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Обґрунтована актуальність розробки та дослідження просторової системи приводів у вигляді рухомих стру-

ктур складених із трикутників. Показано, що структури такого виду при їх розміщенні на криволінійній повер-
хні розбивають її на трикутні елементи, тобто здійснюють її тріангуляцію. Встановлено аналітичні залежності, 
які пов’язують параметри структури із параметрами ділянок поверхні, на які її розділяє структура. Визначено 
основні параметри тріангуляції для окремого випадку поверхні у вигляді сфери. Наведено розроблені схемні 
рішення тріангулярних структур, зокрема, лінійні ланцюгові, поверхневі структури та кільцеві структури. Об-
ґрунтовано призначення структур для маніпулювання об’єктами в обмежених об’ємах. Описані конструктивні 
особливості елементної бази розробленої просторової системи приводів. Зокрема наведена конструкція сфери-
чного шарніра із феромагнітною рідиною та магнітною сферою, з якою контактують сферичні поверхні хвосто-
виків закріплених на корпусах і штоках циліндрів приводів. Описана мехатронна система переміщення тріангу-
лярних структур. Для вільного переміщення структури запропоновані аеростатичні опори спеціального виду. 
Описано механізм поступального та поворотного переміщення структури. Розроблено і перевірено дослідні 
зразки поверхневих тріангулярних структур, які мають три, п’ять, сім і дев’ять приводів. Виготовлено і апробо-
вано кільцеву просторову структуру, яка включає 12 приводів. 
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Обоснована актуальность разработки и исследования пространственной системы приводов в виде движу-

щихся структур составленных из треугольников. Показано, что структуры такого вида при их размещении на 
криволинейной поверхности разбивают ее на треугольные элементы, т.е. осуществляют ее триангуляцию. Ус-
тановлено аналитические зависимости, связывающие параметры структуры с параметрами участков поверхно-
сти, на которые ее разбивает структура. Определены основные параметры триангуляции для частного случая 
поверхности в виде сферы. Приведены разработанные схемные решения триангулярных структур. В частности 
линейные цепные, поверхностные структуры и кольцевые структуры. Обосновано назначение структур для 
манипулирования объектами в ограниченных объемах. Описаны конструктивные особенности элементной базы 
разработанной пространственной системы приводов. В частности, приведена конструкция сферического шар-
нира с ферромагнитной жидкостью и магнитной сферой, с которой контактируют сферические поверхности 
хвостовиков, закрепленных на корпусах и штоках цилиндров приводов. Описана мехатронная система переме-
щения триангулярных структур. Для свободного перемещения структуры предложены аэростатические опоры 
специального вида. Описан механизм поступательного и поворотного перемещения структуры. Разработаны и 
проверены опытные образцы поверхностных структур, которые имеют три, пять, семь и девять приводов. Изго-
товлена и апробирована кольцевая пространственная структура, которая включает 12 приводов. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Розробка ефектив-
них систем маніпулювання об’єктами дає можли-
вість суттєвим чином підвищити ефективність тех-
нологічного обладнання.  

Проблема в загальному вигляді полягає у ство-
ренні принципово нових ефективних систем маніпу-
лювання об’єктами машинобудування. Проблема 
пов’язана із важливими науковими і практичними 
завданнями розробки просторових систем приводів. 
Просторові приводи є основою перспективних конс-
трукцій маніпуляторів, промислових роботів та 
іншого технологічного обладнання, що забезпечу-
ють задачі маніпулювання об’єктами. 

В останніх дослідженнях і публікаціях наведена 
значна кількість розробок просторових систем при-
водів [1]. Запропоновані схемні і конструктивні 
рішення [2] систем маніпулювання об’єктами ма-
шинобудування. Як правило, вони базуються на 
використанні одного або кількох просторових меха-
нізмів з паралельними кінематичними зв’язками.  

У низці публікацій [3] і патентів [4] наведені ро-
зробки систем, які мають число ступенів вільності 
більше шести. Вони дозволяють забезпечити необ-
хідну точність системи. Недоліком розглянутих 
конструкцій є недостатня гнучкість регулювання 
системи обумовлена специфікою роботи механізмів, 
які складають основу просторової системи приводів. 

