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Brațele robotice de tip braț uman, numite și roboți colaborativi
sau coboți, au devenit în ultima vreme de actualitate maximă și
sunt în atenția tuturor firmelor importante, dar nu numai, care
produc diferite tipuri de roboți industriali dar și roboți umanoizi sau
similari cu aceștia.
Robotul industrial, respectiv, brațul robotic a avut încă de la
început ca model brațul uman, cu precizarea că variantele inițiale
ale roboților industriali aveau gabarite mari,
și anumite
disproporții față de brațul uman. Anatomic și cinematic brațul
uman reprezentat în Fig.1, este caracterizat de mai multe elemente
și șapte mișcări independente: trei rotații în umăr, o rotație în cot, o
rotație în jurul antebrațului și două rotații la nivelul încheieturii
palmei. Așa cum am precizat deja primele variante de roboți
industriali numai au încercat copierea structurii și cinematicii
mâinii umane direcție în care s-a reușit parțial.

Fig. 1. Structura și cinematica brațului uman.

În ultimii 10-15 ani au apărut însă structuri tip braț robotic mult
mai asemănătoare cu brațul uman și cu performanțe comparabile.
Dintre aceste variante se vor prezenta câteva. Brațul robotic Barrett
Arm (Fig. 2a) este realizat încă de la începutul anilor 2000 și este
deosebit de precis. Principalele caracteristici ale acestui braț robotic
sunt: înălțime 42 cm, lungime 72 cm, lățime(la bază) 34 cm,
greutate 27 kg, o viteză mare și o precizie foarte bună. În Fig. 2b
este arătat brațul robotic Universal Robot UR 10. Principalele lui
caracteristici sunt: lucrează în siguranță alături de angajați sau
separat, poate manipula mase până la 10 kg, raza de acțiune este de
132 mm, posibilitate de rotație cu 360 de grade în fiecare cuplă, 6
grade de mobilitate corespunzătoare la 6 axe; repetabilitate de 0,1
mm, ușor de montat având numai 11 kg, ușor programabil pentru
adaptare la diverse sarcini.
(continuare în pagina 3)

1

EDITORIAL
Editorial (continupare din pagina 1)
Brațul robotic Doosan M 1013 Robotic Arm (Fig.
3a) este caracterizat de: 6 grade de libertate, sarcină
utilă: 10 kg, raza de acțiune: 1.300 mm, viteza la
nivelul efectorului: 1 m / s, repetabilitate: ± 0,1 mm,
temperatura de funcționare: 5–45 ° C, greutate: 33
kg, poziție de instalare: podea, tavan , pereți, gradul
de protecție: IP54, porturi I / O: configurat cu 6 I /
Os, alimentare: 24V / max. 3A, mișcări în cuple

(interval / viteză): C1, C2: ± 360 ° / 120 ° / s, C3: ±
160 ° / 180 ° / s, C4, C5, C6: ± 360 ° / 225 ° / s. În
Fig. 3b este arătat brațul robotic de tip Elfin ce are
următoarele particularități: mod de control: în regim
continuu, mod de acționare: electric, capacitate de
încărcare aplicație oarecare, echipat cu sistem tip
pick and place, certificare CE, marcă comercială:
Han’s Robot.

a

b
Fig. 2. Brațe robotice de tip colaborativ:
a – WAM Barrett arm și b – Universal Robot UR10.

a

b

Fig. 3. Brațe robotice de tip colaborativ:
a – Doosan M 1013 Robotic Arm și b – Elfin Robotic Arm.

O altă variantă de braț robotic de acest tip este
ROZUM Robotics (Fig. 4a) fiind : ultra ușor și
mobil (8 kg greutate), puternic și cu dexteritate
ridicată (3 kg sarcină utilă, 700 mm rază de acțiune),
precizie (+/– 0,1 mm repetabilitate), rapid (30 rpm /
2 m / sec). Brațul robotic KUKA(Fig. 4b), realizat
Buletinul AGIR nr. 1/2021 ● ianuarie-martie

după o lungă perfecționare și optimizare a roboților
clasici KUKA, la care se poate observa și marea
diferență între roboții industriali tradiționali și
brațele robotice articulate de ultimă generație, este
caracterizat de: 7 grade de libertate, algoritmi de
adaptare, echipare cu senzori de cuplu motor/
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moment care ne permit să efectuăm controlul
cuplului motor și prin controlul impedanței, care să

permită o interacțiune inteligentă și capacitate de
adaptare a mișcării.

a

b

Fig. 4. Brațe robotice de tip colaborativ:
a – ROZUM Robotic Arm și b – KUKA Robotic Arm.

