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Розміщення курсу Лекції з дисципліни і методичні вказівки до практичних і 
лабораторних занять висилаються кожному студенту по 
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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна " Роботи, робототехнологічні комплекси та гнучкі виробничі системи" розроблена 

відповідно до Програми Міжнародного інституту зварювання підготовки міжнародних 

інженерів зварників «IIW Guideline for International Welding Engineers, Technologists, Specialists and 

Practitioners. Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification» (розділ 1.15 

Fully mechanized processes and robotics). Метою Програми є представлення зрізу сучасних знань в 

області зварювальної науки, технологій та обладнання з використанням міжнародних 

стандартів і кращої виробничої практики. Вивчення дисципліни забезпечує конкурентні 

переваги фахівця при роботі на підприємствах України і за кордоном. 

Мета дисципліни — формування у студентів глибоких знань стосовно повністю 

механізованих процесів зварювального виробництва, особливостей їх інтеграції та 

побудови окремих складових таких систем. 
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Предмет дисципліни - опринципи дії робото-технологічних комплексів (РТК), гнучких виробничих 
систем (ГВС), промислових роботів, маніпуляторів виробу з програмним керуванням, 
зварювального та допоміжного устаткування для автоматизованого та роботизованого 
зварювання, конструктивні методи забезпечення безпечної експлуатації зварювальних 
установок, РТК та ГВС, методики програмування роботів. 

Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

Компетентності: 

1. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК2) 

2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК6) 

3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК9) 

4. Здатність застосовувати відповідні методи і ресурси сучасної інженерії для 

знаходження оптимальних рішень широкого кола інженерних задач із застосуванням 

сучасних підходів, методів прогнозування, інформаційних технологій та урахуванням 

наявних обмежень та застосовувати відповідні наукові і технічні методи, інформаційні 

технології та прикладне комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних і наукових завдань з прикладної механіки, пошуку оптимального рішення за 

умов неповної інформації та суперечливих вимог (ФК1) 

5. Здатність до самостійної роботи і ефективного функціонування в якості керівника 

групи (ФК3) 

6. Здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, 

інформаційні технології та прикладне комп'ютерне програмне забезпечення для 

вирішення інженерних і наукових завдань з прикладної механіки (ФК6) 

7. Здатність генерувати нові ідеї та уміння обґрунтування нових інноваційних проектів та 

просування їх на ринку (ФК7) 

8. Здатність використовувати базові уявлення про різноманітність технологічних 

процесів зварювання і споріднених процесів (ФК9) 

9. Здатність використовувати сучасні уявлення про методологію проектування 

оригінального та модернізації стандартного технологічного устаткування для 

зварювання і споріднених процесів і технологій. Здатність розробляти конструкторську 

документацію на РТК, установки і лінії для зварювання та споріднених процесів (ФК10) 

Знання: 

1. структур і принципів дії РТК, ГВС, промислових роботів, маніпуляторів виробу з 
програмним керуванням, зварювального та допоміжного устаткування для 
роботизованого зварювання; 

2. конструктивні методи забезпечення безпечної експлуатації зварювальних установок, 
РТК та ГВС; 

3. методики програмування роботів. 

Уміння: 

1. використовуючи набуті знання щодо технологічного процесу зварювання і технічні 
характеристики зварювального устаткування розраховувати норми часу на виконання 
технологічних операцій робото-технологічних комплексів, установок та ліній; 

2. використовуючи набуті знання щодо особливостей роботизації технологічного процесу 
зварювання, розробляти циклограми роботи робото-технологічних комплексів; 



3. використовуючи набуті знання щодо мов програмування роботів і спеціалізованих 
пристроїв керування, розробляти алгоритми роботи та програми функціонування 
робото-технологічних комплексів; 

4. використовуючи технічні і санітарно-гігієнічні характеристики процесу роботизованого 
зварювання та обладнання, що застосовується, за допомогою відповідних нормативних 
документів визначити потрібні засоби індивідуального та колективного захисту для 
робітників. 

Досвід: 

1. прийняття конструкторських рішень стосовно окремих вузлів РТК; 

2. розробки алгоритму роботи робота. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння «Управління персоналом у зварюванні» студент повинен мати базові 
знання з дисциплін: 

 Метрологія, стандартизація і сертифікація; 

 Іноземна мова професійного спрямування; 
 Контроль якості зварювання; 

 Процеси зварювання. 