В окремих джерелах [5] наведені багатокоорди-
натні системи приводів, які використовуються в 
технологічних системах металообробки. В результа-
ті патентно-інформаційних досліджень зроблено 
висновок про відсутність розробок і результатів 
досліджень просторових систем приводів у вигляді 
рухомих тріангулярних структур. 

До невирішених раніше частин загальної про-
блеми належить розробка ефективних конструкцій 
просторових систем приводів у вигляді рухомих 
тріангулярних структур, дослідження їх характерис-
тик і застосування розроблених конструкцій в про-
гресивному технологічному обладнанні. 
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Метою роботи є створення принципово нових 
пристроїв маніпулювання у вигляді рухомих тріан-
гулярних структур. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За-
дачі досліджень. Розробка раціональних конструк-
цій просторових систем приводів у вигляді рухомих 
тріангулярних структур, обґрунтування створення 
елементної бази для їх реалізації та апробація за-
пропонованих технічних рішень. 

Теоретичні основи побудови тріангулярних 
структур. Операція тріангуляції [7] забезпечує 
розбиття деякої криволінійної поверхні на трикут-
ники, в загальному випадку криволінійні. Якщо у 
вершинах трикутника встановлені опори приводів, а 
сторони трикутника утворені відповідними приво-
дами, то одержана система приводів буде поверхне-
вою тріангулярною структурою. Вона буде взаємо-
діяти з поверхнею у вершинах трикутників. Най-
більш простою є елементарна тріангулярна структу-
ра, яка має вигляд трикутника (рис. 1). 

 

 
  а            б 

Рисунок 1 – Схема просторового розташування 
елементарної тріангулярної структури на 

криволінійній поверхні (а) та вигляд структури 
зверху (б) 

 
Дана структура має три пневматичні приводи 

з’єднані шарнірами А, В, С. Довжина приводів L1, 
L2, L3 змінюється в процесі переміщення структури 
по поверхні. Шарніри А, В, С періодично фіксують-
ся на поверхні за допомогою спеціальних пристосу-
вань, наприклад, магнітними фіксаторами. 

З метою спрощення аналізу прийнято, що струк-
тура знаходиться на поверхні постійної кривизни, 
що відповідає сфері радіусом R. При цьому для 
визначення основних геометричних співвідношень 
використані формули сферичної тригонометрії [8]. 
Введемо систему координат х, у, z, цент Р якої спів-
падає із центром сфери. В даній системі координат 
рівняння поверхні має вигляд: 

.2222 Rzyx    (1) 

Прийнято, що шарніри системи приводів А, В і С 
знаходяться безпосередньо на сфері і мають незнач-
ні розміри. Для визначення положення структури на 
поверхні достатньо задати її характерні розміри та 
три параметри. Характерними розмірами структури 
прийнята відстань між шарнірами (довжина приво-
дів) L1, L2, L3. В якості параметрів прийняті дві де-

картові координати шарніра А (хА, уА) та одна коор-
дината  шарніра В (хВ). 

Останні координати шарнірів знайдені шляхом 
обчислень. Координата zА знаходиться із рівняння 
сфери (1): 

.222
AAA yxRz 

 
 (2) 

Для знаходження невідомих координат шарніра 
В (уВ, zB) маємо систему рівнянь: 
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Для знаходження невідомих координат шарніра 
С (хс, ус, zc)маємо систему трьох рівнянь: 
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Системи рівнянь (3) і (4) розв’язуються ітерацій-
ним методом за допомогою математичних пакетів. 

Кути А, В, С між осями приводів знаходяться із 
тригонометричних співвідношень для трикутника 
АВС. На основі теореми косинусів маємо: 
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(5) 

Площина розташування структури, в якій знахо-
дяться приводи і шарніри, визначається в аналітич-
ному вигляді по трьох точках (А, В і С) і описується 
рівнянням: 

QzPyPxP zyx  ,  (6) 

де коефіцієнти рівняння визначено у вигляді: 
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Детермінанти, які входять в формулу (6) обчис-
люються по знайденим за формулами (2)–(4) коор-
динатам шарнірів. 

Рівняння нормалі до площини структури, яка 
проходить через центр сфери, визначено системою 
рівнянь: 
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(7) 

Дана нормаль перетинає площину структури в 
точці, де розв’язки рівнянь (6) і (7) співпадають. 

