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ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 5 ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1/ Ο σχεδιασμός ενός ρομποτικού βραχίονα εκ του μηδενός αποτελεί χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία την 
χαρακτηρίζουν οι πολλοί παράγοντες και παράμετροι που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη.
2/ Το πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού RoboCup Rescue οδηγούν στον καθορισμό σχεδιαστικών 
προδιαγραφών που μπορούν να χαρακτηριστούν και ως απαιτητικές.
3/ Ο σχεδιασμός του βραχίονα αποτέλεσε εγχείρημα που έπρεπε συνεχώς να λαμβάνεται υπόψιν ότι τα 
εξαρτήματα που σχεδιάζονται δεν αποτελούν συνεχόμενα προκατασκευασμένα κομμάτια, αλλά εξαρτήματα 
που χρειάζεται συνδετήρια μέσα.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
1/ τρισδιάστατη απεικόνιση του βραχίονα

2/ προσδιορισµός παραµέτρων
Denavit - Hartenberg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
1/ τεχνικά χαρακτηριστικά

2/ εύρος αρθρώσεων

3/ χώρος εργασίας

Άρθρωση Μονάδα  Τιμές 
Joint 1 (Α1) μοίρες +/- 180ο 

Joint 2 (Α2) μοίρες  +94 ο / -96 ο 

Joint 3 (Α3) μοίρες  +97 ο /-84 ο 
Joint 4 (Α4) μοίρες  +/- 80 ο 
Joint 5 (Α5) μοίρες  360 ο 

Χαρακτηριστικό Μονάδα Τιμές 
Μέγιστο άνοιγμα (mm) 1372.5 

Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο (kg) 0,5 

Βαθμοί ελευθερίας (α/α) 5 

Μέγιστο άνοιγμα αρπάγης (mm) 146 

Αποτύπωμα βάσης στήριξης (mm) 297μ* 257πλ 

Τάση λειτουργίας (volt) 24 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η συγκεκριμένη εργασία έχει σαν αντικείμενο την μελέτη και τον 

σχεδιασμό ενός ρομποτικού βραχίονα, που θα βρίσκεται πάνω σε 

ένα κινητό ρομπότ, με στόχο την χρήση του για την διενέργεια 

έρευνας και διάσωσης κατεστραμμένων περιοχών από φυσικές 

καταστροφές. Για το  σχεδιασμό του ρομποτικού βραχίονα 

πραγματοποιήθηκε μελέτη και ανάλυση των απαιτήσεων που 

επιβάλλονται μέσα στις αρένες του διαγωνισμού. Από την 

επεξεργασία των απαιτήσεων προέκυψαν οι σχεδιαστικές 

προδιάγραφες και τα κριτήρια που απαιτούνται για έναν τέτοιο 

βραχίονα και με βάση τις προδιαγραφές προτάθηκε ένα πρώτο 

σχέδιο του βραχίονα. Η εργασία περιλαμβάνει τον λεπτομερή 

σχεδιασμό του βραχίονα που ικανοποιεί τις προδιαγραφές που 

είχαν τεθεί, και είναι εύκολο να κατασκευαστεί. Στο σχεδιασμό 

περιλαμβάνεται η δυναμική μελέτη για τις αρθρώσεις 2 και 3, 

επειδή είναι οι αρθρώσεις που δέχονται τα μεγαλύτερα φορτία. 

Για την δυναμική μελέτη επιλέχθηκαν οι μέγιστες ταχύτητες των 

αρθρώσεων. Βάσει των αποτελεσμάτων της δυναμικής μελέτης 

έγινε μια πρώτη επιλογή των κινητήριων διατάξεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
1/ 2η άρθρωση

2/ 3η άρθρωση

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
2ΗΣ & 3ΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

προφίλ χαρακτηριστικών περιστροφικής κίνησης
1/ χρόνος περιστροφής 10sec
2/ μέγιστη ταχύτητα 30deg/sec
3/μέγιστη επιτάχυνση 7,5deg/sec²
4/ γωνία περιστροφής 180o