На результатах навчання з «Управління персоналом у зварюванні» базуються дисципліни: 

 Курсовий проєкт з роботів, робото-технологічних комплексів і гнучких виробничих 
систем; 

 Виконання м агістреської дисертації. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Основи управління технологічними процесами 

Тема 2. Загальні положення автоматизації процесів зварювання 

Тема 3. Автоматизація процесів зварювання плавленням 

Тема 4. Автоматизація процесів зварювання тиском 

Тема 5. Загальні принципи побудови автоматизованих систем для зварювання 

Тема 6. Жорстка і гнучка автоматизація 

Тема 7. Особливості роботизації зварювального виробництва 

Тема 8. Промислові роботи 

Тема 9. Основні типи геометрії роботів 

Тема 10. Системи координат промислових роботів 

Тема 11. Методи і засоби початкової адаптації зварювальних роботів 

Тема 12. Слідкування за стиком у зварюванні. Системи слідкування за стиком для 

зварювальних роботів 

Тема 13. Датчики промислових роботів. Особливості вимірювання параметрів при 

зварюванні. 

Тема 14. Основні системи та елементи роботизованих комплексів. 

Тема 15. Безпека праці при роботизованому зварюванні 

Тема 16. Вибір об’єктів роботизованого зварювання. Складання і фіксація виробів перед 

зварюванням 



Тема 17. Принципи побудови РТК, дільниць і ліній без автоматичного переналагодження 

Тема 18. Принципи та приклади побудови ГВС 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1. ISO 14731:2006 Welding coordination -- Tasks and responsibilities; Publication date : 2006-10 

2. ДСТУ EN ISO 17662:2015 Зварювання. Калібрування, перевірка та атестація обладнання для 

зварювання і споріднених процесів 

2. Юревич Е.И. Основи робототехніки. - 2016. - 304 с. 

3. Тимченко В.А., Сухомлин А.А. Роботизация сварочного производства. -К.: Техника,1988.-175 с. 

4. Сварочные роботы : В. Геттерт, Г. Герден, Х. Гюттер и др.; Под ред. Г. Гердена; Пер. с нем. 

Г.Н. Клебанова, Д.Г. Тесменицкого. - М.: Машиностроение ,1988.-288 с. 

5. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология, механизация и автоматизация 

производства  сварных конструкций: Атлас, М.: Машиностроение,1989.-328 с. 

6. В.А.Понаморев, И.С.Чугунихин, Ф.В. Бородин. Универсальнно-сборочные приспособления для 

сборочно-сварочных работ: Альбом.М.:Машиностроение,1981.-152 с. 

7. Сборочно-разборочные приспособления с пазами 16 мм для сварочных работ \справочник \ 

.Колл. авторов. Издательство стандартов,1976.-94 с. 

 

Додаткова література: 

1. К., Гонсалес Р. Ли К. Робототехника: пер. с англ.-М.:Мир,1989.-624 с. 
2. Асфаль Р. Роботы и автоматизация производства: Пер. с англ.-М.:Машиностроение,1989.-

448 с. 

3. Механика промышленных роботов: Учебное пособие для вузов : в 3 кн. \Под ред. К.В. Фролова, 

Е.И. Воробьева. Кн.1: Кинематика и динамика \ Е.И. Воробьев, С.А. Попов, Г.И. Шевелева. -

М.:Высш.шк.1988.-304 с. Кн.2: Расчет и проектирование механизмов \ Е.И. Воробьев, О.Д. Егоров, 

С.А. Попов. -М.:Высш.шк.1988.-367 с.Кн.3:Основы конструирования \Е.И. Воробьев, А.В. Бабич, 

К.П. Жуков и др.-М.:Высш.шк.,1989.-383 с. 

4. Фу К., Гонсалес Р. Ли К. Робототехника: пер. с англ.-М.:Мир,1989.-624 с. 

5. Краснопрошина А.А., Скаржепа В.А., Яковлев В.Б. Электрические элементы систем 
управления промышленными роботами, под ред. Краснопрошиной. -К.:Высш.шк.,1990.-248 с. 
 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Лекції 

Лекція 1. Основи управління технологічними процесами 

Структура виробничої системи. Підприємство як виробнича система. Методи управління 

технологічними процесами. Функції управління технологічними процесами.Операції управління 

технологічними процесами. Сумісність у комплексах технічних засобів. Загальні вимоги до 

технічних засобів. 



Лекція 2. Загальні положення автоматизації процесів зварювання 

Основні поняття. Типова функціональна схема системи автоматичного керування. 

Класифікація систем автоматичного керування. Об’єкт керування при автоматизації 

процесів зварювання. Порядок аналізу процесу зварювання з метою автоматизації. 