Відстань від центра сфери до площини структури 
визначається формулою: 
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Відповідно найбільше відхилення площини 
структури від криволінійної поверхні складе: 

hR  .   (9) 

Окремі привода структури L1, L2 та L3 проекту-
ються на криволінійну поверхню. Їх проекціями є 
дуги ПL1, ПL2, ПL3. Вони утворюють сферичний 
трикутник з вершинами АВС сторонами u, v, w та 
кутами U, V, W визначений на сфері радіуса R. Сто-
рони сферичного трикутника вимірюються в кутовій 
мірі і знаходяться із тригонометричних співвідно-
шень для трикутників ∆ОАВ, ∆ОВС, ∆ОСА. Відпо-
відно до сторони сферичного трикутника знайдені у 
вигляді залежностей: 
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Кути U, V, W сферичного трикутника знаходять-
ся на основі теореми косинусів для сферичних три-
кутників: 
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(11) 

Дуги проекцій на сферу приводів та відповідні 
приводи утворюють сегменти, висота яких є найбі-
льшою відстанню від осі привода до поверхні. Ви-
соти сегментів обчислюються за формулами: 

 2/cos11 wR  ,  2/cos12 uR  , 
 2/cos13 vR  .  (12) 

Наведені вище формули (5)–(12) є основою ви-
значення положення структури на сферичній повер-
хні. Для поверхонь іншого виду формули усклад-
нюються. 

Схемні рішення просторових систем приводів у 
вигляді рухомих тріангулярних структур. 
Об’єднання кількох елементарних тріангулярних 
структур породжує різноманітні складні структури. 
Об’єднання елементарних структур по ланцюговій 
схемі породжує ланцюгові структури. 

Ланцюгова структура може мати різну конфігу-
рацію. Найбільш простою є лінійна ланцюгова стру-
ктура (рис. 2,а). Об’єднання елементарних структур 
по різних сторонах породжує поверхневі структури 
(рис. 2,г). 

Розгалужені  ланцюгові структури будуються по 
різноманітних схемах. Характерними є древовидні 
ланцюгові тріангулярні структури (рис. 2,б) та стру-
ктури з кільцевими ділянками (рис. 2,в). 

Тріангулярні структури розташовуються на пло-
ских або криволінійних поверхнях. Характерним є 
розташування ланцюгової лінійної тріангулярної 
структури на циліндричній поверхні (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Характерні приклади тріангулярних 
структур: а – ланцюгова; б – ланцюгова древовидна; 

в – кільцева; г – поверхнева 
 

Наведена структура має здатність переміщува-
тись вздовж осі циліндричної поверхні (трубопро-
вода) та переміщуватись в тангенціальному напрям-
ку відносно поверхні. Характерним є гвинтовий рух 
структури по поверхні труби. Реалізується як пра-
вий, так і лівій гвинтові рухи. Аналогічно побудова-
на кільцева структура мінімальної конфігурації, яка 
має 12 приводів (рис. 4). Використані гнучкі силь-
фонні приводи, які забезпечують надійне перемі-
щення і фіксацію структури. В номінальному поло-
женні дана структура відповідає октаедру. 
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Рисунок 3 – Кільцева ланцюгова тріангулярна стру-
ктура, яка розташована на циліндричній поверхні:  

а – загальний вигляд структури, яка має 24 приводи; 
б – розгортка даної структури; в – кільцева структу-

ра в мінімальній конфігурації, яка включає  
12 приводів сильфонного типу 
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Спеціальним видом поверхневої тріангулярної 
структури є одностороння лінійна кільцева структу-
ра (рис. 4). 

 

   
     а          б 

Рисунок 4 – Одностороння поверхнева ланцюгова 
тріангулярна структура, яка здійснює тріангуляцію 

одностороньої поверхні типу листа Мебіуса:  
а –загальний вигляд структури; б – схема 

послідовного розташування шарнірів по номерам 
 
Наведена одностороння структура має 19 шар-

нірів, які розташовані послідовно по номерам 
(рис. 4,б). 

Елементна база розробленої просторової сис-
теми приводів. Для реалізації просторової системи 
приводів у вигляді рухомих тріангулярних структур 
розроблена спеціальна елементна база. Вона вклю-
чає спеціальні магнітні сферичні шарніри, опорні 
елементи та приводи. 

