirmək üçün xüsusi çevirici manipulyatordan
istifadə edilir. Yaradılmış manipulyator şəkil 7-də verilmişdir.
Bu manipulyator aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 1-əlvan
metaldan ibarət vərəq formalı metal hissə; 2- bu vərəqi
manipulyatora ötürən konveyer; 3- köməkçi val; 4-manipulyatorun
vərəqi qəbul edən hissəsi; 5-manipulyatorun əli; 6- dayaq; 7- vərəqi
yastığa sıxan hissə; 8- qüvvə vericisi; 19 və 20- metal vərəqin
manipulyatorun əlinin üzərində olmasını göstərən məsafə vericiləri;
9-manipulyatorun qolu; 10- dönən pnevmointiqal, 11- xətti yer
dəyişən intiqal; 12- köçürüləsi vərəq; 13-14-addım konveyerinin
qolları; 15-üzərində şəkil olan vərəq; 16-vərəqin oturduğu stol; 17stolun ayaqları; 18- fırlanan pnevimoitiqalın dayaqları; 21,22,23,24EMV-lər; 25,26-məsafə vericiləri; 27,28-bucaq dönmə vericiləri;29,
30-manipulyatorun ilkin və son vəziyyətini göstərən vericilər.
Manipulyar aşağdakı kimi işləyir: 13, 14-addım konveryerinin qolları
arasında müstəvi səthin üzərində, üzərinə şəkil salınmış vərəq
olduqda və bu zaman manipulyatorun 5 əli yüklənmiş olduqda dönən
pnevamatik intiqalın köməkliyi ilə manipulyatorun qolu dönür, 1
vərəqi 15-şəkilli vərəqin üzərinə çevirir.
Qoşalaşmış 12 vərəqləri 13 və 14 addım konveyerlərinin
qolları vasitəsilə az qüvvə ilə sıxılaraq növbəti mövqeyə ötürülür.
Manipulyator köçürdüyü vərəqi 12 -mövqeyinə qoyduqdan sonra öz
əvvəlki vəziyyətinə qayıdır və növbəti vərəqi qəbul etməyə hazır
olur. Növbəti şəkilsiz vərəqi manipulyatorun əli qəbul etdikdə, 19-20
məsafə vericiləri işləyir və əldə vərəqin olmasını bildirir. Bu anda
addım konveyerində 13-14 qolları arasında şəkilli vərəq olduqda
manipulyator işləyərək əlində vərəq yenidən şəkilli vərəqin üzərinə
köçürülür. Manipulyatorun əli azad olur. Beləliklə, göstərilən proses
sonrakı mərhələdə təkrar olunur. Prosesin gedişi vaxtı 29 və 30
elektromaqnit tipli vericilərlə manipulyatorun əlinin başlanğıc və son
vəziyyətləri qeydə alınır. Manipulyatorun əlinin dönməsi zamanı
dönmə bucağının aralıq qiymətlərini də bilmək lazımdır. Bu halda 27
və 28 bucaq dönmə vericilərindən istifadə olunur. Yaradılmış bucaq
vericisi 1800 dönmə bucağına uyğun hesablanır. Belə dönmə bucaq
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vericisi şəkil 8-də göstərilmişdir. Şəkil 8-dən göründüyü kimi verici
bir birinə nəzərən kooksial yerləşdirilmiş iki ferromaqnit 1
silindirindən, 3-ferromaqnit nüvə üzərinə sarınmış 2 dolağından, 4oxundan, 1-nüvəsinin daxili hissəsindən uzununa yerləşdirilmiş 5, 6
dolaqlardan ibarətdir. Dolaqlar 3- nüvəsi üzərinə avtotransformator
qaydası ilə sarınır. Çeviricinin oxu 7-qeyri metaldan olan ebonit
materiala bərkidilir. 5, 6-yuvalarında yerləşən dolaqlar təsirlənmə
dolaqlarıdır.3- nüvəsi üzərinə sarınmış dolaqlar müntəzəm cərəyan
budaqlanmasına malikdir. Hər bir cərəyan budaqlanması arasındakı
məsafə 1- silindrinin daxilində onun uzunluğu boyu yuvanın eninə
bərabər götürülür. Çeviricinin oxu hər iki tərəfdən 8-yastıqlarında
oturur. Bu yastıqlar isə öz növbəsində çeviricinin 1- nüvəsinə qapaq
kimi bərkidilir. Vericinin ümumi dolaqlarının yarısı ölçmədə iştirak
edir ki, bu da təqribən 1600-ni əhatə edir. Manipulyatorun qolunun
bucaq dönməsi 1500-dən çox olmadığı üçün o vericinin ölçü həddini
tam əhatə edir.
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Verici aşağıdakı prinsipdə işləyir. Üzərinə dolaq sarınmış
nüvə 5-yuvasının qabağından keçdikdə onun yaratdığı maqnit seli
seksiya dolaqlarını kəsir və onda induksiya e.h.q. yaradır. Induksiya
e.h.q. növbə ilə bir bölmədən ikinci bölməyə fırlanan 3 silindrinin
hesabına keçir və bunun nəticəsində bölmələrin sonunda duran
müqavimətdən axan cərəyan mütənasib olaraq artır ki, bu da
manipulyatorun qolunun dönmə bucağına mütənasib alınır.
RTK-da mürəkkəb texnoloji əməliyyatların dəqiq və etibarlı
idarə edilməsi üçün AİS-in 1-ci səviyyəsində istifadə olunan
informasiya-ölçmə vericilərindən mikroprosessorlu idarəetmə
sisteminin və proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerin girişinə ölçülən
parametrlərin dəqiq analoq siqnallar daxil olub, emal olunmalıdır.
Cari texnoloji əməliyyatın ölçülməsi zamanı çıxışı analoq olan
vericinin xətasını təyin etmək üçün e.h.q. ifadəsindən istifadə etmək
lazım gəlir. Bu ifadənin modulu aşağıdakı kimi yazılır:
ωW1W2µµ 0 Su
(1)
E=

2 ( h + a + µδ )

 ωW22µµ 0 S 
r12 + 

 2( h + a + µδ) 

2

burada ω - e.h.q.-nin bucaq tezliyi, W1 , W2 − nüvə üzərinə
sarınmış təsirlənmə və seksiya dolaqlarının sayı, h, a- nüvənin
həndəsi ölçüləri, δ − hərəkət edən nüvə ilə tərpənməz nüvə
arasındakı məsafə, µ - nüvənin hazırlandığı materialın nisbi maqnit
nüfuzluğu, S - nüvənin en kəsiyinin sahəsi; r1 - nüvənin təsirlənmə
dolağının omik müqaviməti, u - nüvənin dolağına verilən
gərginlikdir.
Təcrübədən görünür ki, vericinin həndəsi ölçüləri və dolaqların
sayı iş prosesində dəyişməz qalır. Burada ω, µ, u , δ, r ətraf mühitin
təsirindən dəyişmiş olur. Bu dəyişməni (2) ifadəsində nəzərə alsaq və
bir qədər çevirmə aparmış olsaq xəta üçün
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 ∆E 
=
Eao 1 ±

 Eao 

×

 ∆ω   ∆µ 
W1W2µ 0 S ωao 1 ±
 1 ±

 ωao   µ ao 
×

 ∆µ   ∆δ   
2  h + a + µ ao 1 ±
 δao 1 ±
 
 µ ao   δao   


(2)

