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Περίληψη

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία πραγματεύεται την πορεία που ακολουθήθηκε 

για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μηχανικών υποσυστημάτων αρθρωτής μέσης και 

ουράς για το τετράποδο ρομπότ LAELAPS του ΕΑΕ-ΕΜΠ. Αν και δευτερεύουσας σημασίας 

για την επιτέλεση των βασικών λειτουργιών του ρομπότ, η ενσωμάτωση των εν λόγω 

λειτουργικών μονάδων στο ρομπότ αποσκοπούσε όχι μόνο στην απόκτηση τεχνογνωσίας 

πάνω στον τομέα αυτό αλλά και στην αναμενόμενη συνεισφορά τους προς όφελος του 

ελέγχου και της επίτευξης υψηλότερων ταχυτήτων. 

Αρχικώς γίνεται μία σύντομη αναφορά του ρόλου που διαδραματίζει η αρθρωτή μέση 

στα ζώα δρομείς ως π.χ. κινηματική προέκταση των ποδιών, και παρατίθενται μερικές 

χαρακτηριστικές ρομποτικές υλοποιήσεις με αρθρωτή μέση. Ομοίως αναλύονται συνοπτικά 

οι λειτουργίες της ουράς στο ζωϊκό βασίλειο ως π.χ. έλεγχος στάσης σώματος στην φάση 

πτήσεως και δίδονται αντίστοιχα παραδείγματα ρομποτικών υλοποιήσεων από τον 

ακαδημαϊκό χώρο. 

Στην συνέχεια αναλύεται ο σχεδιασμός της αρθρωτής μέσης. Καθορίζονται οι 

λειτουργικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές αυτής καθώς και η βασική γεωμετρία της. 

Κατόπιν υπολογισμών και δυναμικών προσομοιώσεων ορίζεται ένα σύνολο φορτίσεων 

σχεδιασμού που αντιστοιχούν σε διάφορα δυσμενή σενάρια καταπόνησης της αρθρωτής 

μέσης. Η μέση υποδιαιρείται σε επιμέρους δομικές μονάδες που σχεδιάζονται ξεχωριστά 

και ελέγχεται η αντοχή τους στις φορτίσεις σχεδιασμού. Παράλληλα διερευνώνται τα οφέλη 

της ενσωμάτωσης υποχωρητικότητας σε συνεργασία με την επενέργηση. Η ενότητα κλείνει 

με αναφορά σε κατασκευαστικές πτυχές του module της αρθρωτής μέσης. 

Ακολούθως αναλύεται ο σχεδιασμός της ρομποτικής ουράς όπου τηρείται η ίδια 

μεθοδολογία σχεδιασμού με αυτήν της αρθρωτής μέσης. Καθορίζονται προδιαγραφές, 

υπολογίζονται φορτίσεις σχεδιασμού και η ουρά επιμερίζεται σε διαφορετικές λειτουργικές 

μονάδες που μελετώνται ξεχωριστά. Στα πλαίσια της ενότητας αυτής μελετάται και η 

επίδραση της θέσης και του προσανατολισμού του ηλεκτρικού επενεργητή στη δυναμική 

συμπεριφορά της ουράς, καθώς και στρατηγικές για την προστασία της από έντονες 

φορτίσεις. Η ενότητα κλείνει με στοιχεία για την κατασκευαστική πορεία του συνόλου της 

ουράς. 

Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας παρατίθενται πειράματα που πραγματοποιήθηκαν 

στα φυσικά πρωτότυπα της αρθρωτής μέσης και της ουράς προτού τοποθετηθούν στο 

ρομπότ. Η εργασία κλείνει με μερικά συμπεράσματα και δίδει το έναυσμα για μελλοντικές 

αναζητήσεις.  
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Abstract

This thesis addresses the taken course of actions towards the design and 

implementation of the mechanical subsystems dealing with two functional modules of the 

newly designed quadrupedal robot LAELAPS at CSL-NTUA: the articulated spine and the 

tail-appendage module. Even though they are of secondary importance to the robot’s basic 

functionality, their incorporation to the design of the aforementioned robot aimed at gaining 

technical expertise, while investigating their contribution to higher frontal velocities, better 

controllability and autonomy. 

At the first part of this work, a brief introduction is given about the beneficial role of 

the articulated spine in animal runners serving as e.g. kinematic extension of legs. 

Furthermore, various physical implementations throughout the academic milieu are been 

referenced. Followed by an analysis of the functions of tail in nature, such as pose control 

during flight phases, the section closes with well-known robotic platforms equipped with 

appendage mechanisms. 

The second part of this work focuses on the mechanical design of the articulated 

spine. Functional and manufacturing design guidelines are determined as well as the basic 

geometry of the apparatus. After conducting analysis and dynamic simulations, a set of 

designing loads corresponding to different worse case scenarios have been estimated. The 

problem of spine is then divided to the basic functional blocks, each one of them designed 

and tested separately. Moreover the benefits of using elastic spring elements at different 

topologies with electrical actuation is thoroughly investigated. The section closes with 

references to manufacturing data of the physical module of robotic spine. 

In the third part, the appendage module follows the same designing methodology with 

spine module. Guidelines are set, design loads are selected and basic subsystems are 

separately developed. Furthermore, an analysis on how the installation position and 

orientation of electric motor affects the dynamic performance of tail is conducted. Also, 

control strategies are proposed for further protection from tail impacts with mechanical 

limiters. The section closes with references to manufacturing data of the physical module 

of robotic tail. 

In the latter part of this work, the physical prototypes of tail and spine are tested for 

the first time. Spring constants of the spine’s compliant mechanism are verified, whereas 

trajectory planning experiments with the mounted rigidly tail are performed. Finally, the 

conclusions of this study are drawn giving stimuli for future research endeavors. 
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1 Εισαγωγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Σκοπός Εργασίας 

Σκοπός της παρούσης Μεταπτυχιακής Εργασίας ήταν η ενσωμάτωση αρθρωτής μέσης και 

ουράς στο ρομπότ LAELAPS, τετράποδο ρομπότ προορισμένο για υψηλές ταχύτητες στα 

πλαίσια της ερευνητικής δράσης “Αριστεία”. Ανάμεσα στα καθήκοντα της ενσωμάτωσης 

αυτής περιλαμβάνονταν ο σχεδιασμός και υλοποίηση των επιμέρους μηχανικών 

υποσυστημάτων. Αντίθετα, η επιλογή και ο σχεδιασμός των ηλεκτρικών υποσυστημάτων 

δεν αποτέλεσε αντικείμενο της παρούσης εργασίας, παρά μόνο η μέριμνα για δομές 

κατάλληλες να τα υποδεχτούν. 

Αξιόλογη προσπάθεια έχει γίνει σε ερευνητικό επίπεδο πάνω σε θέματα αρθρωτής 

μέσης και ουράς επί κινούμενων ρομποτικών πλατφόρμων, αλλά περιορισμένης κλίμακας 

λόγω της συνήθους αντιμετώπισής τους ως δευτερευόντων μηχανισμών. Με τις 

υλοποιήσεις της παρούσας εργασίας δίνεται η δυνατότητα στο ΕΑΕ-ΕΜΠ να αποκτήσει 

τεχνογνωσία πάνω στα αντίστοιχα αντικείμενα και να μελετήσει πειραματικά αφενός μεν τη 

συνεισφορά της αρθρωτής μέσης ως κινηματικής προέκτασης των ποδιών, και αφετέρου 

τη δράση της ουράς ως μηχανισμού διαχείρισης στροφορμής. 

1.2 Περί δυναμικά βαδίζοντων ρομπότ με πόδια 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η εξελικτική πορεία των αυτόνομων κινούμενων ρομπότ 

εμπλουτίστηκε σταδιακά με την εμφάνιση ρομποτικών συστημάτων που διέθεταν πόδια 

αντί τροχών για την κίνησή τους. Η στροφή αυτή, όπως καταδεικνυόταν από τους έμβιους 

οργανισμούς, έδινε σαφές πλεονέκτημα στη μετακίνηση σε περιοχές μειωμένης βατότητας 

ή για υπερκέραση φυσικών εμποδίων λόγω της διακριτής τροχιάς επαφής τους με το 

έδαφος. Βέβαια νέες στρατηγικές ελέγχου έπρεπε να αναπτυχθούν για να αντισταθμίσουν 
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την πολύπλοκη δυναμική του βηματισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτέλεσε η μελέτη των 

δυναμικά ευσταθών ρομπότ με πόδια όπου παρόλη την αστάθεια που χαρακτηρίζει κάθε 

φάση της κίνησής τους, ο συνολικός βηματισμός τους διατηρείται ευσταθής και περιοδικός. 

Στον αντίποδα, στα στατικά ευσταθή ρομπότ το διάνυσμα βάρους του κέντρου μάζας τους 

πρέπει πάντοτε να διέρχεται του πολυγώνου στήριξης ενώ ο ελάχιστος αριθμός ποδιών για 

στατική ευστάθεια είναι τρία. Τα πρώτα ρομπότ με πόδια που κατασκευάστηκαν ήταν 

στατικά ευσταθή π.χ. Walking Truck της General Motors [1]. Η αξιοποίηση της παθητικής 

δυναμικής στα δυναμικά ευσταθή ρομπότ έδωσε σημαντική ώθηση στον τομέα αυτό με 

μειωμένες απαιτήσεις στον έλεγχο και αύξηση της αυτονομίας [2]. Πρωτοπόρα επίσης 

θεωρήθηκε και η ερευνητική προσπάθεια του καθηγητή Marc Raibert αρχικώς στο 

εργαστήριο Leg Laboratory του πανεπιστημίου MIT με τους έξυπνους event based ελεγκτές 

[3] καθώς και στη συνέχεια ως ιδρυτή της Boston Dynamics με μια οικογένεια ρομπότ για 

στρατιωτικές εφαρμογές όπως π.χ. το τετράποδο BigDog [4] (Σχήμα 1-1 (α)). 

 

 

Σχήμα 1-1.   (α) BigDog, Boston Dynamics [4]. (β) 3D one-leg hopper, ΜΙΤ [5]. (γ) Scout ΙΙ, 
McGill University [6]. 

 

Πληθώρα ρομποτικών υλοποιήσεων δυναμικής βάδισης απαντώνται βιβλιογραφικά 

έχοντας ένα, δύο ή τέσσερα πόδια. Για λόγους συντομίας ακολουθεί η αναφορά ορισμένων 

χαρακτηριστικών περιπτώσεων που άπτονται περισσότερο των σκοπών της παρούσης. 

Μια συστηματική διερεύνηση της παθητικής δυναμικής των ρομπότ με πόδια ξεκίνησε 

από τη μελέτη της κίνησης των μονόποδων ρομπότ, γνωστών ως hoppers. Ευρεία 

εφαρμογή είχε σε αυτά το δυναμικό μοντέλο SLIP (Spring Loaded Inverted Pendulum). Το 

Planar one-leg hopper [7], 3D one-leg hopper (pogo stick) [5] (Σχήμα 1-1 (β)) του 

πανεπιστημίου ΜΙΤ καθώς και τo ARL Monopod I & II [8] του McGill University 

πρωτοπόρησαν στον τομέα αυτό. Εξέλιξη των μονόποδων αυτών αποτέλεσαν αντίστοιχα 

το τετράποδο ρομπότ Quadruped [9] του πανεπιστημίου MIT και τα τετράποδα ρομπότ 

Scout I [10] & II [6] (Σχήμα 1-1 (γ)) του McGill University, όπου σιγά σιγά προσεγγίζονταν 

η δυναμική ενός τετράποδου ζώου. Ειδοποιός διαφορά στις υλοποιήσεις των δύο 
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πανεπιστημίων ήταν η πρισματική άρθρωση συστολής-έκτασης του κάθε ποδιού όπου 

στην περίπτωση του McGill δεν ήταν επενεργούμενη αλλά διέθετε πρισματικό ελατήριο. 

Αυτό απαιτούσε επιπρόσθετα την ανάπτυξη μιας στρατηγικής ελέγχου διαχείρισης της 

αποθηκευμένης ενέργειας των ελατηρίων προς όφελος της διατήρησης της κίνησης. 

Σήμερα, ανάμεσα στα πιο εξελιγμένα δυναμικά βαδίζοντα τετράποδα ρομπότ 

προορισμένα για υψηλές ταχύτητες ανήκουν το Cheetah v2 [11] (Σχήμα 1-2 (α)) του ΜΙΤ 

με μέγιστη ταχύτητα 8 km/h, το HyQ [12] (Σχήμα 1-2 (β)) του Ιταλικού Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας ΙΙΤ με 15 km/h και το Wildcat [13] (Σχήμα 1-2 (γ)) της εταιρείας Boston 

Dynamics με 26 km/h. 