Лекція 3. Автоматизація процесів зварювання плавленням 

Загальна характеристика опреацій процесів зварювання плавленням. Виконавчі пристрої. 

Вимоги до виконавчих пристроїв. Основні параметри процесів зварювання плавленням, вимоги 

до їхньої стабілізації. 

Лекція 4. Автоматизація процесів зварювання тиском 

Загальна характеристика опреацій процесів зварювання тиском. Виконавчі пристрої. 

Вимоги до виконавчих пристроїв. Основні параметри процесів зварювання тиском, вимоги до 

їхньої стабілізації. 

Лекція 5. Загальні принципи побудови автоматизованих систем для зварювання 

Визначення основних показників якості зварного з'єднання, що забезпечують задані 

вимоги експлуатаційної надійності виробу. Вибір регульованих величин і керуючих дій. Оцінка 

впливу на зварювальний процес імовірних збурень. Формулювання задач автоматичного 

керування. Вибір регулюючих дій. Формулювання вимог до пристроїв системи автоматичного 

керування. Побудова функціональної схеми. 

Лекція 6. Жорстка і гнучка автоматизація 

Сутність систем із жорсткою та гнучкою автоматизацією, причини появи гнучкої 

автоматизації. Поняття функціональної гнучкості, функціональна гнучкість процесів 

зварювання. Класифікація систем програмного управління. 

Лекція 7. Особливості роботизації зварювального виробництва 

Переваги роботизації виробництва. Ефективність роботизації виробництва та чинники, 

які впливають на неї. Технічні та економічні особливості роботи зації зварювання. 

Лекція 8. Промислові роботи 

Види промислових роботів. Види, особливості конструкції та роботи, галузі 

використання автоматичних, біотехнічних маніпуляційних та інтреактивних маніпуляційних 

роботів. Групи роботів за цільовим призначенням. 

Лекція 9. Основні типи геометрії роботів 

Поняття геометрії роботів. Особливості конструкції, робочої зони, типового 

призначення, переваги та недоліки роботів із різними типами геометрії (3P, R2P, 2PR, 

3R). 

Лекція 10. Системи координат промислових роботів 

Види переміщень у промислових роботах. Поняття ступенів свободи. Ступені свободи 

маніпуляторів у складі роботизованого комплекса. Поняття транспортуючих та орієнтуючих 

переміщень. Системи координат для транспортуючих та орієнтуючих переміщень: декартова 

тривимірна, циліндрична, сферичка. Прив’язка напрямів у системі координат та початку 

відліку: до ланок робота, до виробу, до інструменту. 



Лекція 11. Методи і засоби початкової адаптації зварювальних роботів 

Фактори, які викликають необхідність адаптації. Принципи початкової (установочної) 
адаптації. Електромеханічні датчики для початкової адаптації. Електроконтактні датчики 
для початкової адаптації. 

Лекція 12. Слідкування за стиком у зварюванні. Системи слідкування за стиком для 

зварювальних роботів 

Геометрична адаптація. Конактні датчики. Лазерні датчики. Системи із 
відеоспостереженням (2D, 3D). 

Лекція 13. Датчики промислових роботів. Особливості вимірювання параметрів 

процесів при зварюванні 

Внутрішні та зовнішні датчики роботів, вимірювані параметри. Загальні властивості 
датчиків. Світлові датчики. Датчики звуку. Датчики наближення. Датчики дотику.Датчики 
температури. Датчики прискорення. Датчики положення. 

Лекція 14. Основні системи та елементи роботизованих комплексів 

Цикл роботи повністю автоматизованої системи. Елементи комплексів для зварювання. 
Зварювальне обладнання. Обладнання для позиціювання та переміщення деталей. Оснащення 
та допоміжне обладнання. Елементи систем автоматичного керування та безпеки. 

Лекція 15. Безпека праці при роботизованому зварюванні 

Вплив роботизації зварювання на умови і безпеку праці. Методи та засоби усунення 
можливості проникнення людей у небезпечні зони РТК. Методи та засоби забезпечення безпеки 
праці при технічному обслуговуванні та програмуванні роботів та РТК. 

Лекція 16. Вибір об’єктів роботизованого зварювання. Складання та фіксація виробів 

перед зварюванням 

Поняття про технологічність виробів і загальні вимоги до об’єктів роботизованого 
зварювання. Приклади технологічних і нетехнологічних виконань конструкцій під роботизоване 
зварювання. Призначення пристосувань для роботизованого зварювання, їх типи, загальні 
вимоги до пристосувань. Притискні та корпусні елементи пристосувань. Принципи базування 
виробів у пристосуваннях, опорно-фіксуючі елементи пристосувань Шляхи підвищення 
функціональної гнучкості складального обладнання і оснастки. Особливості роботизації 
складання до зварювання. 