1

 ∆ω  2
 ∆µ  
 ωao 1 ±
 W2 µ 0 S µ ao 1 +
 
 ∆r  
 ωao 
 µ ao  
+
r12ao 1 ±
 
 ∆µ   ∆δ   
 r1ao   
2  h + a + µ ao 1 ±
 δao 1 ±
 

 µ ao   δao   
 

2

2

 ∆µ ∆δ 
∆U
∆r
  2
± (1 − K 1 )
+
(3)
U a0
ra 0
ωa0
 µ a0 δ a0 
alarıq. Sonuncu ifadədən aydın görünür ki, ən böyük xəta gərginliyin
dəyişməsindən alınır, ikinci xəta şəbəkənin tezliyinin dəyişməsindən
alınır, 3-cü böyük xəta aktiv müqavimətin əks istiqamətində
dəyişməsi hesabına alınır, ən kiçik xəta isə (1 − K1 ) ifadəsinin

β0 = 1 ± 2

∆ω

±3

∆µ ∆δ
ifadəsinə hasilindən alınır.
+
µ ao δ ao
Dissertasiya işinin IV fəslində RTK-nın aktiv elementlərinin
informasiya-ölçməsi üçün elektromaqnit tipli vericilərin işlənməsi və
tədqiqi məsələlərinə baxılmışdır.
RTK-da alüminium buxarlandırıcıların alınması prossesində
avtomatik yükləyən və yükboşaldan manipulyatorlardan istifadə
olunur. Belə manipulyatorlar tutqacdan və intiqaldan ibarətdir (şəkil
9). Manipulyator öz növbəsində 1-gövdədən, 2- pnevmosilindrdən,
3- ştokdan, 4-tutqacdan, 5-pnevmatik sürüngəcdən, 6-kronşteyndən,
7-dayaqdan, 8, 9-vericilərdən ibarətdir. Burada tutqac sənaye
robotunun əlinə bərkidilir və aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir. SR
stolun üstündən buxarlandırıcını götürür və onu “kolokolçik”in
ucluğunu açan qurğunun üzərinə qoyur, sonra buxarlandırıcı
hidravlik presin mövqeyinə nəql edilir. SR tərəfindən buxarlandırıcı
hidravlik presin matrisinə qoyulur və üç nöqtədə bazalaşdırılır.
Texnoloji əməliyyatın sonunda sənaye robotunun köməkliyi ilə
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buxarlandırıcı götürülür və növbəti əməliyyat üçün konveyerə
qoyulur.
LK8 konveyerində (şəkil 1) buxarlandırıcı olduqda SR18
işləyir və ilkin vəziyyətdə boş olan masanı yükləyir.

Şəkil 9. Yükboşaldan və yük yükləyən manipulyatorun quruluş
sxemi
Lakin stolun hər hansı birində “kolokolçik” əməliyyatı
qurtarmış olarsa, onda həmin stoldan buxarlandırıcı götürülür və LK9
konveyerinə qoyulur. LK9 konveyerinə qoyulmuş buxarlandırıcılar
hidravlik preslərə ötürülür və onlarda buxarlandırıcıların kanallarının
genişləndirilməsi aparılır. “Kolokolçik” qurğuları olan stolların hər
birində iki məsafəverici yerləşdirilir ki, bu da onun etibarlılığını
yüksəldir. Eyni qayda ilə məsafə vericilər LK8 konveyerinin üzərində
yerləşdirilir. Masanın üzərində buxarlandırıcılar elə yerləşdirilir ki,
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“kolokolçik” öz işçi nöqtəsinə düşsün. Bu halda “kolokolçik”
keyfiyyətli açılmış olur.
Burada SR-in qolunun maksimum gedişi
onun ilkin
vəziyyəti ilə ölçülür. SR-in qolunun maksimum gedişi LK9
konveyerinin orta hissəsinə qədərdir. Bu konveyerin vericiləri olan
mövqesində buxarlandırıcı olarsa, onda LK8 konveyeri hərəkətə
başlayır. SR müəyyən edilmiş proqram üzrə, 900, 1800 sola və 900
sağa dönə bilir. Buna görə də bu məqsəd üçün istifadə olunan bucaq
vericisi iki və ya üç çıxışa malik olmalıdır (şəkil 10).

Şəkil 10. Bucaq dönmə vericisinin maqnit dövrəsi
Aparılan ədəbiyyat icmallarından məlumdur ki, birbaşa
istehsalatda tətbiq olunan SR 900 sağa və 900 sola hərəkət edə bilən
olmalıdır. Buna görə də göstərilən diapazonda dönmə bucağını
ölçmək üçün sadə konstruksiyada bütöv nüvəli bucaq dönmə vericisi
yaradılmışdır.
Verici tərpənməz 1-stoldan və 2, 3-rotorlarından, 4, 5təsirlənmə dolaqlarından, 6, 7 və 8, 9 - ölçü dolaqlarından ibarətdir.
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Vericinin ölçü və təsirlənmə dolaqları birlikdə sarınaraq iki paralel
yuvada yerləşdirilir. Dolaqların yerləşdirilməsi bir-birinə əks
götürülür, bunlardan birinin üstü tam açıldıqda ikinci dolaqlar
sisteminin ötürülməsi başlanır. Beləliklə, vericinin hərəkət edən
hissəsi 900 sağa və 900 sola dönə bilir.
Maqnit sisteminin en kəsiyi Ш şəkilli nüvə formasındadır
(şəkil 11). Bu nüvədə götürülmüş qapalı kontura tam cərəyan qanunu
tətbiq olunarsa
( H 1m + H 2m ) a + ( H δ′m + H δm ) δ +
(4)

IW


′ )h =
+ ( H hm + H hm
2
alarıq.

Şəkil 11. Vericinin maqnit dövrəsinin en kəsiyi
Ш şəkilli nüvənin orta hissəsində maqnit sahəsinin tənliyi
aşağıdakı ifadə
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d 2 H h′
= p 2 H h′
2
dx

(5)

kimidir.
Bu tənliklərin (4 və 5) həllindən vericinin çıxış dolağında
yaranan induksiya e.h.q.-nin ifadəsi
E=

ωµµ 0
⋅
γ

aWU
2

R +X

2

⋅

(a

1

2

+ 2a (h + µδ) K1m ) + 2(h + µδ) 2 K12m

(6)

alınar. Burada
1 ωµµ 0
R=
r+
aW12 K im ( N1 + N 2 ),
2
γ
X
=
K1m=

1
2

ωµµ 0
aW12 K1m ( N1 − N 2 ),
γ
ωγµµ 0 .