Brațul robotic Rebel Arm 1-2 (Fig. 5a) este
caracterizat de: 6 grade de libertate, sistem de control
integrat, șasiul exterior este alcătuit în întregime din
polimeri și, prin urmare, este practic și ușor, brațul
articulat permite aplicații care implică colaborare ommașină, ușor, cablurile amplasate la interior, articulațiile sunt potrivite pentru aplicațiile din robotica de
serviciu, motoare Brushless DC în loc de motoare pas

cu pas. Brațul robotic Panda (Fig. 5b) este caracterizat
de : programare simplă, conceput pentru întreprinderile
mici, șapte grade de mobilitate și proiectat cu capacitatea de a sezisa inteligent „atingerea”, Panda poate ajuta
la desfășurarea experimentelor științifice, la construirea
de plăci de circuit sau la pretestarea echipamentelor
(două brațe Panda pot chiar lucra împreună pentru a
construi un al treilea braț).

a

b
Fig. 5. Brațe robotice de tip colaborativ:
a – Rabel Robotic Arm și b – Panda Robotic Arm.

Toate tipurile de brațe robotice prezentate fac
parte din așa numită clasă a roboților colaborativi
sau coboți destinați să interacționeze prietenos și
foarte eficient cu operatorul uman. Aceste brațe
robotice au în general 6 sau mai multe grade de
mobilitate și pot fi folosite individual sau în pereche,
ca și brațele umane. Pentru exemplificare se dau
4

două exemple de structuri echipate cu câte două
brațe robotice (Fig. 6a și b).
În cele mai multe cazuri aceste brațe robotice
folosite individual sau în perechi, au fost dotate și
sunt încă dotate, pe scară largă cu prehensoare cu
bacuri, de tip clește, sau sporadic cu prehensoare cu
degete (3, 4 sau 5 degete) articulate. Această situație
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se explică prin variantele încă puține suficient de
performante și la prețuri accesibile ale prehensoarelor antropomorfe cu degete articulate. Este
momentul ca această situație să fie depășită și să se

a

treacă pe scară largă la dotarea brațelor robotice de
tip colaborativ cu prehensoare antropomorfe cu cinci
degete articulate pentru a le pune integral în valoare
funcționalitatea.

b

Fig. 6. Structuri robotice cu două brațe robotice de tip braț uman :
a – tip Yaskawa și b – tip ABB.

O problemă de o importanță deosebită pentru
brațele robotice de tipul brațului uman este rezolvarea
cinematicii directe și a cinematicii inverse. Se precizează numai că pentru rezolvarea acestor probleme se
recomandă metoda operatorilor omogeni. Mai departe,
se prezintă numai notațiile necesare, respectiv
sistemele de referință și distanțele liniare și unghiulare
specifice pentru rezolvarea cinematicii directe pentru
structura cinematică cu 6 axe (0,1,2,3,4,5) reprezentată
în Fig. 7.

Fig. 7. Notațiile necesare pentru rezolvarea cinematicii directe
cu metoda operatorilor omogeni.