 

 

Σχήμα 1-2.   (α) Cheetah v2, MIT [11]. (β) HyQ, IIT [12]. (γ) WildCat, Boston Dynamics [13]. 

 

Μέσα στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Αυτομάτου 

Ελέγχου (ΕΑΕ-ΕΜΠ) έχουν κατασκευαστεί δύο δυναμικά ευσταθή ρομπότ με πόδια. Πρώτα 

υλοποιήθηκε το μονόποδο ρομπότ SAHR [14] [15] και ακολούθησε το τετράποδο ρομπότ 

τύπου Scout (βλ. Σχήμα 1-3). Στην οικογένεια αυτή ρομπότ έρχεται τώρα να προστεθεί το 

νέο τετράποδο ρομπότ LAELAPS. 

 

   

Σχήμα 1-3.   Μονόποδο ρομπότ SAHR και τετράποδο ρομπότ του ΕΑΕ-ΕΜΠ. 
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1.3 Αρθρωτή μέση σε έμβια και ρομποτικά τετράποδα 

1.3.1 Ρόλος αρθρωτής μέσης σε ζώα δρομείς 

Τι έχει να προσφέρει η ενσωμάτωση αρθρωτής μέσης στον τελικό σχεδιασμό ενός 

βιομιμητικού τετράποδου ρομπότ προορισμένου για υψηλές ταχύτητες; Μια πρώτη 

απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει δοθεί από την φύση και την συστηματική μελέτη του 

βηματισμού σε διαφορετικά είδη σπονδυλωτών ζώων από ερευνητές ζωολόγους όπως o 

Hildebrand [16], o Gray [17] και o Alexander [18]. Ακολούθως αναλύονται μερικά γενικά 

συμπεράσματα όπως έχουν προκύψει από την έρευνα αυτών. 

 

 

Σχήμα 1-4.   Στιγμιότυπο αιλουροειδούς cheetah κατά το τρέξιμο όπου φαίνεται η έκταση 
της μέσης για την επίτευξη μεγαλύτερων διασκελισμών. 

 

Άμεσο κινηματικό πλεονέκτημα προσφέρει στα σπονδυλωτά τετράποδα ζώα ο 

εύκαμπτος κορμός με την μέση καθώς δρα ως κινηματική προέκταση των ποδιών με 

αύξηση της κινητικότητάς τους (βλ. Σχήμα 1-4). Ως αποτέλεσμα της αύξησης του «ενεργού» 

μήκους ποδιών είναι η αύξηση του μήκους διασκελισμού και γενικότερα της ταχύτητας του 

ζώου όπως έχει παρατηρηθεί σε αιλουροειδή και οπληφόρα ζώα [17]. Συνυπολογίζοντας 

το γεγονός ότι οι βιολογικοί μύες εμφανίζουν μια μέγιστη ταχύτητα δράσης (συστολής), οι 

επιπρόσθετοι βαθμοί ελευθερίας της σπονδυλωτής μέσης επιτρέπουν την ταυτόχρονη 

δράση περισσότερων μυών, της αύξησης του μήκους διασκελισμού, και συνεπώς την 

αύξηση της ταχύτητας διασκελισμού του ζώου. 

Επιπλέον «μυϊκό» πλεονέκτημα δίδει ο κορμός του ζώου καθώς σε μεγάλες 

ταχύτητες έχει παρατηρηθεί ότι οι μύες των ποδιών δεν μπορούν από μόνοι τους να 

αντεπεξέλθουν στις ενεργειακές απαιτήσεις της κίνησης χωρίς την συμμετοχή των μυών 

της μέσης [17] [19]. 

Όσον αφορά την αποθήκευση & διαχείριση ενέργειας έχει διαπιστωθεί ότι οι μύες, 

οι σύνδεσμοι και οι τένοντες σε βιολογικά όντα μπορούν κατά περίπτωση να δρουν σαν 
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ελατήρια αποθηκεύοντας και αποδεσμεύοντας ελαστική ενέργεια όποτε είναι αναγκαίο, 

μειώνοντας έτσι το μεταβολικό κόστος του τρεξίματος [20]. Στην περιοχή της μέσης έχουν 

προταθεί διάφορες ομάδες μυών και συνδέσμων που παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην 

αποθήκευση ενέργειας [21] όπως η απονεύρωση του μήκιστου-θωρακικής μοίρας και 

οσφυϊκής μοίρας. Ακόμα οι επιπλέον βαθμοί ελευθερίας της αρθρωτής μέσης οδηγούν στην 

μερική αποδέσμευση της δυναμικής συμπεριφοράς του εμπρόσθιου και πίσω κορμού του 

ζώου, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα διαχείρισης της μεταφερόμενης ενέργειας από 

τμήμα σε τμήμα προς όφελος του τρεξίματος [20] [18] [22]. 

1.3.2 Υπάρχουσες υλοποιήσεις στον τομέα της Βιομιμητικής Ρομποτικής 

Αξιοποιώντας τα βιολογικά δεδομένα, ο κλάδος της βιομιμητικής ρομποτικής έχει 

προχωρήσει στο σχεδιασμό & κατασκευή τετράποδων ρομπότ με αρθρωτή μέση 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι εφικτή η διατήρηση πλεονεκτημάτων όπως αυτών της 

§ 1.3.1 σε ηλεκτρομηχανικές υλοποιήσεις και πως επιδρούν οι διάφορες σχεδιαστικές 

παράμετροι στην τελική ταχύτητα, αυτονομία και ευελιξία. 

Χαρακτηριστικές υλοποιήσεις αρθρωτής μέσης με έναν επενεργούμενο στροφικό 

βαθμό ελευθερίας που κείται επί του οβελιαίου επιπέδου εντοπίζονται στα τετράποδα 

ρομπότ Bobcat [23] και Lynx SV1 [24] του πανεπιστημίου EPFL. 

Δύο επενεργούμενοι στροφικοί βαθμοί ελευθερίας επί του οβελιαίου επιπέδου έχουν 

εφαρμοστεί στο Planar Quadruped [25] του πανεπιστημίου MIT και Cheetah [26] της 

εταιρείας Boston Dynamics. H δεύτερη υλοποίηση κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας 

επί διαδρόμου των 45 km/h. Μια προσπάθεια διερεύνησης των πλεονεκτημάτων μεταξύ 

αρθρωτής μέσης ενός και δύο βαθμών ελευθερίας έχει γίνει στο [27]. 

Προκειμένου να προσεγγιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η δυναμική μιας 

«πραγματικής» αρθρωτής μέσης, υλοποιήσεις κατανεμημένης άρθρωσης με σπονδυλωτή 

διαμόρφωση έχουν κάνει της εμφάνισή τους, όπως στο ρομπότ Canid [28], [29] του 

πανεπιστήμιου της Πενσυλβάνιας, το  Cheetah v.1 [11] του πανεπιστημίου MIT, το Kitty 

[30] του πανεπιστήμιου Ζυρίχης UZH και τα Lynx SV2, SV3 [24] του πανεπιστημίου EPFL. 

Παράλληλα έχουν κατασκευασθεί και πλήρως παθητικά μοντέλα όπως το ρομπότ Fanari 

[31] και Tiger [32] του πανεπιστημίου της Τεχεράνης.  

Ακολουθεί ο Πίνακας 1-1 στο οποίο συνοψίζονται βασικά χαρακτηριστικά για ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα ρομπότ με αρθρωτή μέση. 
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Πίνακας 1-1.   Στοιχεία αντιπροσωπευτικών ρομποτικών υλοποιήσεων με αρθρωτή μέση. 

Bobcat robot 

EPFL BIOROB [23] 

Μηχανική υλοποίηση: ροµπότ µικρών διαστάσεων (µήκος 166 mm, µάζα 1.031 

kg) το οποίο διαθέτει αρθρωτή µέση ενός στροφικού βαθµού ελευθερίας 

επενεργούµενη από RC σερβοκινήτηρα. Κατασκευή από σύνθετα και πολυµερή 

υλικά (3d printed ABS plastic, acetal, CF και Fiber glass). 

Υλοποίηση ελέγχου: ανοικτού βρόχου µε έλεγχο στον χώρο των αρθρώσεων 

κάνοντας χρήση νευρωνικού δικτύου CPG (central pattern generator) 9 κόµβων, 

ένας για κάθε επενεργητή. Σε κάθε κόµβο ρυθµίζεται η συχνότητα της περιοδικής 

κίνησης της άρθρωσης, το εύρος και η φάση   

Πρώτα συµπεράσµατα: επαλήθευση των υποθέσεων ότι η κίνηση της µέσης 

συνεισφέρει στην αύξηση της πρόσθιας ταχύτητας του ροµπότ καθώς επίσης και η 

αύξηση του εύρους κίνησης, µε παράλληλη όµως αύξηση του COT (6.5 J/Nm @ 

0,62 m/s > 10.9 J/Nm @ 0,78 m/s). Σε αυτό συνεισφέρουν και οι µεγάλοι λόγοι 

µείωσης των µειωτήρων των σερβοκινητήρων. Οι βηµατισµοί του ροµπότ µε 

ενεργή µέση έδειξαν διακεκριµένες φάσεις πτήσεως, φάσεις double-leg stance και 

µεγαλύτερη σταθερότητα στην διατήρηση της ευθείας πορείας. Μελλοντική εργασία 

µε χρήση παθητικού ελατηρίου στην άρθρωση της µέσης (series or parallel elastic 

setup). 

 

 

Lynx SV1, SV2, SV3  

EPFL BIOROB [24] 

Μηχανική υλοποίηση: ροµπότ µικρών διαστάσεων (µήκος 225 mm, µάζα 1.2 kg) 

και περίπου µε τρεις διαφορετικές εκδοχές αρθρωτής µέσης για κίνηση επί του 

οβελιαίου επιπέδου: α) ενός στροφικού βαθµού ελευθερίας επενεργούµενος από 

RC servo motor. Ράβδος από fiberglass σε σειρά µε το servo για απορρόφηση 

κρούσεων. β) από σπονδυλωτή κατανεµηµένη άρθρωση µε µεταλλικό 

προεντεταµµένο φύλλο στην άνω πλευρά ως ελαστικό στοιχείο και επενέργηση από 

RC servo στην κάτω πλευρά που δρα ανταγωνιστικά του ελαστικού στοιχείου. Η 

δράση του servo γίνεται µέσω ενός σκοινιού που κάµπτει την µέση προς τα κάτω 

όταν τυλίγεται γύρω από το τύµπανο του servo. γ) ίδια περίπου µορφολογία µε την 

β) περίπτωση µε βασική διαφορά την χρήση 2 φύλλων fiberglass που διπλασιάζουν 

την σκληρότητα της µέσης. Κατασκευές από σύνθετα και πολυµερή υλικά. 

Υλοποίηση ελέγχου: όπως bobcat robot. 

Πρώτα συµπεράσµατα: περίπτωση α): επίτευξη της υψηλότερης πρόσθιας 

ταχύτητας 0.75 m/s, Fr=0.25, CoT=3.9, µεγάλες κλίσεις µέσης που απαιτούσαν την 

χρήση της παθητικής ουράς για να µην πέφτει το ροµπότ προς τα πίσω, πιο 

ασταθές µη φυσικό τρέξιµο, µικρή ευελιξία στο σετ παραµέτρων βηµατισµού για 

ευσταθή κίνηση. Περίπτωση β): µικρότερη µέγιστη πρόσθια ταχύτητα 0.6 m/s, 

Fr=0.25, CoT=4.7, πιο ευσταθές φυσικό βάδισµα, µεγαλύτερη ευελιξία 

παραµέτρων για ευσταθή βηµατισµό.  Περίπτωση γ): µικρότερη µέγιστη πρόσθια 

ταχύτητα 0.6 m/s, Fr=0.24, παρόµοια συµπεριφορά µε β) αλλά λιγότερο επιτυχής 

λόγω της µεγαλύτερης σκληρότητας του ελαστικού στοιχείου. 

(α)  

(β)  

(γ)  
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Cheetah  

Boston Dynamics [26] 

Μηχανική υλοποίηση: αρθρωτή µέση δύο βαθµών ελευθερίας µε ένα υδραυλικό 

έµβολο ανά άρθρωση και τροφοδοσία από εξωτερική αντλία. 

Υλοποίηση ελέγχου: άγνωστη 

Πρώτα συµπεράσµατα: ρεκόρ πρόσθιας ταχύτητας σε διάδροµο 28.3 mph (45 

km/h). 