Лекція 17. Принципи побудови РТК, дільниць і ліній без автоматичного 

переналагодження 

Визначення РТК, роботизованої дільниці та роботизованої лінії. Поняття про 
технологічний модуль. Визначення норм часу для зварювальних РТК. Принципи та приклади 
побудови РТК з одним, двома та декількома однопозиційними маніпуляторами виробу або 
нерухомими столами. Принципи та приклади побудови РТК з дво- або багатопозиційним 
столом (барабаном). Принципи побудови РТК для роботизованого складання та 
роботизованого зварювання. Принципи побудови дільниць з декількох РТК. Принципи і приклади 
побудови роботизованих зварювальних ліній. Принципи інтеграції операцій в зварювальних РТК, 
дільницях і лініях. 

Лекція 18. Принципи та приклади побудови ГВС 

Визначення та структура ГВС. Основні принципи побудови ГВС. Принципи автоматичної 
ідентифікації виробів у ГВС. Жорсткий та гнучкий транспорт для ГВС. Використання при 
побудові ГВС транспортерів, накопичувачей і конвеєрів. Приклади ГВС з одним або декількома 
роботами, накопичувачем у вигляді автоматизованого складу і конвеєрним транспортером 



або трансманіпулятором. Приклади ГВС у вигляді ліній з автоматичним магазином змінних 
зварювальних пристосувань. Приклади ГВС з гнучким транспортом у вигляді робокарів. 

Практичні заняття 

Практичне заняття 1. Опорно-фіксуючі елементи складально-зварювальної оснастки 

Практичне заняття 2. Класифікація і вимоги до затискних механізмів та пристосувань 

складально-зварювальної оснастки 

Практичне заняття 3. Розрахунок механічних притискачів складально-зварювальної оснастки 

Практичне заняття 4. Розрахунок пневматичних притискачів складально-зварювальної 

оснастки 

Практичне заняття 5. Розрахунок електромеханічних, електромагнітних і магнітних 

притискачів складально-зварювальної оснастки 

Практичне заняття 6. Корпуси складально-зварювальної оснастки 

Практичне заняття 7. Базування деталей у пристосуваннях  

Практичне заняття 8. Пристосування для роботизованого складання 

Практичне заняття 9. Шляхи оптимізації складально-зварювальних пристосувань. 

Лабораторні заняття 

Лабораторна робота 1. Вивчення конструкції і системи керування промислового робота РМ-01 

Лабораторна робота 2. Вивчення мови програмування промислового робота РМ-01 

Лабораторна робота 3. Алгоритми керування рухом маніпулятора робочого інструменту 

Лабораторна робота 4. Точнісні характеристики ПР РМ-01 

6. Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Обробка і оформлення даних, отриманих при виконанні практичних занять, в тому числі 
заповнення форм специфікацій і протоколів, прийнятих у виробничій практиці –  орієнтовно 1.5 
години на кожне практичне заняття (всього – 11 год.). 

6.2 Підготовка до екзамена – 36 год. 

6.3 Підготовка до лекцій – 1 година на кожну лекцію (всього – 18 год.). 

6.4 Підготовка до лабораторних занять — орієнтовно 0.5 годин на заняття (всього — 5 год.). 

6.5 Підготовка до модульної контрольної роботи — 2 години. 

 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни РОБОТИ, РОБОТОТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ ТА ГНУЧКІ ВИРОБНИЧІ 

СИСТЕМИ є складовою частиною загальної політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і 
полягає у виконанні викладачем і студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекційю практичних і лабораторних занять є обов'язковим. Необхідність 
пропуску занять з поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням 



питання щодо форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять 
через хворобу викладачеві надається медична довідка. 

 На заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На екзаменах забороняється 
використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску викладача чи в 
інтернеті. 

 На заняттях студенти проявляють активність. На лекціях виникаючі питання 
задаються у відведений викладачем час. На практичних заняттях питання вирішуються 
по мірі виникнення в діалогової формі. За активність студентів на заняттях викладач 
призначає заохочувальні бали. 

 Практичні та лабораторні повинні бути виконані і захищені до початку екзаменаційної 
сесії. Перездачі іспиту допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії. Для 
повторної перездачі викладачем призначається комісія. 

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю 
і поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування по 
темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
практичного заняття. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен. 
Умови допуску до семестрового контролю: захист виконання повного комплексу практичних 
та лабораторних. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 1. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 1 бал × 18 = 18 балів.  