İstehsal sahəsində texnoloji prosesin gedişinə sistemli nəzarət
üçün və eyni zamanda bir çox parametrlərin ölçülməsində induktiv
məsafə vericilərindən geniş istifadə olunur. Onların köməyi ilə ayrıayrı texnoloji əməliyyatların və avadanlıqların hazırlanmasında
yaranan qüsurlar asanlıqla aşkar edilir və informasiya-ölçmə və
idarəetmə sisteminə ötürülür ki, bunların da vasitəsilə keyfiyyətin
yaxşılaşdırılması, ölçmənin dəqiqliyinin yüksəldilməsi əməliyyatları
yerinə yetirilir.
Bu məqsədlə texnoloji xətlərdə və robototexniki
komplekslərdə metal məmulatların yerinin kiçik məsafədən təyin
olunması üçün induktiv məsafə vericisi yaradılmışdır. Yaradılmış
vericinin induktivliyi məmulatın nəzərdə tutulan yerdə olmasından
asılı olaraq dəyişən olmasına əsaslanır. Verici LC elementli
avtogeneratorun işləmə prinsipində qurulur. Vericinin rezonans
tezliyinin alınması prossesində avtogeneratorun sxeminin
parametrləri ilə rəqs konturunun parametrləri arasında analitik
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asılılığın olması texniki ədəbiyyatlarda lazımi səviyyədə
işıqlandırılmamışdır.
İnformasiya ölçmə və idarəetmə sistemlərinin əsas ilkin
elementlərindən biri olan sönməyə işləyən məsafə vericisinin rəqs
konturunun və avtogenerator sxeminin parametrləri arasındakı
analitik asılılığın alınması qarşıya qoyulur. Buna görə də işdə
sönməyə işləyən məsafə vericisinin LC avtogenerator sxeminin və
rəqs konturunun parametrləri arasında riyazi asılılığın mövcud
olmasına baxılır.
Tədqiq olunan LC avtogenerator induktiv əks rabitə olub,
sxemi şəkil 12-də verilmişdir. LC avtogeneratorun rəqs konturunun
induktivliyi bütöv nüvə üzərində yerləşdirilir. Nüvə isə 45 markalı
konstruktiv poladdan hazırlanır. Nüvənin quruluşu silindr
formasındadır. Silindrin içərisində silindrik formalı çıxıntı
olduğundan, ona Ш şəkilli nüvə kimi baxılır. İnduktiv sarğac
induktivlikləri L1 və L2 olan iki dolaqdan ibarətdir. Vericinin L1 və
L2 sarğacları transformator prinsipində hazırlanır. L1 induktivliyi və
C2 kondensatoru öz aralarında paralel sxem üzrə birləşərək rəqs
konturunu yaradır, L2 induktivliyi dolaqdan götürülən əks rabitə
gərginliyi UL2, C1 və C4 kondensatorlarının köməkliyi ilə T
tranzistorunun baza emitter dövrəsinə verilir. Vericinin çıxışı C3, C5
kondensator bölücüsündən ibarət olub, C5 kondensatoruna paralel
qoşulan Ry müqavimətindən götürülür. Verici aşağıdakı prinsipdə
işləyir. İlkin vəziyyətdə vericinin rəqs konturunun və sxeminin
parametrləri elə seçilir ki, onun dövrəsində və eyni zamanda Ry
müqavimətinin sıxaclarında sönməyən sinusoidal gərginlik alınsın.
Metal məmulat vericinin silindrik nüvəsinin qarşısındakı
maqnit sahəsinə düşdükdə L1 induktivliyi böyük qiymət alır və rəqs
konturunun 1-2 sıxacları arasındakı gərginlik sürətlə azalmış olur.
Bunun nəticəsində vericinin dövrəsində generasiya pozulur və
Ry müqavimətində gərginlik sıfır qiymət alır. Məmulat vericinin L1
induktivliyinin maqnit sahəsindən çıxdıqda onun dövrəsində
generasiya yenidən bərpa olunur. Hər sonrakı mərhələdə
generasiyanın sönmə və bərpa olunma halları təkrarlanır.
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Şəkil 12. İnduktiv əks rabitə LC-avtogeneratorun sxemi
Vericinin prinsipial elektrik sxemindən görünür ki, onun rəqs
konturu n-p-n tipli T tranzistronun kollektor, L2 induktiv sarğacı isə
tranzistorun baza emitter dövrəsinə qoşulur. Bununla əlaqədar olaraq
T tranzistoru üzərində yığılmış avtogeneratorun rezonans tezliyi
təkcə konturun parametrlərindən yox, eyni zamanda generator
sxeminin parametrlərindən də asılı olur. Bununla əlaqədar olaraq,
rəqs konturunun L1, L2, C2 parametrləri ilə sxemin R1, R2, C1, C3, C4,
C5, Ry parametrlərindən və eyni zamanda tranzistora aid olan rb baza, re – emitter, rk – kollektor müqavimətlərindən asılı olmasını
analitik təyin etmək üçün tranzistorun T şəkilli əvəz sxemindən
istifadə olunaraq generatorun alınmış əvəz sxeminə görə
avtogeneratorun çıxış tezliyi
re − (rb + rL )
ω = ω0
(7)
re + (rb + r2 )(1 − α)
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ω0
ifadəsi kimi alınır. Burada=

1
− rəqs konturunun xüsusi
L 1 C2

tezliyidir.
Vericinin avtogenerator formasında olduğunu və onun
sxemində olan parametrləri nəzərə almaqla tezlik
ω =3

3(r2 + R )( L1a + M a )( L2 p + M p )
C ( L2 p + M p ) 2 + ( L2 a + M a ) 2  ( L1a + M a ) 2 + ( L1 p + M p ) 2 

(8)

təyin edilir. Burada L1a, L2a, Ma, Mp – uyğun olaraq rəqs konturunun
induktivlikləri və qarşılıqlı induktivlikləri; C-rəqs konturunun
tutumu; r2, R – uyğun olaraq rəqs konturunun aktiv
müqavimətləridir.
Sənaye müəssisələrinin və eyni zamanda robototexniki
komplekslərin idarəetmə sistemlərində ilkin element kimi müxtəlif
elektromaqnit tipli məsafə vericilərindən istifadə olunur. Belə
vericilərdən axın xəttində metal məmulatların olmasını bildirən
qurğu kimi istifadə olunur. Bu cür vericilər müxtəlif işləmə
prinsipinə, maqnit sisteminin konstruksiyasına, çıxış siqnalının
modulyasiyasına və informasiyanın emal şəraitinə görə fərqlənirlər.
Elektromaqnit tip vericilərin tətbiqi o vaxt çətinləşir ki, onun
işləməsi zamanı ona destabil təsirlər halı mövcud olsun. Belə
təsirlərdən biri ətraf mühitin temperaturunun obyektə təsiri ilə böyük
diapazonda dəyişməsidir. Avtomatik nəzarət sistemindən istifadə
olunduqda obyektin temperaturu nəzərə alındıqda istifadə olunan
verici müəyyən məsafədə yerləşdirilməlidir, təqribən 15 ⋅10−2 m. Bu
halda məmulatın temperaturu (30÷70) 0C olur.
Axın xəttində texnoloji əməliyyatın ağır olması ilə əlaqədar
olaraq yaradılmış elektromaqnit tipli verici obyektin bütün
tələbatlarını təmin etməlidir. Yaradılmış verici nüvəsiz induktiv
sarğacdan ibarət olub, LC-avtogeneratorunun LC-rəqs konturuna
daxil olur. Verici 1-təsirlənmə dolağından, 2- ferromaqnit vərəqdən,
3-məmulatdan, 4-qeyri-metallik gövdədən, 5-avtogeneratordan
ibarətdir. Verici obyektdə yerləşdirilərkən o, yuxarı və aşağı tərəfdən
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ferromaqnit materialla örtülür (şəkil 13).
Verici yuxarı hissədən 3 obyektlə, aşağıdan müstəvi metal
qatla (qalınlığı 10 mm olan) örtülür. Tələbata uyğun olaraq obyektin
qalınlığı (8÷12)10-2 m aralığında dəyişir. Yaradılmış verici tezlik
çıxışlı olduğuna görə onun metal hissəsi dəyişən maqnit sahəsində
olur. Verici generasiyanın pozulması prinsipində işləyir. Məmulat 1
sarğacının üstündə olduqda, LC avtogeneratorunun çıxışında alınan
siqnalın amplitudu sıfıra çevrilir. Belə xarakteristikanı almaq üçün
vericinin elektromaqnit parametrlərini seçmək lazım gəlir. Şəkil 13dən görünür ki, maqnit dövrəsində böyük hava məsafəsi mövcuddur
və buna görə də maqnit sahə gərginliyinin çox hissəsi ferromaqnit
nüvədə və qalan əsas hissəsi isə hava boşluğunda düşür.