Магнітні сферичні шарніри мають широкі діапа-
зони поперечно-кутових переміщень. Основою сфе-
ричного шарніра є магнітна сфера, яка вільно повер-
тається в процесі роботи шарніра. Магнітна сфера 1 
взаємодіє із сферичними поверхнями хвостовиків 2, 
які закріплені на корпусах або штоках пневмоцилін-
дрів (рис. 5). 

Шарнір оснащено аеростатичною опорою. Кор-
пус опори 4 має в центральній частині конічний 
отвір, в який поміщується магнітна сфера. На опор-
ній поверхні корпуса виконано кармани 5, 6, до яких 
через дроселі 7 підводиться стиснене повітря від 
магістралі 8. При подачі повітря в магістраль 8, 
корпус опори відривається від поверхні основи, а 
між поверхнею корпуса і поверхнею основи утво-
рюється щілина, по якій протікає повітря. Сили 
тертя знижуються практично до нульового значення 
і опора допускає вільне переміщення паралельно 
поверхні основи. 

 
Рисунок 5 – Конструктивна схема розробленого 
сферичного шарніра з аеростатичною опорою 

Аеростатична опора є пристроєм динамічної дії. 
За рахунок стиснутого повітря в порожнинах карма-
нів мають місце вертикальні коливання опори. Це 
суттєво знижує сили тертя та збільшує зазор між 
опорою і основою. Відповідно компенсуються нері-
вності поверхні основи.  

У процесі роботи шарніра сфера, яка взаємодіє із 
хвостовиком в середовищі феромагнітної рідини, 
повертається і встановлюється таким чином, що 
магнітний полюс сфери знаходиться з боку  хвосто-
виків (рис. 6). 

Як видно із рисунку, феромагнітна рідина лока-
лізується на окремих ділянках сфери. Ці ділянки є її 
магнітними полюсами. 

При встановленні двох хвостовиків на сфері, во-
на повертається таким чином, що її магнітний полюс 
розташовується між хвостовиками. 

Хвостовики мають складну конфігурацію по 
сферичній поверхні. Це забезпечує надійний кон-
такт хвостовика із сферою та необхідну силу магні-
тної взаємодії хвостовика із сферою Для реалізації 
надійного контакту хвостовика із сферою хвостовик 
повинен сприймати моментні навантаження, які 
діють в радіальній площині хвостовика. Тому хвос-
товики мають по три фасонні виступи на своїй сфе-
ричній поверхні. 

 
Рисунок 6 – Взаємодія магнітної сфери із опорними 

поверхнями хвостовиків при наявності 
феромагнітної рідини 

 
Наявність виступів дає можливість збільшити ді-

аметр розташування крайніх опорних точок хвосто-
вика, а відповідно збільшити силу магнітної взаємо-
дії хвостовика із сферою. При зміщенні хвостовика 
по поверхні сфери фасонні виступи взаємодіють між 
собою (рис. 7). 

 
а   б 

Рисунок 7 – Розташування та взаємне перемі-
щення двох сусідніх хвостовиків із виступами на 
сфері: а – поточне при їх контакті; б – мінімально 

можливе зближення хвостовиків при якому забезпе-
чується їх взаємний поворотний рух 
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У деякому поточному положенні кут між осями 
хвостовиків складає α,  а відповідно – відстань по 
дузі великого круга сфери RS  , де R – радіус 
сфери (рис. 7,а). 

Переміщення хвостовика 1 при його контакті із 
хвостовиком 2 буде відбуватись в певному напрям-
ку зі швидкістю 1U . Це призведе до виникнення 
сили контактної взаємодії KF і крутних моментів 

1KM та 2KM , які діють на хвостовики. Крутні моме-
нти спричинені переміщенням хвостовиків у напря-
мку 1U , але їх величина буде залежати від момента 
опору привода при повороті хвостовика та від сили 
тертя між контактуючими поверхнями хвостовиків 
та моментів тертя в контактах між хвостовиками і 
сферою. 