 Виконання практичних робіт – 1 бал. Максимальна кількість балів за всі практичні 

заняття складає: 1 бал × 9 = 9 балів.  

 Виконання та захист лабораторних робіт — 1 або 3 бали (захист в установлений 

термін — 3 бали, подальші захисти — 1 бал). Максимальна кількість балів за всі 

лабораторні заняття складає: 3 бали × 4 = 12 балів.  

 Модульна контрольна робота — 0, 5 або 10 балів. 

 Бонусні бали за активну участь у заняттях — 1 бал. 

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=18 + 9 + 12 + 10 + 

1= 50 балів. 

 Екзаменаційна складова шкали дорівнює: RE = 50 балів. 

 Рейтингова шкала з дисципліни складає: R = RC + RE = 50 + 50 = 100 балів. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 



9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Завдання, які виносяться на семестровий контроль:  

1. При яких режимах роботи робота виникає більшість небезпечних ситуацій для 

працівників. 

2. Визначення робото-технологічного комплексу 

3. Яку вантажопідйомність на останній ланці маніпуляційної системи має робот РМ-01. 

4. Завдяки яким чинникам покращуються умови праці і її безпека при роботизованому 

зварюванні. 

5. Системи координат переносних рухів роботів. 

6. Відеосенсорні підсистеми поточної адаптації. 

7. Системи координат для визначення положення у просторі всіх складових частин 

робототехнологічних комплексів.  

8. Якою інформацією треба володіти для здійснення технологічної адаптації. 

9. Функції пристрою обслуговування пальника. 

10. Які негативні чинники виникають при фіксації заготовок прихоплюваннями в процесі 

роботизованого дугового зварювання. 

11. Ознаки циклоїдних передач. 

12. Які вирішуються задачі в процесі розрахунку норм часу для зварювальних робото-

технологічних комплексів. 

13. Яка найчастіше вантажопідйомність у роботів для точкового контактного 

зварювання. 

14. Яка мінімальна висота огорожі робото-технологічних комплексів. 

15. Які переваги мають робото-технологічні комплекси з трьома і більше маніпуляторами 

виробу. 

16. Види адаптації роботів для зварювання. 

17. Які переваги мають робото-технологічні комплекси з одним однопозиційним 

маніпулятором виробу. 

18. Переваги роботизації технологічного процесу точкового контактного зварювання. 

19. Визначення роботизованої лінії. 

20. Функції приводу подавання зварювального дроту. 

21. Способи автоматичної заміни інструменту. 

22. Задачі керування робото-технологічними комплексами для зварювання. 

23. Недоліки механізмів обертального руху маніпуляційних систем. 

24. Енергетичні виходи робототехнічних систем. 

25. Заходи пригнічення низькочастотних коливань маніпуляційних систем. 

26. Використання дуги як датчика поточної адаптації. 

27. Способи зачищення сопла у блоках автоматичного обслуговування пальника. 

28. Датчики положення ланок маніпуляційних систем. 

29. Які фактори впливають на рівень технологічності виробів при роботизованому 

зварюванні. 

30. Властивості пальників для роботизованого дугового зварювання. 

31. Переваги використання дуги як датчика поточної адаптації. 

32. Пряме завдання кінематики при керуванні роботом. 

33. Зворотне завдання кінематики при керуванні роботом. 

34. Переваги передач з тілами кочення. 



35. Кінематичні схеми маніпуляторів виробу. 

36. Блоки охолодження робототехнологічних комплексів. 

37. Найбільш небезпечні властивості роботів для зварювання. 

38. Найбільш небезпечні для обслуговування маніпулятори виробів. 

39. Найбільш дієві шляхи підвищення безпеки при програмуванні і технічному обслуговуванні 

робототехнологічних комплексів. 

40. Принцип керування за відстанню. 

41. При якому річному обсязі випуску продукції доцільне застосування засобів робототехніки. 

42. Вимоги до зварних конструкцій при їх складанні роботами. 

43. Максимально допустима величина відхилення зварюваних елементів від заданого 

положення при роботизованому точковому контактному зварюванні. 

44. Типи структур у пристроях керування зварювальними робото-технологічними 

комплексами. 

45. Які види інформації обробляються при синхронній взаємодії робота з периферійним 

обладнанням. 

46. Роботизовані дільниці. 

47. Пристрої захисту зварювального інструменту від пошкодження. 

48. Входи робототехнічних систем. 

49. Повторюваність у роботів для точкового контактного зварювання. 

50. Виходи робототехнічних систем. 
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