
Περίληψη
Αποτελεί γεγονόσ πωσ πολλζσ κατεργαςίεσ

παραγωγισ δεν μποροφν να αυτοματοποιθκοφν και
πρζπει να γίνονται ςε μεγάλο βακμό ι και
εξολοκλιρου χειρονακτικά. Αυτό βζβαια είναι
χρονοβόρο αλλά και επίπονο για τουσ εργάτεσ.
Ειδικότερα, ςε βιομθχανίεσ ςχετικζσ με γλυπτικι και
κατεργαςία προϊόντων ξφλου ι μετάλλου, όπωσ
λείανςθ ι κοπι, ο χρόνοσ και θ απαιτοφμενθ δφναμθ
για τισ κατεργαςίεσ είναι πολφ μεγάλοσ. Στθν γλυπτικι,
θ ειςαγωγι νζων κρουςτικών και περιςτροφικών
εργαλείων ςτο χώρο μερικζσ φορζσ αντικακιςτά το
παραδοςιακό ςφυρί και καλζμι. Όμωσ, και ςε αυτά,
απαιτείται θ άςκθςθ μεγάλων δυνάμεων από τον
άνκρωπο για να επιτευχκεί ζνα ςωςτό αποτζλεςμα ςτο
υπό κατεργαςία κομμάτι.

Η διεκπεραίωςθ των προαναφερκζντων εργαςιών
μπορεί να γίνει ευκολότερα, τόςο ωσ προσ τον χρόνο
όςο και ωσ προσ τθν κόπωςθ του εργάτθ, με τθ χριςθ
ενόσ ρομποτικοφ βραχίονα για τθν προςαφξθςθ τθσ
δφναμθσ που αςκεί ο χειριςτισ και τθν παραλαβι των
φορτίων απ’ το περιβάλλον. Ο χειριςτισ αςκεί μικρζσ
δυνάμεισ ςτο δυναμοχειριςτιριο που είναι
ενςωματωμζνο ςτο εργαλείο, ενώ ο βραχίονασ
ενιςχφει αναλογικά τισ δυνάμεισ αυτζσ, ώςτε να
επιτυγχάνεται το επικυμθτό αποτζλεςμα, κακώσ
διατθρείται ςυνεχώσ θ άμεςθ οπτικι επαφι του
χειριςτι με το κομμάτι.

Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηεται αναλυτικά θ
μελζτθ για τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ενόσ
δυναμοχειριςτθρίου, το οποίο αναρτάται ςτο άκρο
εργαςίασ του βραχίονα και φζρει πάνω του το
κατάλλθλο περιςτροφικό εργαλείο. Επιπλζον φζρει
δφο αιςκθτιρια για τθν μζτρθςθ των αςκοφμενων
δυνάμεων και ροπών από το χειριςτι και το βραχίονα,
αντίςτοιχα. Στόχοσ του τελικοφ προϊόντοσ είναι τόςο θ
εργονομία και ο άνετοσ χειριςμόσ του ςυςτιματοσ, όςο
και θ καταςκευι να αντζχει ςτα φορτία που πρόκειται
να παραλάβει κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ του. Ο
ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του δυναμοχειριςτθρίου
πραγματοποιικθκε για το ρομποτικό βραχίονα KUKA
LWR IV και για περιςτροφικό εργαλείο τθσ Dremel, ενώ
τα τριςδιάςτατα μοντζλα και οι αναλφςεισ ζγιναν ςτο
ςχεδιαςτικό πακζτο Inventor τθσ Autodesk. Το
πρωτότυπο δυναμοχειριςτιριο καταςκευάςτθκε με
χριςθ 3D εκτυπωτι, ςυναρμολογικθκε ςτο άκρο
εργαςίασ του βραχίονα, φζροντασ κατάλλθλα τα
απαραίτθτα αιςκθτιρια δφναμθσ – ροπισ και ζπειτα
πραγματοποιικθκε πείραμα για ζλεγχο τθσ
λειτουργικότθτασ του ςυςτιματοσ.
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ΑΝΘΡΩΠΟΤ – ΡΟΜΠΟΣ Δ ΚΑΣΔΡΓΑΙΔ ΤΛΙΚΩΝ

σμπεράζμαηα
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ παξόληνο ρεηξηζηεξίνπ έγηλε απνζθνπώληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθνύκελεο από ην

ρξήζηε δύλακεο, γηα ηελ επθνιόηεξε δηεθπεξαίωζε θαηεξγαζηώλ αθαίξεζεο πιηθνύ ζε ζπλεξγαζία κε ην

ξνκπνηηθό βξαρίνλα. Τα κεραληθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδνπλ εμ νινθιήξνπ ηνπο πεξηνξηζκνύο

ιεηηνπξγίαο ηνπ, όπωο κεξηθέο δηαζηάζεηο θαη ηα όξηα ηωλ αζθνύκελωλ θνξηίωλ. Πάλω ζε απηνύο βαζίζηεθε

ε γεωκεηξία πνπ αλαπηύρζεθε, ελώ αθνινύζεζαλ έιεγρνη αληνρήο ηεο ζε νξηαθέο ζπλζήθεο. Μεηά ηελ

θαηαζθεπή ηνπ ρεηξηζηεξίνπ θαη ηελ πξνζάξηεζε ηνπ ζην βξαρίνλα, έγηλαλ κεηξήζεηο γηα ηελ επαιήζεπζε

ηωλ ζρεδηαζηηθώλ πξνδηαγξαθώλ. Παξόιν πνπ ην παξόλ ρεηξηζηήξην είλαη εμεηδηθεπκέλν ζην ζπγθεθξηκέλν

ζύζηεκα, είλαη δπλαηό κε επαλαπξνζδηνξηζκό ηωλ παξακέηξωλ ιεηηνπξγίαο λα ζρεδηαζηεί εθ λένπ γηα άιια

ζπζηήκαηα.