Şəkil 13. Elektromaqnit tipli vericinin maqnit sistemi
Yaradılmış qurğunun tədqiqatını aparmaq üçün koordinat
sistemini seçmək lazım gəlir ki, bu da maqnit sisteminin konstruktiv
ölçülərindən asılıdır. Burada ferromaqnit məmulat qalın materialdan
ibarətdir və özü də texnoloji xətt üzrə sabit sürətlə hərəkət edir.
Praktikada məmulatın (obyektin) sahəsinin ölçüləri sarğının
ölçülərindən qat-qat böyük olduğu üçün məmulatla 2 ferromaqnit
materialın müstəvisi paralel olur. Bundan başqa, qeyd etmək lazımdır
ki, maqnit qüvvə xətləri ferromaqnit materialdan hava məsafəsinə,
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normala təxminən paralel keçir və bu bucaq 890 təşkil edir. Bu da
≈ 900 deməkdir. Belə yanaşma maqnit sahəsini (4÷5)% dəqiqliklə
təyin etməyə imkan verir. Alınmış bu cür kiçik xəta elektromaqnit
sahəsinin tədqiqatını sadələşdirməyə imkan verir və bununla əlaqədar
olaraq təqdiqat üçün silindrik koordinat sistemini qəbul edirik.
Maqnit sisteminin hava boşluğunda baxılan qurğunun maqnit
sistemində sürüşmə cərəyanı nəzərə alınmır.
Maqnit sahə gərginlikləri ilə təsirlənmə cərəyanı arasında
əlaqə yaratmaq üçün (şəkil 14) qapalı kontura tam cərəyan qanununu
tətbiq etsək və
 .
(9)
a H 3m + H 2 m + h =
H δ3zm 0 +=
H δ2zm 0 =
IW

(

) (

)

nəzərə alıb, bir qədər çevirmə aparsaq

IW
H 3m =
(10)
a (1 + b3 ) + h ( b1 + b2b3 )
olar. (10) ifadəsini nəzərə alsaq

µ3µ 0 ( πD + a ) (1 − e − K3∆3 ) ⋅ IW

(11)
Φ 3m =
K 3  a (1 + b3 ) + h ( b1 + b2b3 ) 
alarıq. Alınmış (11) ifadəsi təsirlənmə dolağının induktivliyinin,
qarşılıqlı induktivliyin, LC avtogeneratorun rəqs konturunun xüsusi
tezliyinin və vericinin başqa xarakteristikalarının təyin olunmasına
imkan yaradır. Qeyri-elektrik kəmiyyətlərin ölçülməsində məsafə
vericilərinin çıxışını çox vaxt tezliyə çevirmək lazım gəlir. Belə
vericilərdə dəyişən parametr kimi LC-avtogeneratorun induktivliyi
qəbul edilir. LC-avtogeneratoru yarımkeçirici mikro-tranzistorun
üzərində yığılır. Belə vericinin LC-avtogeneratorunun sxemi həddən
artıq müxtəlif olur.
Şəkil 14-dən görünür ki, rəqs konturu tranzistorun kollektor
dövrəsinə qoşulur. Vericinin rəqs konturu paralel L və C
elementlərindən ibarətdir. Bu konturun induktivliyi məmulatın
vericidən olan məsafəsindən asılı dəyişəndir. Belə vericinin
tədqiqində əsas maraqlı məsələ avtogeneratorun tezliyini ətraf
mühitin temperaturundan asılı sabit saxlamaqdır. Yaradılmış məsafə
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vericisi geniş temperatur diapazonunda işləyir. Belə vericilərin
temperaturdan asılı parametrləri də dəyişən olur. Buna görə də
vericinin ətraf mühitin temperaturundan asılı dəyişməsinin qarşını
almaq, yaxud da stabilləşdirmək məsələsi qarşıda durur. Bununla
əlaqədar olaraq ayrı-ayrı elementlərin temperatur asılılıqlarını analiz
etməklə vericinin ümumi xətasının temperaturdan asılı xətasını
azaltmaq məsələsi qarşıya qoyulur. Aparılan tədqiqatlardan müəyyən
edilmişdir ki, hər bir 100C temperatura uyğun gələn temperatur xətası
Dövlət Standartına görə əsas xətanın (3÷4)%-ni təşkil etməlidir.
Belə temperatur xətasını almaq üçün avtogeneratorun dövrəsinə
əlavə kompensasiya elementi daxil etmək lazım gəlir. Yaradılmış
verici temperaturu 0÷600C diapazonunda olan şəraitdə işləyir. Onun
çıxış tezliyini stabil saxlamaq üçün tezliyin analitik ifadəsini almaq
lazımdır.

Şəkil 14. Vericinin n-kəsiyinin koordinat sistemində
formalaşan maqnit sahəsi
Cihazqayırma və maşınqayırma sənaye sahələrində istifadə
olunan robototexniki komplekslərin informasiya-ölçmə və idarəetmə
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sistemlərində bucaq yerdəyişmə vericilərindən geniş istifadə olunur.
Belə vericilərin işləmə prinsipi dövrədə aktiv müqavimətin,
indukyivliyin, tutumun dəyişməsinə əsaslana bilər. Aparılan
hərtərəfli tədqiqatlar əsasında müəyyən edilmişdir ki, induktiv və ya
qarşılıqlı induktivliyin dəyişməsi prinsipində işləyən bucaq dönmə
vericiləri yüksək, güclü informasiya siqnalına malik olurlar. Buna
görə də RTK-da bucaq dönmə vericilərindən istifadə etmək əlverişli
olur. Mövcud induktiv bucaq dönmə vericilərinin nüvəsi şixtələnmiş
eletrotexniki vərəq şəkilli poladdan hazırlanmışdır və onların
hazırlanma texnologiyası çətin olur. Bununla əlaqədar olaraq, belə
vericilərin iqtisadi göstəriciləri aşağı düşür. Bucaq dönmə vericisinin
iqtisadi göstəricilərini yüksəltmək üçün onların nüvələrini
maşınqayırma sənayesində geniş yayılmış adi konstruktiv poladdan
hazırlamaq lazım gəlir. Belə halda nüvənin oxunun konstruksiyasını
sadə texnologiya ilə hazırlamaq mümkün olur.
Robototexniki komplekslərdə istifadə olunan sənaye
robotlarının qolunun bucaq dönməsi müxtəlif olur. Onların tətbiq
sahəsindən asılı olaraq qolun bucaq dönməsi 600, 900, 1200, 1800,
2400 və s. ola bilər. Cihazqayırmada istifadə olunan bucaq dönmə
vericiləri 900, 1200, 1800 bucaq altında öz qollarını döndərmə
xüsusiyyətlərinə malik olurlar. Bununla əlaqədar olaraq
buxarlandırıcıların hazırlanmasında istifadə olunan “kolokolçik”in
açılmasında SR-in qolunun bucaq dönməsi 900 və 1800 ola bilər.
Bundan başqa buxarlandırıcıların kanallarının genişləndirilməsində
hidravlik preslərdən istifadə olunur. Belə preslərin axın xəttində
yerləşdirilməsindən asılı olaraq onları yükləyən və boşaldan SR-in
qolunun dönmə bucağı 900 yaxud 1800 ola bilər.
Tezlik çıxışlı intellektual bucaq vericisinin çıxış tezliyi:

ω=3

2γ (b + h + µδ )
⋅
C22 µµ0W12 z 2
2

kimi yazılır.
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1−

r2 + rδ
re

(12)