Pentru a obține coordonatele sistemului de referință O5x5y5z5 raportate la sistemul de referință
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O0x0y0z0 (problema cinematică directă), scriem
formele matriceale ale operatorilor de rotație sau de
translație, ale trecerii succesive de la sistemul de referință m la sistemul de referință n: m = 0,1,2,3,4,5;
n = 0,1,..., 5. Matricea sistemului de referință
O5x5y5z5, în comparație cu sistemul de referință
O0x0y0z0 este produsul matricelor de transfer, sub
forma: A05=A01’A1’1A12’A2’2A23’A3’3A34’A4’4A45. Evident că analiza cinematică în această abordare poate
fi extrapolată la orice altă structură de braț robotic de
tip braț uman.
Așa cum s-a menționat deja pentru a se pune în
valoare funcționalitatea brațelor robotice de tip
colaborativ, a coboților, este imperios necesar să se
treacă de la utilizarea prehensoarelor cu bacuri sau
chiar a poliprehensoarelor la prehensoare antropomorfe, care însă să fie suficient de funcționale dar să
aibă o complexitate medie și un preț accesibil, chiar
la nivelul firmelor mici și mijlocii. Mai departe se
arată un prehensor antropomorf cu cinci degete, cu
un grad ridicat de asemănare cu mâna umană realizat
sub coordonarea autorului, care se poate utiliza
pentru echiparea brațelor robotice descrise mai sus.
În Fig. 8 se arată un astfel de braț robotic și
prehensorul care se va monta pe acesta, varianta
reala si modelul CAD.
Ca exemplificare de utilizare a unui ansamblu de
acest fel se arată simularea unei operații de montare
și transfer a unui ax metalic. Conform Fig. 9a și b,
pe un ax fixat într-un dispozitiv se montează un
rulment.
După montare axul este preluat și depozitat într-o
cutie pe un suport adecvat (Fig. 10).
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Fig. 8. Cuplarea unui braț robotic de tip colaborativ
cu un prehensor antropomorf cu cinci degete.

a

b

Fig. 9. Simularea utilizării prehensorului antropomorf: montarea unui rulment (a) și operația de transfer a unui ax (b).

Fig. 10. Depozitarea axului cu prehensorul antropomorf.

Postul de lucru robotizat poate fi optimizat prin
utilizarea unui senzor de tip Kinect, care să preia
mișcările unui braț uman și să le transmită brațului

robotic, prehensorul antropomorf fiind configurat
pentru prehensarea unor piese diverse cu ajutorul
unui senzor Motion Leap (Fig. 11).

Fig. 11. Soluție de control pentru o structură robotică
formată dintr-un robot colaborativ-cobot
și un prehensor antropomorf cu degete.
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Prezentarea acestei soluții caută să încurajeze
utilizarea pe scară largă a brațelor robotice de tip
colaborativ, a coboților, dotați cu prehensoare
antropomorfe cu cinci degete de complexitate medie
realizabile la costuri reduse, care să contribuie cu
adevărat la robotizarea cvasitotală a proceselor
tehnologice de fabricație și asamblare.
Ca și concluzii se poate menționa că:
– brațele robotice de tip braț uman, numite și
roboți colaborativi sau coboți, s-au perfecționat și
diversificat foarte mult în ultimul timp, chiar fiecare
dintre firmele mari, dar nu numai, de roboți
industriali lansând pe piață și astfel de structuri;
– aceste brațe robotice mult mai performante
decat roboții industriali clasici sunt dotate în
continuare mai ales cu prehensoare cu bacuri, de tip
clește, care nu le pun în valoare toate posibilitățile
constructive și funcționale;
– eficiența maximă a utilizării brațelor robotice
de tip colaborativ poate fi atinsă prin echiparea
acestora cu prehensoare antropomorfe, în prezent
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încă greu accesibile datorită prețurilor mari și unei
complexități uneori inutilă;
– ca alternativă la prehensoasorele antropomorfe
cunoscute, pentru echiparea brațelor robotice este
recomandat un prehensor antropomorf cu cinci
degete(sau soluții similare) suficient de performant
și realizabil la un cost redus, realizat sub coordonarea autorului, inclusiv o soluție de cuplare cu un
braț robotic și exemplificarea utilizării în cazul unor
operații de montaj și transfer.
Considerațiile de față au și rolul de a încuraja
preocupările care să urmărească direcțiile evidențiate
și la nivelul firmelor mijlocii sau chiar mici, nivel la
care implementarea roboților, în special a roboților
colaborativi, coboților, va fi din ce în ce mai
importantă în perioada următoare.
Brașov, 2021
Prof. univ. dr. ing. Eur Ing Ionel STAREȚU,
Membru corespondent al ASTR,
Președinte Sucursala AGIR Brașov
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