 

  

Canid 

Upenn Kod*lab [28] 

Μηχανική υλοποίηση: ροµπότ µήκους 0.78 m, µάζας 11.5 kg µε µέγιστη 

αναπτυσσόµενη ταχύτητα 1.4 µήκη σώµατος/s. Ο κορµός του ροµπότ αποτελείται 

από δύο σχεδόν ίδια τµήµατα που ενώνονται από µία επενεργούµενη εύκαµπτη 

µέση. Ένα φύλλο carbon fiber  αποτελεί το κύριο στοιχείο αποθήκευσης ενέργειας 

ενώ η κάµψη του προς τα πάνω ή κάτω επί του οβελιαίου επιπέδου 

πραγµατοποιείται µέσω ανταγωνιστικών συρµατόσκοινων από ζεύγος 

ηλεκτροκινητήρων. Η µορφή του µηχανισµού επιτρέπει επιπλέον µικρή συστροφή 

της µέσης. 

Υλοποίηση ελέγχου: άγνωστη 

Πρώτα συµπεράσµατα: αναζήτηση steady state bounding.  

  

Cheetah v.1 

MIT Biomimetics Lab [11] 

Μηχανική υλοποίηση: ροµπότ µάζας 33 kg µε µέγιστη αναπτυσσόµενη ταχύτητα 

επί διαδρόµου 22 km/h. ∆ιαθέτει σπονδυλωτή βιοµιµητική διαµόρφωση µε 4 

σπονδύλους, 4 ελαστικούς δίσκους στο ενδιάµεσο και 4 συρµατόσκοινα, 2 

πλευρικά παθητικά για τάνυση και 2 ενεργητικά (άνω & κάτω) για κάµψη της µέσης. 

∆εν διαθέτει δικούς της κινητήρες αλλά «κλέβει» επενέργηση από τους κινητήρες 

των γοφών του ροµπότ. 

Υλοποίηση ελέγχου: ∆ιαθέτει διαφορική οδήγηση µε το αριστερό συρµατόσκοινο 

να συνδέεται µε την κίνηση του δεξιού γοφού και το δεξί συρµατόσκοινο µε την 

κίνηση του αριστερού γοφού. Έτσι όταν τα πίσω πόδια κινούνται σε φάση προς τα 

εµπρός η µέση συσπάται ενώ στην αντίθετη περίπτωση εκτείνεται. 

Πρώτα συµπεράσµατα: Εφαρµόστηκε µόνο στην version 1.  ∆εν φαίνεται να έχει 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα.                                                                                                                                                 
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Fanari 

Tehran University [31] 

Μηχανική υλοποίηση: ροµπότ µήκους 0.29 m, µάζας 1.2 kg  ως πλήρως παθητικό 

µοντέλο χωρίς επενεργητές και µόνο µε ελατήρια. Με ρίψη σε κεκλιµένο επίπεδο 

το µοντέλο εκτελεί βηµατισµούς παθητικά υπό την επίδραση της βαρύτητας. 

∆οκιµάστηκαν τρεις διαφορετικές λύσεις, µία πλήρως άκαµπτη µέση, µία 

σπονδυλωτή µέση µε δυνατότητα κάµψης προς τα πάνω και µία σπονδυλωτή µε 

δυνατότητα αµφίπλευρης κάµψης. Η κατανεµηµένη άρθρωση υλοποιείται µε 

µεταλλικό έλασµα πάνω στο οποίο βιδώνουν πλαστικοί σπόνδυλοι ώστε να 

υπάρχει διάκενο µεταξύ τους. Κατάλληλες προεξοχές κατά µήκος χρησιµεύουν για 

την πρόσδεση των ελατηρίων έκτασης.  

Υλοποίηση ελέγχου: δεν υπάρχει. 

Πρώτα συµπεράσµατα: διαπιστώθηκε η ευστάθεια της άκαµπτης µέσης µόνο στις 

χαµηλές ταχύτητες, δηλαδή µικρές κλίσεις του επιπέδου. Η µέση µε αµφίπλευρη 

κάµψη ανέπτυξε τις υψηλότερες ταχύτητες κατάβασης οι οποίες ήταν και ανάλογες 

της κλίσης. Παράλληλα παρουσίασε την πιο ευσταθή συµπεριφορά από τις 

υπόλοιπες λύσεις. Αύξηση του stiffness αυξάνει την ευστάθεια της κίνησης αλλά 

µειώνει την ταχύτητα. 

 

 

1.4 Ρομποτική ουρά σε έμβια όντα και ρομποτικές πλατφόρμες 

1.4.1 Ρόλος ουράς στα ζώα 

Στα θηλαστικά ζώα, η ουρά μπορεί να επιτελεί πολλαπλές λειτουργίες [33] όπως στους 

κάστορες (Castoridae) και τα αρχέγονα θηλαστικά ως βοήθημα πρόωσης στο νερό, στα 

αιλουροειδή (Felids) για ισορροπία σε σημεία μειωμένης βατότητας (π.χ. πάνω σε κλαδιά) 

και ευελιξία σε υψηλές ταχύτητες (βλ. Σχήμα 1-5), στο είδος Glaucomys (Scuiridae) ως 

πηδάλιο στην φάση πτήσης και φρένο πριν την προσγείωση. Το θηλαστικό oppossum 

(Didelphis) χρησιμοποιεί την ουρά του για την μεταφορά φαγητού, ενώ η επίπεδη ουρά του 

ornithorhynchus μπορεί να μεταφέρει χώμα και κλείσει με αυτό υπόγεια τούνελ [33]. Επίσης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αμυντικό και επιθετικό όπλο αλλά και ως μέσο επικοινωνίας 

όπως στα κυνοειδή [33]. Αξιοσημείωτη είναι η δράση της ουράς στα καγκουρώ για την 

ακύρωση της περιστροφής του σώματος κατά την εναέρια φάση του άλματος λόγω της 

κίνησης των μεγάλης αδράνειας ποδιών τους. 

Σε ερπετά όπως οι σαύρες έχει παρατηρηθεί να προσανατολίζονται ταχέως ή να 

σταθεροποιούν την στάση του σώματός τους λυγίζοντας το κορμό τους και την ουρά τους 

κατά την φάση εναέριων ελιγμών [34] [35]. Αυτό επιτυγχάνεται με γρήγορες σαρώσεις της 

ουράς κατά ένα επίπεδο για εκτέλεση μανούβρων στις γωνίες pitch, yaw ή με κυκλικές 

σπειροειδείς κινήσεις για εκτέλεση περιστροφών και άλλων περίτεχνων κινήσεων. 
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Σχήμα 1-5.   Στιγμιότυπο αιλουροειδούς cheetah σε φάση εκτέλεσης γρήγορων μανούβρων 
όπου φαίνεται η δράση της ουράς. 

 

1.4.2 Υπάρχουσες υλοποιήσεις στον τομέα της Βιομιμητικής Ρομποτικής 

Η τετριμμένη λειτουργία της ουράς ως μηχανισμού διαχείρισης στροφορμής για έλεγχο των 

γωνιών προσανατολισμού του σώματος σε φάση πτήσης απαντάται σε πληθώρα 

υλοποιήσεων όπως το μονόποδο Uniroo [36] του εργαστηρίου Leg Lab του πανεπιστημίου 

MIT, το Flipbot [37] του πανεπιστημίου Cape Town, το Tailbot [38] του πανεπιστημίου UC 

Berkeley και άλλων [39] [40]. Ρομπότ όπως το Dima του πανεπιστημίου Cape Town ήταν 

σε θέση με την βοήθεια της ουράς να αποφύγει την ανατροπή σε απότομες στροφές [41] ή 

να επιβραδύνει/ επιταχύνει απότομα [42]. Γρήγορες στροφές του κορμού τους κατά την 

διεύθυνση yaw μπόρεσαν να εκτελέσουν ρομπότ όπως τα TAYLRoACH [43], SailRoACH 

[44] του πανεπιστημίου UC Berkeley και άλλων [45]. Το ρομπότ Troody [46] του Leg Lab 

του πανεπιστημίου MIT και TITRUS III [47] του πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Τόκυο 

επέτρεψαν την ισορροπία σε δίποδο βηματισμό με κατάλληλο χειρισμό του κέντρο μάζας.   

Στα υδάτινα ρομπότ, η ουρά χρησιμοποιείται για πρόωση και ως πηδάλιο [48]. Σε ρομπότ 

για σκαρφάλωμα σύνηθης είναι η χρήση ουράς για παραγωγή κάθετης δύναμης στην 

επιφάνεια αναρρίχησης [49]. Μια ιδιαίτερη χρήση προσαρτήματος κάνει το Stumpy Robot 

II [50] του ΑΙ Lab του πανεπιστημίου Ζυρίχης UZH για την πραγματοποίηση βηματισμού. 

Από την ανάλυσή μας δεν μπορούν να λείψουν και τα ρομπότ με σφόνδυλους όπως 

το iHop [51] του πανεπιστημίου UC San Diego με λειτουργία ως 3D pogo stick που 

ισορροπεί από ζεύγος σφόνδυλων αντίδρασης και το Raptor [52] του πανεπιστημίου KAIST 

με σφόνδυλο αδρανείας που σταθεροποιεί σε κάποιο βαθμό τον δίποδο βηματισμό σε 

διαταραχές εμποδίων.  

Ακολουθεί ο Πίνακας 1-2 στο οποίο συνοψίζονται βασικά χαρακτηριστικά για ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα ρομπότ με ουρά. 
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Πίνακας 1-2.   Στοιχεία αντιπροσωπευτικών ρομποτικών υλοποιήσεων με ουρά. 

Uniroo 

MIT Leg Lab [36] 

Μηχανική υλοποίηση: µονόποδο ροµπότ βάρους 6.6 kg που κινηµατικά οµοιάζει 

στην συµπεριφορά των καγκουρό. ∆ιαθέτει πόδι 3 υδραυλικά επενεργούµενων DoF 

και προσάρτηµα-ουρά 1 υδραυλικά επενεργούµενου DoF. 

Υλοποίηση ελέγχου: κάθε επενεργητής ελέγχεται από PD ελεγκτή. Οι αισθητήρες 

διαβάζονται και µια µηχανή καταστάσεων (state machine) εντοπίζει την φάση στην 

οποία βρίσκεται κάθε φορά το ροµπότ και πράττει ανάλογα. 

Πρώτα συµπεράσµατα: καθώς το πόδι ζυγίζει περίπου το 1/3 της µάζας του 

σώµατος, η κίνηση αυτού επιδρά στην γωνία πρόνευσης του σώµατος. Ρύθµιση της 

στροφορµής οδήγησε στην επίτευξη πρόσθιων ταχυτήτων έως 1.8 m/s. 

Παρατηρήθηκε ότι παρόλο που ο µηδενισµός της στροφορµής είναι επιδιωκόµενος 

σε µία ιδανική στρατηγική ελέγχου, η ύπαρξη µια µικρής τιµής στροφορµής στο 

σύστηµα προκαλεί µία πιο φυσική και οµαλή αναπήδηση.  

 

Cheetah v.1 tail experiments 

MIT Biomimetics Lab [53] Μηχανική υλοποίηση: ουρά ενός στροφικού DoF µάζας 0.74 kg, αδρανείας 0.16 

kgm2 τοποθετείται στον οπίσθιο κορµό του ροµπότ Cheetah v1. Κινείται από DC 

κινητήρα µε µείωση 43:1. ∆οκιµάστηκε η ικανότητα απόρριψης διαταραχών στην 

διεύθυνση διατοίχισης (roll) µε ρίψη µπάλας 1.16 kg από το πλάι ώστε το ροµπότ 

να µην ανατρέπεται. 

Υλοποίηση ελέγχου: ρύθµιση προκαθορισµένης τροχιάς ουράς πειραµατικά 

ώστε η δράση της να ανταπεξέρχεται την κρούση από το πλάι. 

Πρώτα συµπεράσµατα: µε την ουρά το σώµα του ροµπότ µπορούσε να ακυρώσει 

σε µεγάλο βαθµό πλευρικές διαταραχές και να µην ανατραπεί. 