Əgər hidravlik pres axın xəttinə paralel yerləşərsə, onda
yüklənmə və boşaldılma 900 bucaq altında yerinə yetirilir. Burada
istifadə olunan hidravlik preslər +300 və -300 bucaq altında
yerləşdirilir. Belə halda SR-in qolunun maksimum dönmə bucağının
istiqaməti hidravlik presin qabaq müstəvisinə perpendikulyar olur.
Bu perpendikulyarlıq SR-ə nəzərən həm sağda, həm də solda yerinə
yetirilir. Nəzərdə tutulan proqram əsasında SR sağdakı və ya soldakı
hidravlik presi yükləyir və ya boşaldır. Belə halda iki hidravlik presə
bir SR xidmət göstərir. Bununla əlaqədar olaraq bucaq dönməsini
ölçən üçpilləli 900, 1200 və 1800 vericini hazırlamaq lazım gəlir. Belə
vericini yaratmaq üçün bir-birinə kooksial olan iki silindrik nüvə
hazırlanır. Hər iki silindr nazik divarlı olub, aralarında çox kiçik δ
məsafəsi mövcuddur. Hazırlanmış silindrlərin açılışı şəkil 15-də
verilmişdir.
Nüvənin uyğun hissələri üçün alınmış maqnit seli ifadələrinə
uyğun olaraq dövrü cərəyanların ifadələri aşağıdakı kimi alınır:
i1 = −

i2 = −

i2 = −

2πR2 İW
,
2(R2 + a )
2aR2  µKa 
(h + µδ ) +
1 +

R2 + 2a
R2 + a 
K 

2π ( R2 + 2a ) İW
,
2(R2 + a )
2aR2  µKa 
(h + µδ ) + 2a
1 +

R2 + 2a
R2 + a 
K 
2π ( R2 + 2a ) İW

2(R2 + a )
(h + µδ ) + 1 + µKa 2a
R2 ( R2 + 2a )
K 

2

,

(13)

(14)

(15)

Fəsilin sonunda tezliyin xətası hesablanır və aşağıdakılar
 ∆l
∆S  1
∆µ ∆δ
∆µ
±
±

β 1 =  1 

m1 m2 µ 00 m1 S ao m2  3
 n1
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(16)

 ∆l 2 ∆µ ∆δ
∆µ
∆S  1
±
±



m1′ m2′ µ ao m1′ S ao m′  3
 n2

β 2 = 

(17)

alınır. Bu ifadələrlə tezlik çıxışlı intellektual bucaq vericisinin xətası
hesablanır.

Şəkil 15. Vericinin konstruktiv açılışı
Dissertasiya işinin V fəslində RTK-nın informasiya-ölçmə
sisteminin vericilərinin elektro-fiziki kəmiyyətlərinin analizi və
kompüter eksperimentlərinin aparılması məsələlərinə baxılmışdır.
RTK-nın idarəetmə sisteminin etibarlı, dəqiq və uzun
müddətli işləməsi üçün sənaye robotlarında, avtomatlaşdırılmış
xətlərdə, texnoloji avadanlıqlarda və digər aktiv elementlərdə
informasiya-ölçmə elementlərinin tələbata uyğun düzgün seçilməsi
və tətbiq edilməsi praktiki cəhətdən vacib məsələlərdən biri hesab
olunur. Bununla əlaqədar olaraq onların idarəetmə sistemlərində
mikro
proqramlaşdırılan
məntiqi
kontrollerlərdən
(PMK)
mikroprosessorlardan, inteqral mikrosxemlərdən geniş istifadə
olunmağa başlanmışdır. Belə vasitələrin inkişafı və tərəqqisi
avtomatlaşdırılmış çevik istehsalın, robototexniki komplekslərin
yaradılmasına və onların tətbiqinə böyük təkan verir. Sənaye
robotları öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün onlarla birlikdə icra
mexanizmləri ilə təchiz olunmuş (tutqaclarla, qaynaq qurğuları ilə,
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zondlarla və s.) manipulyatorlardan istifadə olunur və tələb olunan
funksiyaya əsasən avtomatik dövrələr yerinə yetirilir. SR-in
idarəetmə sistemi manipulyatorların icra mexanizmlərinə işçi
orqanlarının vəziyyətindən asılı olaraq onlara əmr verilməsini təmin
edir. Bu əmrlərdə işçi orqanın daxili məlumatı (manipulyatorun
vəziyyəti haqqında), xarici mühitlə vəziyyəti, məsələn məmulatın
ölçüləri, kütləsi, temperaturu və s. müəyyən edilir. Robotun
avtomatik
yüklənməsində,
istehsalatın
kompleks
avtomatlaşdırılmasının vasitələri kimi, avtooperatorlardan geniş
istifadə olunur, bunların köməkliyi ilə idarəetmə sisteminin asanlıqla
yenidən qurulmasını təmin etmək mümkün olur. Bununla əlaqədar
olaraq yaradılmış sənaye robotları avtooperatorlara nisbətən sadə və
yığcam olur. Hər bir robot çoxlu sayda avtoopertoru əvəz edə bilir.
Cihazqayırma sənayesində tətbiq olunan RTK-nın aktiv
elementlərinin informasiya-ölçmə və nəzarət sisteminin vericilərinin
təkmilləşdirilməsi və inkişafı ıistiqamətində mühüm məsələlərindən
biri mikroelektronikanın tətbiq edilməsi və yüksək etibarlılıqla
işləyən mikrominiatür, innovativ elektron cihazları, vericiləri,
çeviriciləri, keyfiyyətə nəzarət və s. elementləri işlənilməli,
simulyasiya olunmalıdır. Mikroelektronikanın xarakterik cəhəti
ondan ibarətdir ki, onlar üzərində aparılan fiziki tədqiqatdan
asanlıqla onların mühəndis həllinə keçmək imkanı yaranır.
Bu fəsildə intiqral sxem əsasında avtogeneratorun çıxış
tezliyinin ifadəsi alınmışdır və bu ifadə aşağıdakı kimi yazılır:
L21 R11C3 + L27 + L31 
4(L22 R11C3 − L22 − L32 )(L2 R11C9 L36 − L30 )  (18)

ω=
×  1+ 1−
L2 p R11C3 − L26 − L30 
(L21R11C3 + L27 + L34 )2


Bu ifadəyə daxil olan L21 , L22 , L26 , L27 , L30 , L31 , L34 L36 , R11 , C 3
avtogeneratorun sxeminə daxil olan parametrlərdir.
Əməliyyat gücləndiricisi əsasında yaradılmış tezlik
vericisinin sintezi məsələsinə baxılır və tezliyin dəyişməsi təyin
edilir.
∆ω =

13
6π

(L1ao + L1r 0 )n + L2 ao + L2 r 0
1 + rb g e
⋅ ∆L1
(L10 L2 a 0 + L1r 0 L2 r 0 )g e C1
h1a 0 L2 r 0 + L1r 0 L2 a 0
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(19)

Burada L1ao , L2 ao , L1r 0 , L2 r 0 , ∆L1 , g e , C1 avtogeneratorun
sxeminə daxil olan parametrlərdir.
Praktikada sənayenin müxtəlif sahələrində tətbiq olunan
avtomatik idarəetmə sistemlərində və robototexniki komplekslərdə
ilkin element kimi işləyən induktiv vericilərdən geniş istifadə olunur.
Belə vericilərin köməkliyi ilə texnoloji xəttdə hərəkətdə olan
məmulatların olmasını, mayenin sərfini təyin etmək mümkün olur.
Bu vericilərin həssaslığı onun nüvəsinin materialından, maqnit
sisteminin həndəsi ölçülərindən, məmulatın materialından asılı təyin
edilir.
İşdə
vericinin
həssaslığının
təyin
edilməsi
və
qiymətləndirilməsi vacib məsələ kimi qarşıya qoyulur və həssalıq
üçün

