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Περίληψη:

•Αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο απνηειεί ν ζρεδηαζκόο, ε αλάπηπμε θαη 

ε πξνζνκνίσζε ελόο πβξηδηθνύ θειηνύ 

ζπλαξκνιόγεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία  αλζξώπνπ θαη βηνκεραληθνύ 

ξνκπόη. 

•H ιύζε πνπ πξνηείλεηαη αζρνιείηαη κε ηελ 

δηαδηθαζία ζπλαξκνιόγεζεο ζπξώλ ζε ακάμσκα 

απηνθηλήηνπ.

•Σθνπόο είλαη, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ηνπ ξνκπόη, λα επηηεπρζεί 

αληαγσληζηηθόο ρξόλνο θύθινπ 

ζπλαξκνιόγεζεο (cycle time) κε βειηίσζε ηεο 

εξγνλνκίαο ηνπ αλζξώπνπ.

•Βαζηθόο κέιεκα απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ αλζξώπνπ. 

Εισαγωγή:

Τε δεδνκέλε ζηηγκή, ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία 

γηα ηε δηαδηθαζία ζπλαξκνιόγεζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθόο κεραληζκόο αλύςσζεο 

(hoist) πνπ κεηαθηλείηαη ρεηξνθίλεηα από ηνλ 

άλζξσπν. Ο αλπςσηήξαο απηόο παξαιακβάλεη ηελ 

πξνο ζπλαξκνιόγεζε ζύξα θαη ηελ κεηαθέξεη ζην 

ακάμσκα ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ όιεο νη 

αλαγθαίεο γηα ηελ ζπλαξκνιόγεζε δηεξγαζίεο. 

Σθνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ κεραληζκνύ απηνύ κε βηνκεραληθό ξνκπόη θαη  

ζπλεπώο ε επίηεπμε κηαο εκη-απηνκαηνπνίεζεο.  

Επιλογή και Σχεδιασμός πόρων κελιού:

Συμπεράσματα:

Μέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο απηήο επηθπξώζεθε όηη νη 

άλζξσπνη κπνξνύλ λα ζπλεξγάδνληαη κε βηνκεραληθά ξνκπόη δίρσο 

πξνβιήκαηα αζθαιείαο, επηηπγράλνληαο πςειά επίπεδα 

παξαγσγηθόηεηαο δηαηεξώληαο ηαπηόρξνλα θαιή εξγνλνκία. 

Τα κειινληηθά βήκαηα ζα  επηθεληξσζνύλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

επηπέδσλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ξνκπόη θαη αλζξώπνπ κε ζηόρν 

ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο πβξηδηθώλ θειηώλ.

Μηχανιςμόσ Ανφψωςησ

Σε απηό ην ζηάδην επηιέγεηαη ην ξνκπόη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

Καη έπεηηα ζρεδηάδεηαη ε αξπάγε θαη ηα ζηεξίγκαηα ησλ ζπξώλ

FANUC M70iC/70T (Sideslung)

Ανάπτυξη κελιού:

Αθνινπζεί ε αλάπηπμε ηνπ θειηνύ, δειαδή ε ηνπνζέηεζε όισλ ησλ  πόξσλ 

ζην ρώξν ζπλαξκνιόγεζεο ,ζε πεξηβάιινλ CAD ώζηε λα πξνθύςεη ε 

ηειηθή δηάηαμε ηνπ θειηνύ.

Ασφαλής συνεργασία ρομπότ με άνθρωπο:

Η δηαζθάιηζε ηεο θαηά ην δπλαηόλ αζθαιέζηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

αλζξώπνπ θαη ξνκπόη απνηειεί βαζηθό κέιεκα απηήο ηεο εξγαζίαο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ επηζπκεηώλ επηπέδσλ αζθαιείαο ιήθζεθαλ νξηζκέλα κέηξα 

ηα νπνία ηαμηλνκνύληαη ζε κέηξα παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο.
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