 

  

Dima robot 

University of Capetown [41] [42] 

Μηχανική υλοποίηση: τροχοφόρο RC ηλεκτρικό όχηµα (µάζα 45 kg, µήκος 

ουράς 0.75 m, µάζα ουράς 4.5 kg) στο οποίο έχει ενσωµατωθεί ουρά ενός 

βαθµού ελευθερίας µε κίνηση επί εγκάρσιου ή επί οβελιαίου επιπέδου ανάλογα 

µε το επιδιωκόµενο στόχο δηλαδή την αποφυγή εκτροπής του οχήµατος σε 

απότοµη στροφή ή το φρενάρισµα/επιτάχυνση αυτού αντίστοιχα. Ηλεκτρικός DC 

κινητήρας Maxon 120W µε µειωτήρα 26:1 και βάρη από ορείχαλκο. 

Υλοποίηση ελέγχου: για την αποφυγή της ανατροπής διαθέτει δύο βρόχους, 

έναν low bandwidth ελεγκτή θέσης που τοποθετεί την ουρά στην επιθυµητή θέση 

και την επιβραδύνει µετά την κίνηση και έναν high bandwidth ελεγκτή 

αντιστάθµισης των διαταραχών των απότοµων στροφών µε υπολογισµό της 

απαιτούµενης ροπής. 

Πρώτα συµπεράσµατα: το όχηµα είναι ικανό να στρίβει έως στα 7.5 m/s µε 11.8 

m/s2 εγκάρσια επιτάχυνση χωρίς να ανατρέπεται. Η εγκάρσια επιτάχυνση 

παρουσιάζεται 40% αυξηµένη σε σχέση µε το όχηµα χωρίς ουρά. 
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TAYLRoACH 

Univer. of California, Berkeley [43] 
Μηχανική υλοποίηση: εξάποδο ροµπότ κατασκευασµένο από σύνθετα ελαφριά 

υλικά µήκους 0.1 m, µάζας 48 gr µε ουρά 1 DoF µήκους 0.102 m και µάζας 4 gr. 

Χρήση DC κινητήρα µε µείωση ατέρµονα κοχλία 60:1. Μπορεί να τρέχει µε 

ταχύτητες περίπου 1m/s. 

Υλοποίηση ελέγχου: χρήση bang-bang controller µε ανάδραση των µετρήσεων 

του αισθητήρα γυροσκοπίου. Περιοχή deadband στις µικρές γωνίες στροφής.  

Πρώτα συµπεράσµατα: το ροµπότ είναι ικανό να στρίβει ταχέως 90 deg µε ρυθµό 

360  deg/s µόνο µε δράση της ουράς. 

 

  

Aerial self-righting tailed robot 

Univer. of California, Berkeley [40] 
Μηχανική υλοποίηση: ροµπότ µε ουρά 2 στροφικών βαθµών ελευθερίας, µάζας 

σώµατος 105 gr, µήκους σώµατος 5.2 cm, µάζας ουράς 70 gr και µήκους ουράς 

7.3 cm. Επενέργηση µε µικρούς κινητήρες DC. 

Υλοποίηση ελέγχου: µη γραµµικός ελεγκτής όπου ο υπολογισµός των ταχυτήτων 

ελέγχου βασίζεται σε ένα εκτιµώµενο διάνυσµα διόρθωσης γωνιακής ταχύτητας. 

Πρώτα συµπεράσµατα: επιτυγχάνεται ταχύς έλεγχος προσανατολισµού (~100 

ms) κατά την φάση πτήσης ώστε να πέφτει µε το σώµα του σε ευθυγράµµιση µε το 

οριζόντιο επίπεδο.  

 

  

Raptor  

KAIST MSC BMG [52] 
Μηχανική υλοποίηση: δίποδο ροµπότ µάζας 3 kg, ύψους 0.47 m µε µέγιστη 

αναπτυσσόµενη ταχύτητα στον διάδροµο 46 km/h. Χρήση περιστρεφόµενου 

σφόνδυλου αδράνειας από ράβδο µε συµµετρικά τοποθετηµένες µάζες στα άκρα 

της που στρέφεται περί το µέσο της. 

Υλοποίηση ελέγχου: άγνωστη. 

Πρώτα συµπεράσµατα: βελτιωµένη εξισορρόπηση ροµπότ σε ρίψη εµποδίων 

πάνω στο διάδροµο εκµεταλλευόµενος ταυτόχρονα  και την γυροσκοπική 

ευστάθεια του σφόνδυλου.  
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1.5 Παρουσίαση δομής Μεταπτυχιακής Εργασίας 

Η εργασία ξεκινά με το Κεφάλαιο 2 όπου αναλύεται ο σχεδιασμός της αρθρωτής μέσης. 

Καθορίζονται οι λειτουργικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές αυτής καθώς και η βασική 

γεωμετρία της. Κατόπιν υπολογισμών και δυναμικών προσομοιώσεων ορίζεται ένα σύνολο 

φορτίσεων σχεδιασμού που αντιστοιχούν σε διάφορα δυσμενή σενάρια καταπόνησης της 

αρθρωτής μέσης. Η μέση υποδιαιρείται σε επιμέρους δομικές μονάδες που σχεδιάζονται 

ξεχωριστά και ελέγχεται η αντοχή τους στις φορτίσεις σχεδιασμού. Παράλληλα 

διερευνώνται τα οφέλη της ενσωμάτωσης υποχωρητικότητας σε συνεργασία με την 

επενέργηση. Η ενότητα κλείνει με αναφορά σε κατασκευαστικές πτυχές του 

υποσυστήματος της αρθρωτής μέσης. 

Στο Κεφάλαιο 3 ακολουθεί ο σχεδιασμός της ρομποτικής ουράς όπου τηρείται η ίδια 

μεθοδολογία σχεδιασμού με αυτήν της αρθρωτής μέσης. Καθορίζονται προδιαγραφές, 

υπολογίζονται φορτίσεις σχεδιασμού και η ουρά επιμερίζεται σε διαφορετικές λειτουργικές 

μονάδες που μελετώνται ξεχωριστά. Στα πλαίσια του κεφαλαίου μελετάται και η επίδραση 

της θέσης και του προσανατολισμού του ηλεκτρικού επενεργητή στην δυναμική 

συμπεριφορά της ουράς, καθώς και στρατηγικές για την προστασία της από έντονες 

φορτίσεις. Το κεφάλαιο κλείνει με στοιχεία για την κατασκευαστική πορεία του module της 

ουράς. 

Στο Κεφάλαιο 4 παρατίθενται τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στα φυσικά 

πρωτότυπα της αρθρωτής μέσης και της ουράς προτού τοποθετηθούν στο ρομπότ. Έγινε 

αναγνώριση παραμέτρων και εφαρμόστηκε μια απλή μορφή ελέγχου. 

Στο Κεφάλαιο 5 η εργασία κλείνει με μερικά συμπεράσματα δίνοντας το έναυσμα για 

μελλοντικές αναζητήσεις. 
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2 Σχεδιασμός αρθρωτής μέσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Διατύπωση προβλήματος σχεδιασμού αρθρωτής μέσης  

Η πορεία των βημάτων που ακολουθήθηκε για τον σχεδιασμό της ρομποτικής μέσης από 

τη σύλληψη της αρχικής διαμόρφωσης μέχρι το τελικό συναρμολόγημα περιελάμβανε 

αρχικώς τον καθορισμό του γεωμετρικού μοντέλου της μέσης χωρίς την γνώση του πώς θα 

υλοποιηθεί. Εν συνεχεία το μοντέλο αυτό δοκιμάστηκε σε ένα σύνολο δυσμενών σεναρίων 

καταπόνησης που ήταν πιθανόν να εμφανιστούν κατά την λειτουργία του ρομπότ. Για το 

σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα πρώτο δυναμικό μοντέλο του ρομπότ. Οι προσομοιώσεις 

εκτελέστηκαν στην πλατφόρμα λογισμικού δυναμικής MSC ADAMS. Τα φορτία σχεδιασμού 

που προέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν ακολούθως για την πραγματοποίηση αναλύσεων 

πεπερασμένων στοιχείων στις πρώτες διαμορφώσεις της ρομποτικής μέσης. Το γενικό 

πρόβλημα του σχεδιασμού διαιρέθηκε σε λειτουργικές ενότητες, κάθε μια από τις οποίες 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά, απλοποιώντας έτσι την διαδικασία. Οι αναλύσεις 

δομικής αντοχής συντελέστηκαν στο λογισμικό SolidWORKS Simulation το οποίο εκτελεί 

αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων και το οποίο εντάσσεται στην γενική πλατφόρμα 

λογισμικού σχεδίασης SolidWORKS. Παράλληλα εξετάστηκαν τα οφέλη τις ενσωμάτωσης 

ελαστικών στοιχείων αποθήκευσης ενέργειας και προτάθηκε ένας κατάλληλος μηχανισμός 

υποχωρητικότητας. Με την εργαλειοθήκη αυτή και με γνώμονα τις απαιτήσεις που 

καθορίστηκαν και αναλύονται ακολούθως, η αρθρωτή μέση πήρε την τελική της μορφή.  

2.2 Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών μηχανικής υλοποίησης μέσης 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις του προγράμματος «Αριστεία», τα βιολογικά δεδομένα 

των ζώων δρομέων και τις επιδόσεις των υπάρχοντων ρομπότ με αρθρωτή μέση 

καθορίστηκε το πλαίσιο προδιαγραφών της προς σχεδιασμό ρομποτικής μέσης. 
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Λειτουργικές απαιτήσεις 

� Βαθμοί ελευθερίας (DoF): θεωρήθηκε ότι ο ένας στροφικός βαθμός ελευθερίας επί 

του οβελιαίου επιπέδου αποτελεί μια καλή πρώτη προσέγγιση αρθρωτής μέσης για 

την απόκτηση εμπειρίας από πλευράς του εργαστηρίου τετράποδων ρομπότ του 

ΕΑΕ-ΕΜΠ πάνω στο αντικείμενο αυτό. Χαρακτηρίζεται από σχετικά μειωμένες 

κατασκευαστικές απαιτήσεις, μικρή επιβάρυνση στο δυναμικό μοντέλο του πλήρους 

ρομπότ και στον έλεγχο αυτού, ενώ η ελάχιστη δυνατή χρήση επενεργητών οδηγεί 

σε υλοποιήσεις μειωμένου βάρους. 

� Εύρος κίνησης (σχετική γωνία μεταξύ των δύο τμημάτων του ρομπότ): ±40 

μοίρες όπως προκύπτει από βιολογικά δεδομένα. 

� Δυνατότητα κλειδώματος και περιορισμού εύρους κίνησης: είναι επιθυμητό το 

γρήγορο κλείδωμα του μηχανισμού για την εκτέλεση πειραμάτων με άκαμπτη μέση 

και ο περιορισμός του εύρους κίνησης σε περιπτώσεις μεγάλων φορτίσεων ή 

εσφαλμένης λειτουργίας. 

� Αποθήκευση ενέργειας: μιμούμενοι τους κινητήριους μηχανισμούς των ζώων 

θεωρήθηκε σημαντική η μελέτη και ενσωμάτωση κάποιας μορφής 

υποχωρητικότητας στην αρθρωτή μέση ώστε να αποθηκεύεται και να αποδίδεται 

περιοδικά ενέργεια επιθοηθώντας έτσι στο έργο του επενεργητή. 

� Αυτοτέλεια μηχανισμού (modular design): η υλοποίηση της αρθρωτής μέσης 

μαζί με τα βασικά ηλεκτρονικά συστήματα θα πρέπει να συνιστούν μια αυτοτελή 

δομική μονάδα που μπορεί να αφαιρείται εύκολα και να δοκιμάζεται ανεξάρτητα. 

� Πειραματική πλατφόρμα: η διαμόρφωση των εξαρτημάτων θα πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε η διάταξη της αρθρωτής μέσης να μπορεί να τροποποιείται εύκολα με 

τις λιγότερες αλλαγές ανάλογα με τις απαιτήσεις των πειραμάτων και να επιδέχεται 

την ενσωμάτωση νέων μηχανισμών. 

� Καταστάσεις λειτουργίας: η αρθρωτή μέση θα πρέπει να ρυθμίζεται ώστε να 

λειτουργεί ως α) πλήρης παθητική μέση με μηχανισμό υποχωρητικότητας χωρίς 

επενεργητή, β) μόνο με επενεργητή, γ) με συνδυασμό των παραπάνω και δ) με 

κλειδωμένο βαθμό ελευθερίας. 

