
Εξωσκελετός είναι ένας μηχανισμός ή ένα

σύστημα μηχανισμών που εφαρμόζεται σε

ανθρώπινα μέλη του σώματος και παρέχει

υποβοήθεια στην κίνησή τους. Αυτή η

σπουδαστική παρουσιάζει ένα πρωταρχικό

μηχανολογικό σχέδιο ενός εξωσκελετού με

εφαρμογή σε βραχίονα για βιομηχανική χρήση

μέσω κραμάτων μνήμης (Shape Memory Alloys -

SMA). Τα κράματα αυτά αφού παραμορφωθούν,

μπορούν να επιστραφούν στο αρχικό τους

μέγεθος με την αύξηση της θερμοκρασίας. Έτσι,

είναι δυνατή η κάμψη του ανθρώπινου βραχίονα

με εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα

καλώδιο νικελίου-τιτανίου (Ni-Ti), καθώς και η

έκταση αυτού κατά την ψύξη του.

Στα πλαίσια της εργασίας:

1. Αναπτύχθηκαν οι λόγοι για τους οποίους

είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός

βιομηχανικού εξωσκελετού.

2. Επισημάνθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά

των κραμάτων μνήμης.

3. Αναπτύχθηκαν 3 διαφορετικές προτάσεις

σχεδιασμού ενός εξωσκελετού με εφαρμογή

σε ανθρώπινο βραχίονα.

4. Συγκρίθηκαν τα σχέδια και επιλέχθηκε το

καλύτερο δυνατό.

Οι μέθοδοι εφαρμόστηκαν θεωρητικά σε μια

βιομηχανική εργασία, στη μεταφορά και

τοποθέτηση κιβωτίων και καταγράφηκαν τα

αντίστοιχα αποτελέσματα για την καθεμιά
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Περίληψη: Δήλωση προβλήματος:

Οι ανερχόμενες απαιτήσεις τις σύγχρονης βιομηχανίας και ο αυξανόμενος αριθμός

προϊόντων οδήγησε τους εργάτες στη συνεχή μεταφορά και τοποθέτηση αντικειμένων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τραυματισμοί και οι βιομηχανίες να

καθυστερούν στην πώληση των προϊόντων, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση εσόδων.

Οι βιομηχανικοί εξωσκελετοί μπορούν να περιορίσουν τους τραυματισμούς και να

αυξήσουν κατακόρυφα την παραγωγή. Όμως, είναι αναγκαία η σωστή και υγιής

εφαρμογή τους, αφού πολλοί από αυτούς δημιουργούν σοβαρούς τραυματισμούς κατά την

εφαρμογή τους. Συνεπώς, πρέπει να προταθεί ένας σχεδιασμός εξωσκελετού όπου θα είναι

ελαφρύς, εύκολος στη χρήση του και οικονομικός. Η χρήση κραμάτων μνήμης μπορεί να

επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τα προαναφερθέντα.

Μεθοδολογία:

Συμπεράσματα και επόμενα βήματα:

Η πρώτη μέθοδος μπορεί να θεωρηθεί η πιο εύχρηστη, καθώς είναι η

απλούστερη και απαιτεί τον χαμηλότερο αριθμό καλωδίων, συνεπώς είναι

και πιο οικονομική. Η δεύτερη μέθοδος αποδείχθηκε η πιο δαπανηρή. Η

τρίτη μέθοδος είναι η πιο πολύπλοκη και δύσκολα μπορεί να εφαρμοσθεί με

άνεση σε ανθρώπινο βραχίονα ωστόσο, λόγω του μηχανισμού της καστάνιας,

είναι δυνατόν ο βραχίονας να ‘’κλειδώνει’’ σε πολλές διαφορετικές θέσεις

προστατεύοντας τον άνθρωπο από τραυματισμούς.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν:

❑ Εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων σε ένα πραγματικό πρωτότυπο

❑ Περεταίρω βελτιστοποίηση των μεθόδων

❑ Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ψύξης για ταχεία ελάττωση της

θερμοκρασίας του καλωδίου SMA κατά την συρρίκνωσή του

Προτείνονται και αναλύονται 3 διαφορετικές μέθοδοι σχεδιασμού: η απευθείας σύνδεση

του καλωδίου στο χέρι, η χρήση τροχαλίας στον αγκώνα και η χρήση καστάνιας.

Μέθοδος 1:Απευθείας Σύνδεση

Μέθοδος 2: Χρήση Τροχαλίας

Μέθοδος 3: Χρήση Καστάνιας

✓ Εφαρμογή του καλωδίου SMA στον καρπό 

και στον ώμο

✓ Υπολογισμός σημείων τοποθέτησης 

καλωδίου

✓ Υπολογισμός μήκους, αριθμού και 

διαστάσεων καλωδίων

✓ Εφαρμογή τροχαλίας πακτωμένης σε 

ράβδο για την ανύψωση του βραχίονα

✓ Εφαρμογή του καλωδίου SMA στην 

τροχαλία και στον ώμο

✓ Υπολογισμός σημείων τοποθέτησης 

καλωδίου

✓ Υπολογισμός μήκους, αριθμού και 

διαστάσεων καλωδίων

✓ Υπολογισμός διαστάσεων τροχαλίας 

για την απαραίτητη κίνηση του 

βραχίονα

✓ Εφαρμογή μηχανισμού 

καστάνιας για την κίνηση του 

βραχίονα

✓ Εφαρμογή του καλωδίου 

SMA στην καστάνια και στον 

ώμο

✓ Υπολογισμός σημείων 

τοποθέτησης καλωδίου

✓ Υπολογισμός μήκους, 

αριθμού και διαστάσεων 

καλωδίων

✓ Υπολογισμός αριθμού και 

διαστάσεων καστάνιας για την 

απαραίτητη κίνηση του 

βραχίονα

Οι μέθοδοι αυτοί εφαρμόζονται σε ένα παράδειγμα μεταφοράς και

τοποθέτησης κιβωτίων στη βιομηχανία. Υπολογίζονται όλες οι παραπάνω

παράμετροι και βελτιστοποιείται κάθε σχεδιαστική ιδέα. Τέλος,

συγκρίνονται τα αποτελέσματα.