Sb =

K10b3

δ q + 2qmδ + δ 2
2
1m

(20)

olduğu alınmışdır. Burada K 10 ; q1m ; b3 ; δ − avtogeneratorun sxeminə
daxil olan parametrlərdir.
Alınmış (20) ifadəsinə görə vericinin həssaslığının δ -dan
asılılığı şəkil 16-da verilmişdir. Şəkildən aydın görünür ki,
məmulatla vericinin maqnit sisteminin sonluğu arasındakı məsafə
artdıqca, onun həssaslığı qeyri-xətti formada azalır ki, bu da
praktikada alınan nəticələrlə təsdiqlənir.
Aparılan nəzəri çevirmələr əsasında həssaslıq üçün alınmış
analitik ifadə vericinin təsir zonasının təyin edilməsinə imkan verir.
Alınmış ifadə vericinin elektromaqnit sisteminin və məmulatın
parametrlərindən nüvənin maqnit nüfuzluğundan, onun həndəsi
ölçülərindən, nüvənin və məmulatın keçiriciliyindən asılı həssaslığı
qiymətləndirməyə zəmin yaradır.
Dissertasiya işinin VI fəslində RTK-nın intellektual
idarəetmə sisteminin informasiya-ölçmə və nəzarət vasitələrinin
funksional xarakteristikalarının tədqiqi məsələsinə baxılır. Məlum
olduğu kimi kömür artdıqda konstruktiv poladların xüsusi
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müqaviməti də artır. Bir çox konstruktiv poladlarda xromun miqdarı
(0,3÷1) % arasında dəyişir və buna uyğun onların xüsusi müqaviməti

Şəkil 16. Məsafə vericisinin həssaslığının

dan asılılığı

Om ⋅ mm 2
aralığında dəyişir. Yuxarıda göstərilən
m
konstruktiv poladlarda karbonun miqdarına uyğun onlardan
hazırlanan vericinin nüvəsinin nisbi maqnit nüfuzluğu da az faizlə
dəyişir. Bu da onların nisbətən stabil xarakteristikaya malik olmasını
göstəririr. Vericilərin nüvəsinin tələbatdan asılı olaraq forması
seçilir, aparılan təqdiqatların nəticəsindən aydın olur ki, vericilərdə
lazımi həssaslıq və dəqiqlik almaq üçün, onların həndəsi ölçülərinin
formasını seçmək lazım gəlir. Elektromaqnit vericilərin nüvəsini
bütöv konstruktiv poladdan seçdikdə, onların konstruksiyası sadələşir
və hazırlanma texnologiyası asanlaşır.

(0,175÷0,2)
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Beləliklə, elektromaqnit vericilərin nüvəsini konstruktiv
bütöv poladdan hazırladıqda, onların qarşısında duran bütün
tələbatlar ödənilir. Elektromaqnit vericilərin nüvəsini bütöv
konstruktiv poladdan hazırladıqda, onların forması elə seçilməlidir
ki, lazımi həssaslıq, dəqiqlik və minimal güc itkisi təmin olunsun. Bu
məqsədlə vərəqlərdən yığılmış elektrotexniki poladın bütöv
konstruktiv poladla əvəz olunma şərtinin verilməsi lazım gəlir.
Bunun üçün elektrotexniki vərəqlərdən hazırlanmış nüvənin
elektromaqnit, parametrlərinin bütöv konstruktiv poladdan
hazırlanmış nüvəli vericinin parametrləri ilə müqayisəli analizi
aparılmışdır.
Aparılan hesabatlar əsasında aşağıdakı ifadə alınmışdır

ak ≈ ae

µe
µk

µe ρ e
µk ρ k

(21)

Burada a k -konstruktiv vərəqin qalınlığı, µ c , µ k − uyğun
olaraq konstruktiv və elektrotexniki nüvənin nisbi maqnit nufuz
əmsallarıdır, ρ c , ρ k − uyğun olaraq konstruktiv və elektrotexniki
poladın xüsusi müqavimətləridir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, geniş yayılmış konstruktiv
poladdan olan nüvə P20, P55 və P35 çox ucuz başa gəlir. Bu halda
yaradılan verici üç dəfə elektrotexniki poladdan ucuz başa gəlir.
µ
Aparılan tədqiqatların nəticəsindən görünür ki, e nisbəti
µk
ρ
1
praktiki olaraq 5, onların xüsusi müqavimətlərinin nisbəti e =
ρk 3
alınır. Buradan aydın olur ki, elektrotexniki poladdan konstruktiv
polada keçmiş olsaq, vericinin qabarit ölçüləri arasında aşağıdakı
münasibət alınır
(22)
ak = 6,5ae .
Bununla əlaqədar olaraq konstruktiv poladın həndəsi ölçüsü
qalınlığa görə 6,5 dəfə artır və bunun hesabına dövrü cərəyanların
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yolunun uzunluğu artır. Bu halda dövrü cərəyanlara göstərilən
müqavimətin qiyməti artır. Beləliklə, dövrü cərəyanlardan yaranan
güc itkisi azalır. Əgər qalınlığı ak = 6,5ae olan konstruktiv poladdan
silindrik nüvə hazırlamış olsaq və nüvənin Ш-şəkilli olmasını qəbul
etsək, onda nüvədə yaranan maqnit seli müəyyən qədər artar. Sonrakı
mərhələdə dövrü cərəyanların qiymətini artırmaq üçün maqnit selinin
qapandığı yolun uzunluğunu kiçiltmək lazım gəlir. Bu vericinin
nüvəsinin çəkisinin azaldılmasına və buna uyğun həssaslığının
yüksəldilməsinə, iqtisadi göstəricilərin yüksəldilməsinə imkan verir.
Bununla əlaqədar konstruktiv poladdan alınmış həndəsi ölçülər
nüvənin çəkisinin minimum olmasına imkan yaradır.
RTK-nın texnoloji xəttində məhsulların hazırlanması
prosesində tərtibatın keyfiyyətinin nəzarəti, ölçmə parametrlərinin
tənzimlənməsi və idarə edilməsi tələb olunur. Tədqiqat obyekti olan
avtomatlaşdırılmış RTK-da iki qızdırıcı sobadan istifadə edilir.
Bunlardan biri kəsilmə əməliyyatından sonra vərəqləri qızdırmaq
üçün istifadə olunur, ikinci sobada isə hazır məmulat yayma
stanından sonra qızdırılır. Hər iki soba zəncirli konveyerlə təchiz
edilir. Birinci sobanın girişinə vərəqlər ilkin kəsmə əməliyyatı
qurtardıqdan sonra daxil edilir. Bu əməliyyat SR-in köməkliyi ilə
əldə edilir və sobanın K1 konveyerinə qoyulur, vərəqlər sobadan
keçdikdə onlarda soyuq lehimləmə tam açılan zaman ondakı plastik
xassə aradan qaldırılır.
Vərəqləri qızdırmaq üçün sobanın gücü 460 kVt götürülür və
2000 ədəd/saat məhsuldarlığı təmin edir. Bu sobanın içərisində
konveyerin uzunluğu boyu yerləşən kameralarla və eyni zamanda
elektromexaniki intiqalla təmin edilir. Soba 10 istilik zonasından
ibarət olub, hər biri sərbəst kaloriter qızdırıcıdan, istidəyişdiricidən
və temperatur tənzimləyicisindən ibarətdir. Temperatur zonaları
2300C-dən 5500C-dək dəyişir. Vərəqlər sobanın işçi zonasında 40-50
dəqiqə olmalıdır. Qızdırmanı keyfiyyətli etmək üçün vərəqlər
sobanın zonasında 0,154 m/dəq sürətlə hərəkət etdirilməlidir. Burada
konveyerin sürəti 0,154 m/dəq-dən çox ola bilməz.
Temperaturun sobanın bazasında tənzimlənməsi və ona
nəzarət elektrik sobasında elektron potensiometri EPD-120V ilə
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aparılır. Onun ölçmə diapazonu 0÷8000C və ölçmə dəqiqliyi isə 0,5dir. Potensiometr sobanın yüklənmə dərəcəsindən asılı olaraq hər bir
zonada qoyulur. Buna görə də texniki təlimata uyğun olaraq hər
saatda bir dəfə tristorlu idarəetmədə temperaturun tənzim olunması
və ona nəzarət yoxlanılmalıdır. Temperaturun belə sobalarda
ölçülməsi üçün termocütlərdən və diferensial transformatorun
nüvəsinin yerdəyişməsindən istifadə edilir. Şəkil 17-də sobanın bir
seksiyasında tənzimlənməsi göstərilmişdir.