 

Κατασκευαστικές απαιτήσεις 

� Μειωμένο βάρος: η ελαφρότητα του μηχανισμού είναι σημείο κλειδί για την αύξηση 

της πυκνότητας ισχύος του ρομπότ. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί 

ποικιλοτρόπως με: 

a) Χρήση ελαφρών υλικών υψηλής αντοχής για την κατασκευή των 

εξαρτημάτων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν το ντουραλουμίνιο 

7075-Τ6 (σθ=570 Mpa, σ0,2=505 Mpa, ρ=2810 K/m3) και σύνθετα υλικά όπως 
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δομές ανθρακονημάτων (π.χ. CF T700S - σθ=2550 Mpa) ή fiberglass 

εμποτισμένων σε εποξειδικές ρητίνες. 

b) Σχεδίαση δομών με ενισχυμένη γεωμετρική ακαμψία και αντοχή στις 

διευθύνσεις με τις μεγαλύτερες φορτίσεις. Αυτό εντάσσεται στην γενικότερη 

προσπάθεια για καλύτερο βαθμό εκμεταλλεύσεως του υλικού με 

αποδοτικότερη κατανομή των φορτίσεων και αποφυγή συγκέντρωσης 

τάσεων. 

c) Ελαχιστοποίηση του πλήθους των εξαρτημάτων και των μεταξύ τους 

κοχλιοσυνδέσεων. Αυτό βέβαια αντιβαίνει το τροποποιήσιμο της διατάξεως. 

� Μερική θωράκιση από κρουστικά φορτία: λαμβάνεται υπόψιν στους 

υπολογισμούς αντοχής η επαναλαμβανόμενη φόρτιση της μέσης κατά την επαφή 

των ποδιών στο έδαφος. 

� Μείωση των τζόγων στα κινούμενα μέρη: αυτό αποτελεί κριτήριο μιας μηχανικά 

ποιοτικής ελεγχόμενης διάταξης καθώς οι τζόγοι στις αρθρώσεις κτλ. εισάγουν μη 

γραμμικότητες στο πραγματικό δυναμικό μοντέλο που τελικώς δυσχεραίνουν την 

εφαρμογή του ελέγχου. Η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου γίνεται π.χ. με χρήση 

εμπορικά διαθέσιμων εξαρτημάτων πιστοποιημένων ανοχών (π.χ. ρουλεμάν) ή με 

σφικτές συναρμογές κάνοντας χρήση αντιτριβικών δακτυλίων από πολυμερές 

acetal. 

� Υλοποιήσιμο σε μεγάλο βαθμό από το μηχανουργείο του EAE-ΕΜΠ. 

 

Ασφάλεια λειτουργίας 

� Μέτρα προστασίας ηλεκτρικών επενεργητών: λόγω των έντονων δυναμικών 

φαινομένων κατά την κίνηση του ρομπότ και του υψηλού κόστους των επενεργητών 

πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή ανάπτυξης στην άτρακτο του μειωτήρα 

φορτίσεων μεγαλύτερων των προδιαγραφόμενων από τον κατασκευαστή. 

� Αποφυγή ατυχημάτων στο ανθρώπινο δυναμικό.  
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2.3 Δυναμικό μοντέλο τετράποδου ρομπότ με αρθρωτή μέση στο ADAMS 

2.3.1 Λίγα λόγια για το λογισμικό ADAMS 

Το λογισμικό ADAMS (Automated Dynamic Analysis of Mechanical Systems) αποτελεί μία 

πλατφόρμα λογισμικού προσομοίωσης δυναμικής μηχανικών συστημάτων. Η ανάπτυξή 

του ξεκίνησε το 1974 στο πανεπιστήμιο του Michigan, συνεχίστηκε από την Mechanical 

Dynamics Inc. και το 2002 αγοράστηκε από την MSC Software Corp όπου εξελίχθηκε στην 

σημερινή μορφή του. Διαθέτει πληθώρα εφαρμογών οι σημαντικότερες των οποίων 

αναφέρονται ακολούθως. 

Με το ADAMS/View, όπου πρόκειται για γενικής χρήσεως εφαρμογή γραφικού 

περιβάλλοντος, ο χρήστης αλληλεπιδρά με φιλικό τρόπο για την μοντελοποίηση, 

προσομοίωση και ανάλυση αποτελεσμάτων δυναμικών συστημάτων (βλ. Σχήμα 2-1). Δεν 

εισάγονται οι εξισώσεις κίνησης του δυναμικού συστήματος αλλά το μοντέλο “χτίζεται” 

γραφικά από ένα σύνολο δομικών μονάδων που περιλαμβάνει παραμορφώσιμα και μη 

στερεά σώματα, κινηματικούς περιορισμούς (αρθρώσεις, κίνηση σε επίπεδο κ.τ.λ.), 

γνωστές μηχανικές διαμορφώσεις (ιμάντες, οδοντωτούς τροχούς, έκκεντρα κ.τ.λ. μέσω του 

machinery plugin), ελατήρια, φαινόμενα επαφής/τριβής, ποικίλλες δυνάμεις/ροπές 

κατανεμημένες και μη, καθώς και άλλα οριζόμενα από τον χρήστη. Επίσης παρέχει 

δυνατότητες παραμετρικής σχεδίασης, scripting και παραγωγής animation κατά την 

προσομοίωση του συστήματος. 

Με το ADAMS/Solver, βασικό πυρήνα του λογισμικού ADAMS, εκτελούνται οι 

προσομοιώσεις εφαρμόζοντας αριθμητικούς επιλύτες Fortran, C++. Βρίσκεται 

ενσωματωμένος στο ADAMS/View με αντίστοιχα μενού επιλογών αλλά μπορεί να 

εκτελεστεί και standalone από γραμμή εντολών με χρήση αρχείων command file (.cmd) 

που περιέχει οδηγίες για τις αλληλοσυσχετίσεις των δομικών μονάδων. Κατά την εκτέλεση, 

οι πληροφορίες του μοντέλου μετατρέπονται σε σύστημα εξισώσεων κίνησης (EoM) με την 

μέθοδο Euler-Lagrange και επιλύονται ακολούθως με μεθόδους predictor-corrector. 

Η ενσωματωμένη στο ADAMS/View εφαρμογή ADAMS/Postprocessor έπεται της 

προσομοίωσης και σε αυτήν συντελείται η διαχείριση των παραγόμενων δεδομένων με 

βασικά εργαλεία την κατασκευή γραφημάτων και την εξαγωγή οπτικοποιήσεων.  

Με το πρόσθετο εργαλείο ADAMS/Controls ο χρήστης μπορεί να ορίσει το δικό του 

έλεγχο στο δυναμικό σύστημα ή να εξάγει το δυναμικό σύστημα σε μορφή block για χρήση 

με άλλο πρόγραμμα (π.χ. MATLAB/Simulink). 

Τέλος εξειδικευμένες εφαρμογές όπως ADAMS/CAR, ADAMS/Vibration, 

ADAMS/Flex απευθύνονται σε διάφορους κλάδους έρευνας & ανάπτυξης όπως της 

βιομηχανίας αυτοκινήτων, αεροδιαστημικής κτλ. 
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Σχήμα 2-1.   Γραφικό περιβάλλον MSC ADAMS/View. 

2.3.2 Κατάστρωση δυναμικού μοντέλου στο λογισμικό ADAMS 

Στο Σχήμα 2-2 αποτυπώνονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του τετράποδου ρομπότ 

LAELAPS όπως διαμορφώθηκαν σε μια τελευταία εκδοχή του και χρησιμοποιήθηκαν στις 

αναλύσεις τις παρούσης M.E. Επ’ αυτού ορίζονται και οι θετικές προσημάνσεις των γωνιών 

όπως δηλώθηκαν εν συνεχεία στο δυναμικό μοντέλο του ADAMS. Πρόκειται για ρομπότ 13 

βαθμών ελευθερίας με 3 στροφικούς βαθμούς για κάθε πόδι και ένα στροφικό για την μέση. 

Βέβαια η κατάσταση του ρομπότ περιγράφεται από ένα διάνυσμα 19 βαθμών ελευθερίας 

ως άθροισμα των βαθμών ελευθερίας των αρθρώσεων του ρομπότ συν τους 6 βαθμούς 

ελευθερίας του εμπρόσθιου κορμού που αφορούν θέση και προσανατολισμό στο χώρο. Για 

την συνολική μάζα του ρομπότ επιλέχθηκε η δυσμενέστερη εκτιμητέα των 44 kg, η οποία 

κατανέμεται στα δύο τμήματα του κορμού, το εμπρόσθιο μάζας 20 kg, το οπίσθιο 20 kg, 

καθώς και σε 4 πόδια των 1 kg έκαστο.  

Βασικό μέλημα κατά τη σχεδίαση του μοντέλου στο ADAMS υπήρξε και η πρόσδοση 

παραμετρικών δυνατοτήτων σε αυτό ώστε να μπορεί να τροποποιηθεί εύκολα και να 

αξιοποιηθεί σε μελλοντικές αναλύσεις άλλων τετράποδων ρομπότ με την ίδια μορφολογία. 

Η παραμετρική σχεδίαση στο εν λόγω λογισμικό περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τον 

ορισμό παραμέτρων σχεδίασης (design variables) και την αξιοποίηση τοπικών 

σωματόδετων συστημάτων συντεταγμένων (γνωστά ως MARKERS), υφιστάμενων ή μη, 

στα οποία η σχετική τους θέση και προσανατολισμός εκφράζονται ως συναρτήσεις των 
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παραμέτρων σχεδίασης. Οι εντολές LOC_RELATIVE_TO() και ORI_RELATIVE_TO() 

αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες για τον σκοπό αυτό (βλ. τεκμηρίωση λογισμικού). 

 

Σχήμα 2-2.   Γεωμετρικά χαρακτηριστικά δυναμικού μοντέλου τετράποδου ρομπότ. 
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Πίνακας 2-1.   Αριθμητικές τιμές γεωμετρικών χαρακτηριστικών τετράποδου ρομπότ 
LAELAPS. 

Front_body_length 400 mm Hind_body_length  400 mm 

Front_body_width  250 mm Hind_body_width  250 mm 

Front_body_height  150 mm Hind_body_height  150 mm 

Shoulder_x_position  215 mm Hip_x_position  215 mm 

Shoulder_y_position  75 mm Hip_y_position 75 mm 

Shoulder_to_shoulder_length  350 mm Hip_to_hip_length  350 mm 

Shoulder_elbow_length  250 mm Hip_knee_length  250 mm 

Elbow_ankle_length  230 mm Knee_ankle_length  230 mm 

Wrist_toe_length  120 mm Ankle_toe_length  120 mm 

θ_front_leg_offset  9 deg θ_hind_leg_offset  9 deg 

Spine_half_length 85 mm   

 

Στο Σχήμα 2-3 παρουσιάζεται το παραμετρικό μοντέλο τριών διαστάσεων τετράποδου 

ρομπότ με αρθρωτή μέση στο MSC ADAMS. 

 

 

Σχήμα 2-3.   Παθητικό μοντέλο τριών διαστάσεων τετράποδου ρομπότ με αρθρωτή μέση 
στο λογισμικό MSC ADAMS. 

 

Ως διάνυσμα καταστάσεως του δυναμικού μοντέλου ορίστηκε: 
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  (2.1) 

 

Το προκύπτον μοντέλο προορίζονταν για αρχική χρήση ως πλήρως παθητικό 

μοντέλο, γι’ αυτό και προστέθηκαν στις αρθρώσεις μη ιδανικά ελατήρια (k,b) κατάλληλων 
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τιμών k, b. Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε επαρκής για τις μετέπειτα δοκιμές εκτίμησης 

δυσμενών φορτίων λειτουργίας της μέσης, καθώς η επενέργηση και ο έλεγχος όλων των 

αρθρώσεων του ρομπότ ήταν αντικείμενο που υπερέβαινε τους στόχους της παρούσης 

Μ.Ε.. Βέβαια υπάρχουν δυνατότητες μελλοντικής ενσωμάτωσης στο μοντέλο ενός πλήρους 

συστήματος ελέγχου. 

2.4 Διερεύνηση ενσωμάτωσης υποχωρητικότητας στην αρθρωτή μέση 

Γενικά 

Με τον όρο υποχωρητικότητα (compliance) π.χ. σε έναν ρομποτικό βραχίονα 

αναφερόμαστε στις αποκλίσεις που εμφανίζουν οι επιμέρους αρθρώσεις και το τελικό 

στοιχείο δράσεως από τις προδιαγεγραμμένες τροχιές και θέσεις όταν ασκούνται σε αυτόν 

εξωτερικές δυνάμεις. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να μην είναι γενικά αποδεκτή στην 

βιομηχανική παραγωγή αλλά είναι αποδεκτή όταν είναι επιθυμητός ο περιορισμός και 

έλεγχος της επιβαλλόμενης δύναμης σε βάρος της ακρίβειας τοποθέτησης όπως π.χ. κατά 

τον χειρισμό ευαίσθητων τεμαχίων. 