Під дією крутних моментів обидва хвостовики 
будуть повертатись на кути 1 та 2 з кутовими 
швидкостями 1 та 2 . Зближення і поворот  хвос-
товиків буде відбуватись до досягнення мінімально 
можливої відстані між хвостовиками (рис. 7,б), яка 
складає: 

minmin  RS , 

де min – мінімальна можлива поперечно-кутова 
відстань між вісями хвостовиків. 

У подальшому при minSS   можливий лише по-
воротний рух хвостовиків. При цьому відбувається 
відносне обертання хвостовиків один відносно од-
ного, а виступи взаємодіють між собою утворюючи 
взаємопов’язану обертову систему. Кутові швидко-
сті обертання 1  та 2  визначаються, зокрема ку-
тами повороту 1  та 2  і моментами опору при 
взаємодії хвостовика із магнітною сферою. Необ-
хідність осьового повороту хвостовиків потребує 
спеціальних приводів у вигляді пневмоциліндрів, 
штоки яких мають можливість повороту відносно 
корпусів циліндрів. 

В окремих випадках магнітні сферичні шарніри 
не можуть бути використані. Тому розроблені аль-
тернативні варіанти реалізації рухомих тріангуляр-
них структур. Вони базуються на використанні пру-
жно-деформованих приводів сильфонного типу. При 
цьому шарнірні з’єднання в тріангулярних структу-
рах виключаються.  

Мехатронна система переміщення тріангуляр-
ної структури. Тріангулярна структура переміщу-
ється шляхом зміни положення та конфігурації кож-
ної із елементарних тріангулярних структур. Елеме-
нтарна тріангулярна структура включає три приводи 
у вигляді пневматичних циліндрів, з’єднаних за 
допомогою шарнірів А, В і С (рис. 8). 

Мехатронна система приводів має електропнев-
морозподільники Р1–Р3 призначені для включення 
пневмоциліндрів та розподільники Р4–Р6 для вклю-
чення аеростатичних опор.  

Зокрема, розподільник Р1 забезпечує переміщен-
ня штока пневмоциліндра СВ. При включенні роз-

подільника Р1 повітря підтиском подається в порш-
неву порожнину циліндра СВ. 

 
Рисунок 8 – Система керування елементарної 

тріангулярної структури, що має три 
пневмоциліндри з’єднані сферичними шарнірами, 

які встановлені на аеростатичних опорах 
 

Одночасно стиснене повітря, через розподільник 
Р4, подається в аеростатичну опору В. У результаті 
опора В переміщується на відстань, що дорівнює 
ходу штока циліндра. У кінці ходу поршня розподі-
льник Р4  виключається. При цьому опора В фіксу-
ється на основі. 

Зворотній хід штока циліндра СВ забезпечується 
виключенням розподільника Р1. Стиснене повітря в 
штоковій порожнині втягує шток циліндра. При 
цьому включається розподільник Р6 і стиснене пові-
тря подається в аеростатичну опору С, яка набуває 
властивості вільного переміщення. Шток пневмоци-
ліндра СВ втягується переміщуючи опору С. Таким 
чином змінюється поперечно-кутове положення 
структури внаслідок її повороту відносно опори А 
на кут φ. Аналогічним чином поворот структури 
здійснюється двома іншими пневмоциліндрами АС і 
АВ. 

Для поступального переміщення структури од-
ночасно включаються два розподільники. Напри-
клад, включенням розподільників Р2 та Р3 стиснене 
повітря одночасно подається в поршневі порожнини 
пневмоциліндрів АВ та АС. Включенням розподіль-
ників Р4, Р6 повітря підводиться до аеростатичних 
опор В і С. Відповідно штоки пневмоциліндрів ви-
суваються переміщуючи опори В і С. У кінці ходу 
штоків пневмоциліндрів рух структури припиняєть-
ся. При цьому розподільники Р4, Р6 виключаються і 
аеростатичні опори В і С фіксуються на основі. В 
подальшому розподільники Р2 і Р3 виключаються, а 
розподільник Р5 включається. Стиснене повітря в 
штокових порожнинах циліндрів АВ і АС спричиняє 
втягнення їх штоків. При цьому аеростатична опора 
А вільно переміщується. Таким чином, при одноча-
сному переміщенні штоків пневмоциліндрів АВ і 
АС структура зміщується в напрямку вісі х.  