Şəkil 17. Sobanın bir seksiyasının quruluş sxemi
Temperatur ölçən qurğunun həssas elementi birbaşa işçi
kameraya birləşdirilir. Sobanın işləməsi prosesində 6 kompressor isti
havanı işçi zonaya vurur. Hər bir kamera 2 - istilik izolyasiyası ilə
təmin olunur. Sobanın işləməsi zamanı diferensial transformatorun
çıxışında alınan dəyişən gərginlik gücləndirilir. Gücləndiricinin
çıxışında alınan siqnal tristorun idarə blokuna verilir ki, bu da
temperatura uyğun tristorun çıxış cərəyanını tənzimləyir.
Tənzimləyicinin çıxışında sinusoidal gərginliyin kəsilməsi hesabına
temperatura uyğun çıxış gərginliyinin azaldılması və ya artması əldə
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edilir. Buxarlandırıcıların kanallarının genişləndirilməsindən sonra
istifadə olunan quruducu sobanın işlənməsini nəzərdən keçirək.
Burada sobanın əsas vəzifəsi kanalları qurutmaqdır. Qurudulma
150÷2000C temperaturda aparılır. Bu sobada da lampalı sobada
istifadə edilən tempratur tənzimləyici qurğudan istifadə oluna bilər.
Burada da nixrom məftildən hazırlanmış qızdırıcı elementdən istifadə
edilir. Temperatur tənzimləyici qurğulardan yayma stanın yağının
temperaturunun tənzimlənməsində də istifadə edilir. Burada kiçik
güclü qızdırıcılardan istifadə edilir və yağın temperaturu
(180÷200)0C aralığında tənzimlənir.
Tədqiq olunan RTK-da məhsulun hazırlanması prosesində
təqribən 30%-ə kimi zay məhsul alınır. Zay məhsulun alınması
müxtəlif formada qurğuların olması ilə əlaqədardır.Alınmış qurğular
texnoloji xəttin uzunluğu boyu qeyri müntəzəm paylanır. Texnoloji
xəttin əvvəlində məmulatda alınan qüsurlar sonrakı mövqelərdə də
özünü göstərir. Bütün bunlar aktiv elementlərin və texnoloji
avadanlıqların təsirindən, xoşagəlməyən şəraitdən, əməliyyatların
monoton təkrarından asılı alınır.
Statik analiz aparmaqla ayrı-ayrı hissələrdə böyük əhəmiyyət
kəsb edən qüsurların növü təyin edilir. Alınmış qüsurlar düzələ bilən
və düzəlməyən olur. RTK-da əsas qüsurlar gelyatin tipli qayçıların iş
rejimlərinin pozulmasından asılı olaraq həndəsi ölçülərdə yaranan
qüsurlardır. Belə qüsurlar kəsilən qayçıların ağzını düzgün
itiləmədikdə də alınır. Gelyatin qayçılarla kəsildikdən sonra
alüminum vərəqlər sobanın temperatur rejimində qızdırılır. Bu halda
vərəqlərdə qabarmalar yaranır və müəyyən qüsurlara səbəb olur. Belə
qüsurlar düzəlməyən qüsurlardır. Bu texnologiyada vərəqlər üzərində
toz qalıqları və izlər yaranır. Burada alınan qüsurlar texnoloji və
təmizləyici qurğunun rejiminin pozulmasını və cilalanmadan sonra
alınan yüksək temperaturun alınmasını yaradır. Vərəqlər üzərinə rəng
çəkilərkən müəyyən hissələrdə rəngin düşməməsi hallarına rast
gəlmək olur. Belə qüsurlar düzələ bilən qüsurlar hesab olunur.
Bunlardan başqa rəngin qalın, nazik, geniş və ensiz olması hesabına
yaranan qüsurlar olur ki, bunların da yaranması şablonun düzgün
istifadə olunmaması, quruducu sobada rezinin dəyişməsi, rəngin
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fiziki kimyəvi xassəsinin dəyişməsi və s. hesabına alınır. Vərəqlərə
salınan
şəkillərin
köçürülməsində,
uzadılmasında,
sürüşdürülməsində, vərəqlərin səthində izlərin yaradılmasında,
yarıqların olması və s. yaranan qüsurlar vallar arasındakı məsafənin
düzgün seçilməsindən, vərəqlərin bir-biri üzərində sürüşməsindən,
sınmasından, dağılmasından, oyuq əmələ gəlməsindən, vərəqlərin
vallar arasına düzgün verilməməsindən, vallar arası məsafənin çox
olmasından, vərəqlərin düzgün kəsilməməsindən, sobada ayrı-ayrı
sensorlarda temperatur rejiminin düzgün saxlanılmamasından
ibarətdir.
Vallarda düzgün yağlama rejimi olmadıqda deformasiya,
kanal genişlənməsi, sıxılma və yarıq əmələ gəlir. Yuxarıda adları
çəkilən qüsurların yaranmasını texnologiyanın gedişində düzgün
təyin etmək üçün texniki görmə sistemindən (TGS) istifadə olunur.
Texnoloji xəttin bir neçə mövqelərində yaranan qüsurlara nəzarət
süni intellektin elementlərindən istifadə etməklə TGS yaradılır. TGSin köməkliyi ilə obyektin koordinatı, yeri təyin edilir. RTK-da çox
sayda qüsurlar vərəqlər üzərinə şəkil çəkilən hissədə yaranır. Bu
hissədə yaranan qüsurların miqdarı ümumi istehsalda yaranan
qüsurların 30%-ni təşkil edir. Burada yaranan qüsurlar aşağıdakı
səbəblərdən yaranır: şəkil çəkən stola daxil olan və üzü cilalanmış
vərəqlərdə yüksək temperaturun yaranması; vərəqlərin üzərindəki
şəkillərin fiziki-kimyəvi xassələrinin qeyri-stabil olması; vərəqlər
üzərinə çəkilən rəngin qalınlığının qeyri-mükəmməl paylanması;
vərəqlər üzərində kiçik hissəciklərin və toz qatlarının olması.
RTK-nın texnoloji xəttində texniki nəzarətin təmin edilməsi
üçün ayrı-ayrı istehsal modullarında metroloji vasitələr istifadə
olunur. Hidravlik preslərin köməyi ilə iynələrin vasitəsilə maye
təzyiq altında kanallara vurulur. Təzyiqin bu qiyməti sıfırdan 10
MPa-a qədər yüksəldilir. İndiki zamanda mayenin təzyiqi elektrik
kontaktı olan manometrin köməkliyi ilə ölçülür. Mayenin təzyiqinin
kontaktlı manometrlə ölçülməsi etibarlı hesab olunmur. Bununla
əlaqədar olaraq kontaksız manometr yaradılır. Belə verici rele
rejimində işləyir. Burada verici təzyiqin son qiymətini təyin edir ki,
bu təzyiqdə kanallar tam genişləndirilir. Onu da qeyd etmək lazımdır
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ki, son təzyiqin qiyməti buxarlandırıcıların tipindən asılı olaraq
müəyyən edilir. Bununla əlaqədar olaraq üzərində yerini dəyişə bilən
verici quraşdırılır. Manometr verici ilə birlikdə mayenin təzyiqini
ölçür. Bu qurğuda verici elə yerləşdirilir ki, manometrin əqrəbinin
son vəziyyəti induktiv vericinin bütün cari qiymətlərini göstərir və
eyni zamanda maksimal infromasiya siqnalı alınır. Alınmış siqnal
emal qurğusuna verilərək azad analiz edilir və alınmış qərara əsasən
hidravlik presin sonunun qaldırılması qərarını verir.
Buxarlandırıcıların kanalının genişləndirilməsi zamanı
onlarda xarici və daxili çatışmazlıqlar əmələ gəlir. Adları çəkilən
çatışmazlıqlardan ən çətin təyin oluna biləni deşilmənin olmasıdır.
Belə çatışmazlıq gözlə görünmür. Bunu ancaq təzyiqin dəyişməsinin
xarakterinə görə bilmək olar. Əgər kanallarda deşilmə varsa, onda
kanalların tam açılma vaxtı artır və bu vaxt normal kanalların açılma
vaxtından çox alınır. Şəkil 18-də manometrin xarakteristikaları
verilmişdir. Burada 1 əyrisi kanallarda tam açılma yaranan hala
uyğun olan əyridir. Qrafiklərdən görünür ki, deşilmə olduqda
maksimum təzyiq t p + αt p vaxtında alınır. Qrafiki olaraq müəyyən