 

    

Σχήμα 2-4.   Τοπολογίες σύνδεσης επενεργητή με ελαστικό στοιχείο και φορτίο. 

 

Ο τρόπος πρόσδοσης χαρακτηριστικών υποχωρητικότητας σε μια ρομποτική διάταξη 

ή έναν σερβομηχανισμό μπορεί να γίνει είτε “ενεργά” είτε “παθητικά”. Η “ενεργή” μορφή 

υποχωρητικότητας υλοποιείται από τον ίδιο τον επενεργητή με εφαρμογή κάποιου τύπου 

ελέγχου π.χ. με P ελεγκτή όπου ο βρόχος ελέγχου κλείνει με την μέτρηση δύναμης είτε 

έμμεσα μέσω της μέτρησης του ρεύματος του κινητήρα είτε άμεσα με αισθητήρες δύναμης. 

Εν αντιθέσει, η “παθητική” μορφή υποχωρητικότητας κάνει χρήση ελαστικών στοιχείων σε 

συνδυασμό με τον επενεργητή. Ο τρόπος σύνδεσης των ελαστικών στοιχείων σε σειρά ή 

εν παραλλήλω με τον επενεργητή διαχωρίζει τους επενεργητές αντίστοιχα σε α) σειριακά 

ελαστικούς (series elastic actuators - SEA) και β) παράλληλα ελαστικούς (parallel elastic 

actuators - PEA) (Σχήμα 2-4). Μια ανάλυση περί σειριακά ελαστικών επενεργητών έχει 

δοθεί από τον Pratt στο [54]. Μια προσπάθεια διερεύνησης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των δύο τύπων επενέργησης σε μονόποδo ρομπότ έχει γίνει στο [55]. 
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Βάσει αυτών συνοψίζονται στο Πίνακας 2-2 ποιοτικά χαρακτηριστικά των δύο κατηγοριών 

επενέργησης με ελαστικά στοιχεία. 

Πίνακας 2-2.   Σύγκριση ποιοτικών χαρακτηριστικών επενεργητών με ελαστικά στοιχεία σε 
σειρά και εν παραλλήλω [54] [55]. 

ΕΠΕΝΕΡΓΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                            
ΣΕ ΣΕΙΡΑ (SEA) 

ΕΠΕΝΕΡΓΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                     
ΕΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩ (PEA) 

� Όλη η ροπή περνά από τον κινητήρα.  � Μόνο ένα ποσοστό της ροπής δίνεται από 
τον κινητήρα.  

� Επιπλέον βαθμός ελευθερίας στις εξισώσεις 
κίνησης. 

� Δεν προστίθενται νέος βαθμός ελευθερίας 
στις εξισώσεις κίνησης. 

� Δυσχερής ο ακριβής έλεγχος θέσης. � Ευκολότερος έλεγχος. 

� Η κίνηση του επενεργητή και της άρθρωσης 
είναι αποσυζευγμένες. Χαμηλότερη 
ανακλώμενη αδράνεια. 

� Η ανακλώμενη αδράνεια του δρομέα του 
επενεργητή προστίθεται στην ροπή 
αδρανείας της άρθρωσης. 

� Προστασία από κρουστικά φορτία δρώντας 
ως χαμηλοπερατό φίλτρο. Χαμηλότερες 
απώλειες κρούσης. Αύξηση αυτών με 
αύξηση του λόγου μετάδοσης. 

� Καμία προστασία από κρουστικά φορτία. 
Αυξημένες απώλειες κρούσης λόγω 
αδράνειας κινητήρα. Περαιτέρω αύξηση 
αυτών με αύξηση του λόγου μετάδοσης. 

� Καθώς όλη η ροπή περνά από τον κινητήρα 
παρατηρούνται αυξημένες θερμικές 
απώλειες του κινητήρα. Αύξηση αυτών με 
μείωση του λόγου μετάδοσης. 

� Μικρότερες θερμικές απώλειες κινητήρα 
λόγω μικρότερης διερχόμενης ροπής. 
Αύξηση αυτών με μείωση του λόγου 
μετάδοσης. 

� Αύξηση της ελαστικότητας (μικρότερο k) 
μειώνει το εύρος ζώνης της διατάξεως. 

� Αύξηση της ελαστικότητας (μικρότερο k) 
αυξάνει το εύρος ζώνης (bandwidth) της 
διατάξεως. 

� Μετατροπή προβλήματος ελέγχου δύναμης 
σε πρόβλημα ελέγχου θέσης με μέτρηση 
παραμόρφωσης ελατηρίου. 

 

 

Γενικά, μέσα στα οφέλη των επενεργητών με ελαστικά στοιχεία ή των πλήρους 

παθητικών αρθρώσεων με ελαστικά στοιχεία συγκαταλέγονται η αυξημένη ασφάλεια λόγω 

του περιορισμού των επιβαλλόμενων φορτίων, η αποθήκευση ενέργειας και κατ’ επέκταση 

η εξοικονόμηση ενέργειας σε περιοδικές κινήσεις. Γι’ αυτό τις τελευταίες δεκαετίες βαίνει 

αυξανόμενη η χρήση τους σε εφαρμογές όπως: 

� Στην βιοιατρική τεχνολογία με τους διάφορους τύπους προσθετικών βοηθημάτων 

παθητικών ή επενεργούμενων. 

� Στρατιωτικές εφαρμογές ή εφαρμογές έρευνας & διάσωσης. Εδώ εντάσσονται 

εξωσκελετικοί μηχανισμοί επαύξησης δύναμης, δίποδα ή τετράποδα ρομπότ. 

� Εφαρμογές με ανθρωποειδή ρομπότ ή βιομιμητικά ρομπότ με πόδια. 

� Παθητικά δίποδα. 

 

Στην βιβλιογραφία συχνά αναφέρεται ο όρος εμπέδηση σε επενεργούμενες 

αρθρώσεις για να περιγράψει όχι μόνο την συνιστώσα υποχωρητικότητας αλλά και την 
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συνιστώσα απόσβεσης και αδράνειας. Μια πλήρης επισκόπηση και κατηγοριοποίηση των 

υπάρχοντων επενεργούμενων αρθρώσεων μεταβλητής εμπέδησης δίδεται στο [56]. Από 

αυτούς τους μηχανισμούς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι μηχανισμοί μεταβλητής 

υποχωρητικότητας ΜACCEPA [57] και AWAS [58] για την πιθανή ενσωμάτωσή τους στην 

αρθρωτή μέση. Οι απαιτήσεις βάρους όμως κατέστησαν απαγορευτική την όποια 

αξιοποίησή τους. 

 

Εύρεση φυσικών συχνοτήτων αρθρωτού σώματος στην φάση πτήσης 

Για την ακόλουθη ανάλυση η δυναμική των ποδιών αμελείται και θεωρείται κατά παραδοχή 

ότι στην φάση πτήσης το ρομπότ με αρθρωτή μέση μπορεί να προσεγγιστεί από δύο 

ισοδύναμα σώματα ιδίων χαρακτηριστικών μάζας m και αδράνειας Ι που αρθρώνονται σε 

απόσταση r από το κέντρο μάζας τους και τοποθετούνται αιωρούμενα στον χώρο (βλ. 

Σχήμα 2-5). Η γωνία θ του ενός σώματος (δεξιά) είναι χωρόδετη, ενώ η γωνία q είναι σχετική 

των δύο σωμάτων. Το μοντέλο είναι παθητικό και μεταξύ των σωμάτων δρα μόνο ελατήριο 

χαρακτηριστικών k, b.  

 

Σχήμα 2-5.   2D απλοποιημένο δυναμικό μοντέλο ρομπότ με αρθρωτή μέση στην φάση 
πτήσης. 

 
Το σύστημα διαφορικών εξισώσεων που περιγράφει την κίνηση του μοντέλου 

βασίζεται στην ανάλυση του [59], έχει επαληθευτεί και τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει 

την δυναμική του ελατηρίου: 

 ( )( ) ( )( ) ( )
( )( ) ( )

2 2 2 2

2 2 2 2

0

2 1 cos 1 cos sin 2 0

1 cos sin 0

CoM

CoM

x

y g

I L q I L q q L q q q

I L q I L q L q kq bq

µ θ µ µ θ

µ θ µ µ θ

=

= −

+ + + + + − + =

+ + + + + + + =

ɺɺ

ɺɺ

ɺɺ ɺɺɺ ɺ ɺ

ɺɺ ɺɺɺ ɺ

  (2.2) 

 

Η ποσότητα μ αναφέρεται στην ανηγμένη μάζα του συστήματος που στην προκειμένη 

περίπτωση εκφράζεται από την σχέση: 
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 0 1

0 1 2

m m m

m m
µ = =

+
  (2.3) 

 

Καθώς οι εξισώσεις κίνησης δεν περιέχουν τον όρο θ, η γενικευμένη μεταβλητή θ 

είναι κυκλική και συνεπώς η γενικευμένη ορμή ως προς την μεταβλητή αυτή διατηρείται [59] 

[60]: 

 

( )( ) ( )( ) ( )2 2

0 0

const

2 1 cos 1 cos 0
2

L

q
I L q I L q q h h

θ

µ θ µ θ

∂
= ⇒

∂

+ + + + + = ⇒ = ⇒ = −

ɺ

ɺɺ ɺɺ

  (2.4) 

 

Για μηδενική αρχική στροφορμή h0 και με κατάλληλες αρχικές συνθήκες στην εκτροπή 

του ελατηρίου όπως συνάγεται από ολοκλήρωση της (2.4): 

 

 0 0 / 2qθ = −   (2.5) 

 

η συμμετρία του προβλήματος διατηρείται στην απόκριση του συστήματος, με την μία μάζα 

να καθρεπτίζει την κίνηση της άλλης, ταλαντούμενο στην φυσική του συχνότητα. 

Σε πρώτη φάση αναζητείται το πεδίο τιμών σταθεράς ελατηρίου που συντονίζουν το 

αρθρωτό σώμα στην φάση πτήσεως στις επιθυμητές συχνότητες. Στην δική μας περίπτωση 

και βάσει βιολογικών δεδομένων όπως στο αιλουροειδές cheetah και στο κυνοειδές racing 

greyhound που βρίσκονται περίπου στην ίδια κλίμακα μεγέθους με το ρομπότ, η μέγιστη 

συχνότητα σύσπασης της μέσης δεν υπερβαίνει τα 4 Hz [61]. 

Με χρήση αριθμητικών τιμών m = 22 kg, I = 0.4 kgm2, L = 0.25 m,                                                        

θ0 = - q0/2 = - [-10,-20,-30,-40]/2 deg,  k = [1 300] Nm/rad και b = 0, το σύστημα αφήνεται 

να ταλαντωθεί στην φυσική του συχνότητα. Στο Σχήμα 2-6 δίνεται ένα γράφημα που 

συσχετίζει φυσική συχνότητα fn με σταθερά ελατηρίου k και αρχικό πλάτος ταλάντωσης 

μέσης q0. Από τις προκύπτουσες καμπύλες διαπιστώθηκε συσχέτιση της μορφής: 

 

 
2( )    με  2n eq n n n

k
k J f

J
ω ω ω π= = =   (2.6) 

 

όπου ωn η φυσική συχνότητα ενός δυναμικού συστήματος 2ης τάξεως. Με κατάλληλη 

αριθμητική προσέγγιση πολυωνύμου 2ου βαθμού στις καμπύλες k(ω) προέκυψαν 

ισοδύναμες αδράνειες Jeq συστήματος για 4 διαφορετικά πλάτη ταλάντωσης (βλ. Πίνακας 

2-3). Οι συντελεστές p2 και p3 έχουν πολύ μικρές τιμές και οφείλονται κυρίως σε αριθμητικά 
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σφάλματα κατά την αριθμητική ολοκλήρωση των εξισώσεων (2.2) του συστήματος στο 

MATLAB Simulink και στον προσδιορισμό της συχνότητας από την απόκριση αυτή. 

 

Σχήμα 2-6.   Γράφημα που συσχετίζει φυσική συχνότητα fn αρθρωτού σώματος με σταθερά 
ελατηρίου k και αρχικό πλάτος ταλάντωσης μέσης q0 στην φάση πτήσης. 