Аналогічно здійснюється поступальне перемі-
щення структури в інших напрямках.  

Недоліком розглянутих пристроїв є наявність 
складних сферичних шарнірів. Спрощення констру-
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кції досягається використанням безшарнірних стру-
ктур із гнучкими сильфонними приводами (рис. 9). 

Дана структура є елементарною складовою 
більш складних структур, які розглянуті раніше 
(рис. 2, 4). 

Безшарнірна структура (рис. 9) переміщується 
аналогічно структурі із шарнірами. Забезпечується 
поступальне переміщення в різних напрямках або 
поворотні рухи структури. 

Особливістю переміщень є деформації приводів. 
Тому при переміщеннях сильфонні приводи АВ, АС 
і ВС будуть мати криволінійну форму. 

Розроблені тріангулярні структури призначені 
для виконання спеціальних функцій. Вони можуть 
переміщуватись як по площині, так і по криволіній-
ній поверхні. При цьому три точки структури знахо-
дяться на криволінійній поверхні здійснюючи її 
тріангуляцію, тобто виділяючи з поверхні криволі-
нійну ділянку обмежену трикутником (рис. 1). 

 

 
Рисунок 9 – Елементарна безшарнірна тріангулярна 

структура із гнучкими сильфон ними приводами 
 
Поверхні розташовується під різним кутом до 

горизонтальної площини. Для надійної фіксації 
структури аеростатичні опори споряджаються дода-
тковими постійними магнітами або електромагніта-
ми.  

При цьому структура набуває здатності перемі-
щуватись по криволінійній поверхні розташованій 
довільним чином. Можливе переміщення структури 
по вертикальній стінці або по склепінню. 

Дослідна апробація розроблених систем приводів 
у вигляді тріангулярних структур. В процесі дослі-
джень розроблені і виготовлені дослідні зразки трі-
ангулярних структур, які мають пневматичні приво-
ди та магнітні сферичні шарніри. 

Переміщувана плоска тріангулярна структура має 
спеціальну мехатронну систему керування (рис. 10). 

Виконана дослідна перевірка працездатності роз-
робленої конструкції. Встановлено, що розроблена 
система відзначається надійністю роботи і має ши-
рокі функціональні можливості. Система приводів 
переміщується по плоскій або криволінійній 
поверхні по необхідному закону. 

Розроблена, виготовлена і апробовані тріангу-лярна 
структура, яка має п’ять приводів, які з’єднуються 
чотирма сферичними шарнірами (рис. 11). 

 

 
Рисунок 10 – Дослідний зразок мехатронної системи 

приводів у вигляді елементарної переміщуваної 
тріангулярної структури 

 

 
Рисунок 11 – Тріангулярна структура, яка має п’ять 

приводів та чотири сферичні шарніри 
 
Дана система переміщується по плоскій або ввіг-

нутій поверхні, змінюючи свої розміри та конфігу-
рацію. Дослідна перевірка підтвердила надійну ро-
боту структури. 

В процесі виконання робіт виготовлена ланцю-
гова лінійна структура, яка має сім автономних при-
водів (рис. 12).  

Застосування спеціальної системи керування за-
безпечує переміщення структури та зміни її форми. 

 

 
Рисунок 12 – Дослідний зразок лінійної  

тріангулярної структури, що включає сім приводів  
і п’ять сферичних шарнірів 
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Наведені вище дослідні зразки тріангулярних 
структур відносяться до класу лінійних. В процесі 
проведення робіт виготовлено і апробовано поверх-
неву структуру, що має дев’ять приводів і шість 
сферичних шарнірів (рис. 13). 

Розроблена структура керується спеціальною си-
стемою і допускає переміщення по плоскій або кри-
волінійній поверхні. При цьому змінюються розміри 
і конфігурація структури. 

 

 
Рисунок 13 – Поверхнева тріангулярна структура, 

що має дев’ять приводів і шість сферичних шарнірів 

У процесі виконання робіт також виготовлено і 
апробовано просторову тріангулярну структуру 
(рис. 14). 