(

)

edilmişdir ki, deşiklərin ölçülərindən və onun buxarlandırıcının
kanallarının hansı yerində yerləşməsindən asılı olaraq maksimal
təzyiq, normal buxarlandırıcının alınmasına uyğun olan təzyiqdən
həmişə aşağı olur. Vericinin çıxış gərginliyinin zamandan asılı
dəyişməsinin buxarlandırıcıların kanallarında olan genişlənmədən və
daralmadan asılı olmasına baxaq. Əgər buxarlandırıcılarda sıxılmış
kanal olarsa, onda həmin hissədə təzyiq ordinat oxu istiqamətində
sürətlə artar (şəkil 18 a), genişlənmə olarsa, onda təzyiq absis oxuna
nəzərən azalma istiqamətində olur (şəkil 18 b). Kanalın sıxılması və
genişlənməsi buxarlandırıcıların uzunluğu boyu müxtəlif yerlərdə ola
bilər.
Buxarlandırıcıların hazırlanmasında istifadə olunan ÇAİ
sistemlərdə istifadə edilən icra mexanizmləri robotlara və ya
manipulyatorlara xidmət edir. Bunların bəziləri standart və qeyri
standart elementlər ola bilər. ÇAİ sistemində istifadə olunan SR-ın
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girişində havanın təzyiqini ölçmək üçün elektrik kontaktlı
momentdən istifadə edilir. Buxarlandırıcıların hazırlanmasında

Şəkil 18, a

Şəkil 18, b

istifadə olunan ÇAİ sistemlərdə istifadə edilən icra mexanizmləri
robotlara və ya manipulyatorlara xidmət edir.Bunların bəziləri
standart və qeyri standart elementlər ola bilər. ÇAİ sistemində
istifadə olunan SR-ın girişində havanın təzyiqini ölçmək üçün
elektrik kontaktlı momentdən istifadə edilir. Bunların işləmə
etibarlılığını yüksəltmək üçün kontaksız momentlərdən istifadə
olunur. Bunlar üçün elektromaqnit tip vericilər yardılır ki, bunların
da işləmə prinsipi məsafə vericiləri ilə eynidir. Hərəkət edən
obyektin parametrlərinin ölçülməsində obyektin təsvirinin
sinxronlaşdırılması nəzərdə tutulur və bu da telekamera qurğusunun
köməkliyi ilə yerinə yetirilir. SR-in hissetmə sistemində idarəetmə
qurğusundan istifadə olunur ki, bu da aşağıdakı bloklardan ibarətdir
(şəkil 19): 1-telekameradan, 2-diskdən, 3-addım mühərrikindən; 4monitor dəstəyindən, 5-obyektdən, 6-işıqlandırma mənbəyindən, 7hissənin olmasını göstərən vericidən; 9-tezlik çevricisindən; 10- idarə
blokundan, 11-komanda qurğusundan; 12-təsviri hiss edən blokdan,
13- interfeys qurğusundan və 14- fərdi kompüterdən.
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Şəkil 19. Hərəkətdə olan obyektin görmə
sisteminin blok - sxemi

59

ƏSAS NƏTICƏLƏR
1. Tədqiq olunan RTK-nın texnoloji prosseslərinin
intellektual idarə edilməsini və avtomatlaşdırılmasını təmin edən
vericilərin bazasında informasiya-ölçmə elementlərinin tiplərinin
seçilməsi, RTK-nın aktiv elementlərinin hərəkətli qovşaqlarında
mövqeləşdirilməsinin quruluş sxemi təklif edilmiş və təhlili
aparılmışdır [13].
2. RTK-nın intellektual idarəetmə sisteminin dərəcəsinin artırılması
üçün informasiya-ölçmə altsəviyyəsinin yüksək ölçmə imkanlarına
malik olan, texnoloji ölçmə, nəzarət, tənzimləmə, diaqnostika və
sensor sisteminin digər elementlərinin funksional sxemi təklif
edilmişdir [16, 18, 22, 24].
3. Robototexniki kompleksin quruluşu əsasında qeyri-standart
elementlərin, onların ölçmə vasitələrinin informasiya təminatının
yaradılması üçün tədqiq olunan texnoloji xəttdə informasiya-ölçü
vericilərinin və icra mexanizmlərinin verilənlər bazası qurulmuş,
informasiya-axtarış və seçim alqoritmləri işlənmişdir [6, 10, 19, 20,
27, 28].
4. RTK-da istifadə olunan qeyri-standart elementlərin konstruktor –
quruluş sxemləri təklif edilmiş, onların texnoloji ölçmə vericilərinin
informasiya təminatı, mövqeləşdirmə, blok - sxemləri qurulmuş və
kompüter eksperimentləri əsasında asılılıq qrafikləri qurulmuşdur
[11, 23, 31, 35].
5. RTK-da mürəkkəb texnoloji əməliyyatların dəqiq və etibarlı idarə
edilməsi üçün AİS-in 1-ci səviyyəsində tətbiq olunan analoq
vericinin xətasının təyin olunmasının riyazi modeli qurulmuşdur.
6. RTK-nın istehsal modulunun texnoloji avadanlığının əməliyyatı
prossesində məsafə ölçməsi üçün vericinin fiziki xassələrinin tədqiqi
məqsədi qoyulmuş, yaradılmış bütöv nüvəli kiçik yerdəyişmə
vericisinin çıxış e.h.q-nin xətti xarakteristikaya malik olması,
vericinin maqnit sisteminin ayrı-ayrı hissələrində yaranan dövrü
cərəyanın uyğun alınmış qiymətlərinin hava məsafəsindən asılı
xarakteristikaları kompüter eksperimentləri ilə əsaslandırılmışdır [3,
4, 5, 15, 17, 32, 33, 35, 39].
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7. RTK-da fəaliyyət göstərən sənaye robotlarının növlərinə əsasən
idarəetmə sisteminin tələb olunan vericilərlə təchizatının
əsaslandırılması
üçün
yükqaldırma,
manipulyasiya
etmə
qabiliyyətinə, işləmə qabiliyyətinə və intiqalın tipinə görə vericilərin
maqnit sisteminin bütöv konstruktiv poladdan hazırlanması və
qidalandırma gərginliyinin (12 V və ya 24 V) standart qiymətə
gətirilməsi təklif edilmişdir [3, 4, 8, 12, 15, 21, 29, 34, 38].
8. RTK-nın texnoloji xəttində temperatur rejiminin tənzimlənməsi və
tam avtomatlaşdırılmasını həyata keçirmək üçün robototexniki
komplekslərin informasiya-ölçmə cihazlarından istifadə edilməsi
təklif edilmişdir. [1, 2, 14, 26]
9. RTK-da məhsulun hazırlanması prossesində texniki nəzarətin
təmin edilməsi üçün texniki görmə sisteminin tətbiq olunması
zamanı vərəqlərin xarici səthində yarana bilən qüsurların
aşkarlanması məsələsi əsaslandırılmışdır [36, 37].
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