 

Πίνακας 2-3.   Αριθμητική προσέγγιση καμπυλών k(ω)=Jeqω2 με πολυωνύμο 2ου βαθμού 
y=p1*x^2+p2*x+p3. 

q0 (deg) p1 = Jeq (kgm2) p2 p3 Norm of residuals 

10 0.21033 -0.00012854 0.0012111 0.26691 

20 0.23979 -0.00024959 0.00091428 0.24918 

30 0.28469 -5.0441e-05 0.00085134 0.25647 

40 0.34058 8.9202e-06 0.00021857 0.26297 

 

Η ισοδύναμη αυτή αδράνεια Jeq για ένα q0 πλάτος ταλάντωσης είναι κατά κάποιο 

τρόπο η αδράνεια που «βλέπει» το ελατήριο σαν να ήταν το ένα άκρο του «γειωμένο» και 

το άλλο σε σύνδεση με αυτή. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο ότι η ανηγμένη αδράνεια 

ενός αιωρούμενου αρθρωτού ζεύγους σωμάτων εκφράζεται συναρτήσει και της γωνίας q. 

Ακόμα η επίδραση της βαρύτητας δεν εμπλέκεται στις εξισώσεις κίνησης που αντιστοιχούν 

στις μεταβλητές θ, q.  

 

Διερεύνηση δυναμικής συμπεριφοράς SEA, PEA επενέργησης αρθρωτού σώματος 

στην φάση πτήσης 

Προκειμένου να μελετηθεί η συμπεριφορά του αρθρωτού μοντέλου στην φάση πτήσης σε 

συνεργασία με απλό, SEA ή PEA ηλεκτρικό επενεργητή, το ισοδύναμο δυναμικό μοντέλο 

της εγκατάστασης δεν είναι παρά ένας σφόνδυλος αδράνειας Jeq στον οποίον ο ηλεκτρικός 

επενεργητής και το ελαστικό στοιχείο συνδέονται σε διάφορες τοπολογίες (Σχήμα 2-7). 
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Σχήμα 2-7.   Μοντέλο ηλεκτρικού επενεργητή με μειωτήρα στροφών σε σύνδεση με τρεις 
διαφορετικές τοπολογίες ελατηρίου - αδρανειακού φορτίου. 

 

Για ένα ηλεκτρικό κινητήρα συνεχούς ρεύματος με ψήκτρες όπως ο επιλεγμένος της 

αρθρωτής μέσης (βλ. § 2.8), με μειωτήρα στροφών και έλεγχο ρεύματος, η συμπεριφορά 

του στο χρόνο διέπεται από τις σχέσεις: 

Ηλεκτρικό σύστημα κινητήρα:  

 
(t)

(t) s
s s t m

di
v Ri L K n

dt
θ= + + ⋅ ɺ   (2.7) 

Μηχανικό σύστημα κινητήρα προς την πλευρά του φορτίου: 

 
( ) ( )2

2

1
(t) (t)m

t s m m m

m r

d
K eff n i n b T

dt n J J

θ
θ= ⋅ ⋅ − −

+

ɺ
ɺ   (2.8) 

 
όπου is(t) το ρεύμα οδήγησης κινητήρα (είσοδος), R , L η αντίσταση και αυτεπαγωγή 

τυλιγμάτων δρομέα, Kt ( i
b t

e K= ⋅ ) η σταθερά ροπής κινητήρα, n:1 ο λόγος μείωσης 

κιβωτίου,  eff (<1) ο βαθμός απόδοσης κιβωτίου, θm η γωνιακή θέση ατράκτου μειωτήρα 

(Μ.Κ.), Jm η ροπή αδράνειας δρομέα, bm o συντελεστής ιξώδους τριβής δρομέα, Jr η ροπή 

αδράνειας μειωτήρα στην είσοδο και Τm(t) η ροπή ατράκτου μειωτήρα (είσοδος). 

 

Αντίστοιχα τα μοντέλα των τοπολογιών σύνδεσης ελατηρίου – αδρανειακού φορτίου 

(Σχήμα 2-7) περιγράφονται από τις εξισώσεις κίνησης: 

(a) Μοντέλο χωρίς ελατήριο:               L m
J Tθ =ɺɺ   (2.9) 

(b) Μοντέλο PEA:                               L L L m
J b k Tθ θ θ+ + =ɺɺ ɺ   (2.10) 
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(c) Μοντέλο SEA:                               
( ) ( )

( ) ( ) 0

L m L m m

L L m L m

b k T

J b k

θ θ θ θ

θ θ θ θ θ

− − − − =

+ − + − =

ɺ ɺ

ɺɺ ɺ ɺ
  (2.11) 

όπου θL η γωνιακή θέση σφονδύλου (Μ.Κ.), k, b οι σταθερές ελαστικότητας και απόσβεσης 

ελατηρίου και J η ροπή αδράνειας σφονδύλου. 

Στόχος της τρέχουσας ανάλυσης ήταν η εύρεση των απαιτούμενων μεγεθών 

ρεύματος Is(t) και τάσης Vs που πρέπει να τροφοδοτήσουν τον κινητήρα για μία επιθυμητή 

ταλάντωση του αδρανειακού φορτίου J της μορφής: 

 

 sin(2 )
L A

f tθ θ π= ⋅   (2.12) 

 

μεταβάλλοντας τα εξής: 

� Την τοπολογία σύνδεσης ελατηρίου – φορτίου J  (χωρίς ελατήριο, PEA, SEA) 

� Tον λόγο μετάδοσης n για δεδομένο κινητήρα (βλ. § 2.8) (1:1, 10:1, 25:1, 50:1, 

100:1). 

� Την σταθερά του ελατηρίου k (10, 25, 50, 100, 150 Nm/rad). 

 

Επιλέχθηκε αδρανειακό φορτίο J = Jeq = 0.24 kgm2 που αντιστοιχεί σε πλάτος 

ταλάντωσης θΑ = 20° (Πίνακας 2-3) ως μια ενδιάμεση κατάσταση λειτουργίας της μέσης. 

Ως δευτερεύοντα μεγέθη υπολογίστηκαν η αποδιδόμενη ροπή, η ισχύς και οι ωμικές 

απώλειες του επενεργητή. 

Καθώς πρόκειται για γραμμικά δυναμικά συστήματα, οι διεγέρσεις και αποκρίσεις των 

εμπλεκόμενων μεταβλητών για ημιτονοειδή έξοδο 
L

θ  (2.12) είναι της μορφής: 

 

 sin(2 )x Magnitude f t Phaseπ= ⋅ ⋅ +   (2.13) 

 

Έτσι η πορεία εργασίας μας κινήθηκε στο πεδίο της  συχνότητας με γραφή της 

μητρωικής μορφής των εξισώσεων κατάστασης (state space), την εύρεση των 

συναρτήσεων μεταφοράς G(s) και των αποκρίσεων μέτρου ( )G jω  και φάσης ( )G jω∠ . 

Ακολούθως παρατίθενται τα βήματα υπολογισμού των επιμέρους μεγεθών της ανάλυσης. 

Για τις περιπτώσεις πλήρους μοντέλου PEΑ ή μοντέλου χωρίς ελατήριο με 

επενεργητή, η μητρωική μορφή x Ax Bu= +ɺ  , y Cx Du= +  των εξισώσεων κατάστασης 

και εξόδου αντίστοιχα γράφονται ως εξής: 
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 ( ) ( ) ( )

[ ]

2

22 2

0 1 0

1 0

L L

stm

L L

m rm r m r

L

L

iK eff nk b n b

J n J JJ n J J J n J J

y Cx

θ θ
θ θ

θ
θ

   
      = + ⋅+      − −    + + + + + +    

 
= =  

 

i

ɺ ɺ

ɺ

  (2.14) 

 

Με μηδενισμό των παραμέτρων k, b στη σχέση (2.14) προκύπτει το μοντέλο χωρίς 

ελατήριο. Η συνάρτηση μεταφοράς με μηδενικές αρχικές συνθήκες υπολογίζεται κατά τα 

γνωστά από την σχέση: 

 ( ) 1(s)
( )

(s)

L G s C sI A B D
I

−Θ
= = − +   (2.15) 

 

Η απόκριση του συστήματος στο πεδίο της συχνότητας γίνεται με την κατασκευή 

διαγράμματος Bode (εντολή “bode” στο λογισμικό MATLAB) όπου απεικονίζεται το μέτρο 

( )1020log G jω   και η φάση ( )G jω∠  συναρτήσει της συχνότητας ω = 2πf. Για έξοδο 

συστήματος της μορφής sin(2 )
L A

f tθ θ π= ⋅ , το ρεύμα οδήγησης του κινητήρα θα είναι της 

μορφής: 

 ( ) ( )sin 2 ( ) sin 2
G( )

s s ISi f t G j I f t
j

θ
π ω π ϕ

ω
Α= ⋅ −∠ = ⋅ +   (2.16) 

 

Η τάση στα άκρα του κινητήρα εκφράζεται τώρα από την (2.8) με αντικατάσταση σε αυτή 

της (2.16): 

 

( ) ( ) [ ]
( ) ( )

( ) ( )2 2 1

sin 2 sin 2 sin(2 )

sin 2 2 cos 2 2 cos(2 )

2
2 sin 2 tan 2 cos(2 )

sin

s s IS s IS t A

s s IS s IS t A

s
s s s IS t A

s

s s

v R I f t L I f t K n f t

v RI f t fLI f t fK n f t

fLI
v fLI RI f t fK n f t

RI

v V

π ϕ π ϕ θ π

π ϕ π π ϕ π θ π

π
π π ϕ π θ π−

′ ′= ⋅ + + ⋅ + + ⋅ ⇒      
= ⋅ + + ⋅ + + ⋅ ⇒

  
= + ⋅ + + + ⋅ ⇒  

  
= ( )2

VS
f tπ ϕ⋅ +

  (2.17) 

 

Η μέση ισχύς του κινητήρα δίδεται από την σχέση: 

 ( )cos / 2
2 2

s s
motor VS IS

V I
P ϕ ϕ π  = − +  

  
  (2.18) 

 

Οι μέσες ωμικές απώλειες του κινητήρα υπολογίζονται από την σχέση: 
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2

2 _
2

s
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I
P R

 =  
 

  (2.19) 

 

Για την αποδιδόμενη ροπή του κινητήρα ισχύει η (2.10): 
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fb
T k f J fb f t
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π θ
θ π θ π θ π

θ π θ
−

′′ ′= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⇒

= − ⋅ + ⋅ + ⋅ ⇒

  
= − + ⋅ +  −  

  (2.20) 

 

Για την περίπτωση πλήρους μοντέλου SEΑ με επενεργητή, η μητρωική μορφή 

x Ax Bu= +ɺ  , y Cx Du= +  των εξισώσεων κατάστασης και εξόδου αντίστοιχα γράφονται 

ως εξής: 
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0
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  (2.21) 

όπου  ( )2 2

0 1 2 3 4 0,  ,  ,  ,  ,   m m r tk b b n b J n J J b K eff nα α α α α= = = + = = + = ⋅   

 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα μοντέλα, επειδή θέλουμε να παρακολουθήσουμε την 

απόκριση των ,  
m L

θ θ , οι εν λόγω συναρτήσεις μεταφοράς για μηδενικές αρχικές συνθήκες 

υπολογίζονται κατά τα γνωστά από την σχέση: 

 ( ) 1

1 1

(s)
( )

(s)

m G s C sI A B D
I

−Θ
= = − +   (2.22) 

 ( ) 1

2 2

(s)
( )

(s)

L G s C sI A B D
I

−Θ
= = − +   (2.23) 

 

Οι G1(s) και G2(s) αποτελούν στοιχεία μίας μήτρας μεταφοράς [ ]1 2( ) ( ) ( )
T

G s G s G s=

. Ακολουθώντας την μεθοδολογία κατασκευής διαγραμμάτων Bode όπως προηγουμένως,  
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για έξοδο συστήματος της μορφής sin(2 )
L A

f tθ θ π= ⋅ , το ρεύμα οδήγησης του κινητήρα 

θα είναι της μορφής: 

 ( ) ( )2

2

sin 2 ( ) sin 2
G ( )

s s ISi f t G j I f t
j

θ
π ω π ϕ

ω
Α= ⋅ −∠ = ⋅ +   (2.24) 

 

Η απόκριση της ατράκτου μειωτήρα προκύπτει: 

 

 ( ) ( )1 1G ( ) sin 2 ( ) sin 2m s IS mI j f t G j f tθ ω π ϕ ω θ π ϕ ΘΜ= ⋅ + + ∠ = ⋅ +   (2.25) 

 

Η τάση στα άκρα του κινητήρα με αντικατάσταση της (2.24) στην (2.8) θα είναι: 

( ) ( ) [ ]
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( )

)

sin 2
s s VS

v V f tπ ϕ

ΘΜ ⇒

= ⋅ +

  (2.26) 

 

Η μέση ισχύς και οι ωμικές απώλειες του κινητήρα εκφράζονται και πάλι από τις σχέσεις 

(2.18), (2.19). Για την αποδιδόμενη ροπή του κινητήρα από τη (2.11) ισχύει: 
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 (2.27) 

 
Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι η αρχή της ομοιογένειας των γραμμικών συστημάτων 

ήταν αυτή που κατέστησε εφικτούς τους παραπάνω χειρισμούς. Δηλαδή με γνώση μόνο 

του λόγου των πλατών των κυματομορφών εξόδου προς εισόδου, μπορούμε να κάνουμε 

κλιμάκωση των αποκρίσεων/διεγέρσεων αναλόγως το επιδιωκόμενο. 