 

 
Рисунок 14 – Просторова тріангулярна структура, 

яка має дванадцять приводів і шість шарнірів 
 

Дана просторова система приводів має 
дванадцять приводів об’єднаних у замкнену 
структуру складену із трикутників. Є механізмом-
гексаподом, який  змінює свої розміри. Структура в 
нульовому положенні відповідає октаедру який має 
шість вершин і вісім ідентичних граней, 
відповідних елементарним тріангулярним 
структурам. Кожна із граней октаедра може бути 
розміщена на плоскій або криволінійній (ввігнутій) 
основі. 

Структура має мехатронну систему керування з 
контролером на дванадцять виходів і комунікації. 

Дослідна перевірка підтвердила працездатність і 
надійність роботи структури. 

ВИСНОВКИ. Встановлено, що системи приво-
дів у вигляді тріангулярних структур, є ефективни-
ми пристроями маніпулювання об’єктами. Вони 
мають більш широкі функціональні можливості у 
порівнянні із традиційними маніпуляторами, зок-
рема можуть працювати в замкнених об’ємах типу 
трубопроводів, резервуарів, тощо. 

Тріангулярні структури реалізуються у різному 
вигляді, включаючи ланцюгові лінійні та розгалу-
жені (древовидні), а також структури у вигляді ді-
лянки поверхні, яка піддана тріангуляції. Особли-
вими видами структур є кільцеві, які відповідають 
тріангуляції циліндричної поверхні та односторонні 
структури, які відповідають тріангуляції односто-
ронніх поверхонь. 

Системи приводів у вигляді тріангулярних стру-
ктур будуються на принципово новій елементній 
базі, що включає магнітні сферичні шарніри, в яких 
використовується феромагнітна рідина та сильфон-
ні приводи з необхідними діапазонами поступаль-
них та поперечно-кутових переміщень. На елемен-
тній базі реалізуються два типи тріангулярних 
структур: із лінійними приводами у вигляді пнев-
моциліндрів з’єднаних сферичними шарнірами та із 
приводами у вигляді гнучких сильфонів із жорст-
ким з’єднанням у вершинах тріангулярних струк-
тур. 

Використання мехатронних систем керування 
тріангулярними структурами забезпечує поступа-
льне та поворотне переміщення кожної елементар-
ної структури у вигляді трикутника, які утворюють 
загальну тріангулярну структуру. При цьому струк-
тура переміщується по плоским або криволінійним 
поверхням, включаючи рух по вертикальним стін-
кам та склепінню. 

Дослідна апробація розроблених лінійних, пове-
рхневих просторових структур підтвердила їх пра-
цездатність і широкі функціональні можливості. 
Зокрема, встановлено, що структури забезпечують 
гнучке регулювання положення на площині та пе-
реміщення в необхідному напрямку. 

Як напрямок подальших досліджень рекоменду-
ється провести дослідження статичних та динаміч-
них характеристик розроблених просторових сис-
тем приводів у вигляді тріангулярних структур і 
розробити конкретні пристрої маніпулювання да-
ного виду. 
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SPATIAL DRIVES SYSTEMS AS MOVABLE TRIANGULAR STRUCTURES 

S. Strutins'kij 
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"  
prosp. Peremogy, 37, Kyiv, 03056, Ukraine. E-mail: strutynskyi@gmail.com 
The relevance of research and development of a spatial system of drives as separate structures composed of triangles 

was substantiated. It is shown that this type of structures, if located on a curved surface, splits it into triangular elements 
carrying out its triangulation. The analytical dependencies between the structure parameters and parameters of the sur-
face areas derived by it were established. The main triangulation parameters for the special case of spherical surface 
were defined. The developed schematics of triangular structures are shown, the linear chain, surface and circular struc-
tures in particular. The purpose of structures to manipulate objects in limited quantities is substantiated. The design 
features of the element base of the developed spatial drives system are described. In particular, the design of the spheri-
cal hinge with a ferromagnetic fluid and magnetic sphere, which contacts with the spherical surfaces of the shanks at-
tached to the housing and cylinder rods of drives, are shown. A mechatronic system of triangular structures movement 
is described. The special aerostatic supports are proposed for the structure’s free movement and the mechanism of trans-
lational and rotary movement of the structure is described. The prototypes of the triangular surface structures that have 
three, five, seven and nine drives were developed and tested. An annular spatial structure, which includes 12 drives, was 
manufactured and tested. 

Key words: drives, structures, hinges, moving, testing. 
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