 

Αριθμητική εφαρμογή και σχολιασμός αποτελεσμάτων 



Σχεδιασμός αρθρωτής μέσης 
 

52 

Ως επόμενο βήμα προβήκαμε σε αριθμητική εφαρμογή των σχέσεων (2.16) - (2.27) που 

περιγράφουν την συμπεριφορά των άνωθεν περιγραφέντων συστημάτων. 

Επαναλαμβάνεται ότι ως είσοδος των συστημάτων είναι το ρεύμα του κινητήρα ενώ σαν 

έξοδος η γωνία θL του αδρανειακού φορτίου. Οι αρχικές συνθήκες λόγω της χρήσης 

συναρτήσεων μεταφοράς είναι μηδενικές. Ο Πίνακας 2-4 καταγράφει τα αριθμητικά 

δεδομένα που εφαρμόστηκαν στις αναλύσεις. Οι παράμετροι του κινητήρα αφορούν τον 

επιλεγμένο κινητήρα της § 2.8. 

Αρχικώς δοκιμάστηκε η συμπεριφορά των διαφόρων τοπολογιών σύνδεσης 

ελατηρίου-αδρανειακού φορτίου με επενεργητή για ένα εύρος τιμών σταθεράς ελατηρίου k 

(Πίνακας 2-4) και λόγο μείωσης 66:1, τη μείωση δηλαδή του επιλεγμένου μπλοκ μειωτήρα-

κινητήρα διατηρώντας τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές. Στα γραφήματα που 

προέκυψαν (Σχήμα 2-8 έως Σχήμα 2-10) δίδεται η απόκριση (μέτρο, διαφορά φάσης ως 

προς θL) στο πεδίο της συχνότητας του απαιτούμενου ρεύματος, της τάσης, της ισχύος και 

των ωμικών απωλειών του κινητήρα καθώς και της απαιτούμενης ροπής στην έξοδο του 

μειωτήρα. 

Πίνακας 2-4.   Αριθμητικές τιμές παραμέτρων για τις αναλύσεις απλού, PEA, SEA 
επενεργητή σε συνεργασία με την Jeq  του αρθρωτού σώματος σε φάση πτήσης. 

θΑ 20 deg Jr 0 

R 0.608 Ω eff 75 % 

L 0.423e-3 H J 0.24 

Kt 93.4e-3 Nm/A k 10,25,50,100,150 Nm/rad 

Jm 542e-7 kgm2 b 0.01 Nms/rad 

bm 0.00002 Nms/rad n 1:1,10:1,25:1,50:1,100:1 

 

Από την παρατήρηση των γραφημάτων (Σχήμα 2-8 έως Σχήμα 2-10) διαπιστώθηκαν 

τα εξής: 

� SEA επενεργητής: η ροπή στον SΕΑ επενεργητή ταυτίζεται με αυτή του 

επενεργητή χωρίς ελατήριο και είναι ανεξάρτητη της σκληρότητας (Σχήμα 2-9). Στην 

γειτονιά της εκάστοτε φυσικής συχνότητας του συστήματος, η άτρακτος του 

μειωτήρα σχεδόν ακινητοποιείται (γωνία θm) δίνοντας μόνο όση ενέργεια χρειάζεται 

για την διατήρηση της ταλάντωσης του ελατηρίου (Σχήμα 2-10). Οι ενεργειακές 

απαιτήσεις σε συχνότητες χαμηλότερες της φυσικής μειώνονται αρκετά σε σχέση με 

τον απλό επενεργητή ενώ τις υπερβαίνουν για μεγαλύτερες συχνότητες (Σχήμα 2-8 

(στ)). Έτσι, με κατάλληλη επιλογή ελατηρίου (π.χ. 50 Nm/rad) μπορεί να έχουμε 

σημαντική μείωση στο ρεύμα, τάση, ισχύς και ωμικές απώλειες σε ένα ικανοποιητικό 

εύρος συχνοτήτων σε σχέση με τον απλό επενεργητή (σύγκριση Σχήμα 2-8 

(β),(δ),(στ) με παχιά γραμμή απλού επενεργητή). 
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� PEA επενεργητής: βασικό πλεονέκτημα του PEA επενεργητή είναι η μείωση μέχρι 

σχεδόν μηδενισμού της απαιτούμενης ροπής από τον κινητήρα στην γειτονιά της 

εκάστοτε φυσικής συχνότητας του συστήματος (Σχήμα 2-9). Βέβαια με αύξηση της 

σκληρότητας του ελατήριου αυξάνονται προοδευτικά και οι ενεργειακές απαιτήσεις 

στην περιοχή συχνοτήτων χαμηλότερων της φυσικής ενώ μειώνονται στις 

υψηλότερες (Σχήμα 2-8 (ε)). Η απόκριση του μέτρου της τάσης τροφοδοσίας 

παραμένει αμετάβλητη της σκληρότητας του ελατηρίου (Σχήμα 2-8 (γ)). Και εδώ με 

κατάλληλη επιλογή ελατηρίου (π.χ. 50-100 Nm/rad) έχουμε σημαντική μείωση στο 

ρεύμα, τάση, ισχύς και ωμικές απώλειες σε ένα ικανοποιητικό εύρος συχνοτήτων 

στην γειτονιά της φυσικής συχνότητας σε σχέση με τον απλό επενεργητή (σύγκριση 

Σχήμα 2-8 (α), (ε) με παχιά γραμμή απλού επενεργητή). 

� Ενεργειακή κατανάλωση: από την σύγκριση της ισχύος και ωμικών απωλειών στο 

Σχήμα 2-8 (ε) και (στ) αν επιλεγεί κατάλληλο ελατήριο (π.χ. 50-100 Nm/rad), η 

τοπολογία SEA φαίνεται να υπερέχει αρκετά της τοπολογίας PEA. 

 

Ακολούθως δοκιμάστηκε η συμπεριφορά των διαφόρων τοπολογιών σύνδεσης 

ελατηρίου-αδρανειακού φορτίου με επενεργητή για ένα εύρος τιμών λόγου μείωσης n:1 

(Πίνακας 2-4) και για σταθερά ελατηρίου k = 50 Nm/rad, που θεωρήθηκε μια καλή επιλογή 

βάση της προηγούμενης ανάλυσης. Οι υπόλοιπες παράμετροι παρέμεναν αμετάβλητες.  

Στα γραφήματα που προέκυψαν (Σχήμα 2-11 έως Σχήμα 2-13) δίδεται η απόκριση 

(μέτρο, διαφορά φάσης ως προς θL) στο πεδίο της συχνότητας του απαιτούμενου ρεύματος, 

της τάσης, της ισχύος και των ωμικών απωλειών του κινητήρα καθώς και της απαιτούμενης 

ροπής στην έξοδο του μειωτήρα. Επ’ αυτών μπορούν να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις: 

� Για μικρούς λόγους μείωσης n:1 έχουμε σημαντική αύξηση του απαιτούμενου 

ρεύματος από τον κινητήρα για να εκτελεστεί η επιθυμητή ταλάντωση με 

διαφοροποίηση στην απόκριση συχνότητας για SEA και PEA επενεργητή (Σχήμα 

2-11 (α), (β)).  

� Από ενεργειακής πλευράς δεν μπορεί να ειπωθεί αν υπάρχει πλεονέκτημα μεταξύ 

των δύο τύπων επενέργησης παρά μόνο στην γειτονιά των φυσικών 

ιδιοσυχνοτήτων (Σχήμα 2-11 (ε), (στ)). 

� Η ροπή και γωνία θm της εξόδου του μειωτήρα παραμένει αμετάβλητη του λόγου 

μειώσεως n:1 (Σχήμα 2-12 και Σχήμα 2-13). 
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(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

  

(ε) (στ) 

  

Σχήμα 2-8.   Σύγκριση ρεύματος, τάσης, ισχύος και ωμικών απωλειών κινητήρα για χωρίς 
ελατήριο (παχιά γραμμή), PEA και SEA επενεργητή συναρτήσει της σκληρότητας του 
ελατηρίου και λόγου μειωτήρα 66:1. 
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(α) (β) 

  

Σχήμα 2-9.   Σύγκριση ροπής κινητήρα για χωρίς ελατήριο (παχιά γραμμή), PEA και SEA 
επενεργητή συναρτήσει της σκληρότητας του ελατηρίου και λόγου μειωτήρα 66:1. 

 

Σχήμα 2-10. Απόκριση γωνιακής θέσης ατράκτου μειωτήρα για SEA επενεργητή 
συναρτήσει της σκληρότητας του ελατηρίου και λόγου μειωτήρα 66:1. 
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(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

  

(ε) (στ) 

  

Σχήμα 2-11. Σύγκριση ρεύματος, τάσης, ισχύος και ωμικών απωλειών κινητήρα για PEA 
και SEA επενεργητή συναρτήσει της σχέσης μείωσης n:1 και για σταθερά ελατηρίου k = 
50Nm/rad. 



Σχεδιασμός αρθρωτής μέσης 
 

57 

 
(α) (β) 

  

Σχήμα 2-12. Σύγκριση ροπής κινητήρα για PEA και SEA επενεργητή συναρτήσει της 
σχέσης μείωσης n:1 και για σταθερά ελατηρίου k = 50Nm/rad. 

 

Σχήμα 2-13. Απόκριση γωνιακής θέσης ατράκτου μειωτήρα για SEA επενεργητή 
συναρτήσει της σχέσης μείωσης n:1 και για σταθερά ελατηρίου k = 50Nm/rad. 

2.5 Υπολογισμός φορτίων σχεδιασμού σε δυσμενή σενάρια καταπόνησης 

Προτού προβούμε σε αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων και υπολογισμούς αντοχής των 

επιμέρους εξαρτημάτων της αρθρωτής μέσης, θεωρήθηκε σκόπιμο αρχικά να γίνει μια 

εκτίμηση των μεγάλων φορτίων που μπορεί να εμφανιστούν κατά την λειτουργία του 

ρομπότ. Καταστρώθηκε μια σειρά δυσμενών σεναρίων καταπόνησης, απόρροια των 

οποίων είναι διάφορα φορτία σχεδιασμού, στα οποία πρέπει η αρθρωτή μέση να 

ανταποκρίνεται επιτυχώς. Αυτά τα σενάρια καταπόνησης με τις φορτίσεις σχεδιασμού 

συνιστούν τις ελάχιστες προδιαγραφές μηχανικής αντοχής της αρθρωτής μέσης. 
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2.5.1 Σενάριο φόρτισης a:  μέγιστη ροπή επενεργητή 

Εξαρτήματα που συνδέονται στην άτρακτο του μειωτήρα του επενεργητή και μεταφέρουν 

ροπή στην αρθρωτή μέση πρέπει να είναι σε θέση να παραλαμβάνουν ασφαλώς την 

μέγιστη ροπή που αποδίδει αυτός. Βασικά χαρακτηριστικά του επιλεγμένου επενεργητή 

δίδονται στην § 2.8  και στο Παράρτημα E. Πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα με ψήκτρες 

200W Maxon RE 50 σε συνεργασία με πλανητικό μειωτήρα 66:1 Maxon GP 52 C. Βάσει 

αυτών υπολογίζονται στον Πίνακας 2-5 οι μέγιστα αποδιδόμενες ροπές για διάφορες 

καταστάσεις λειτουργίας. Καθώς βάσει προδιαγραφών του μειωτήρα, η μέγιστη 

διακοπτόμενη ροπή που μπορεί να δεχτεί χωρίς να μειωθεί η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής 

του είναι 45 Nm < 55.5 Nm (μέγιστη τιμή Πίνακας 2-5), για λόγους ασφαλείας ως φορτίο 

σχεδιασμού επιλέχθηκαν τα 45 Nm. 

Πίνακας 2-5.   Μέγιστη αποδιδόμενη ροπή επενεργητή σε διάφορες καταστάσεις 
λειτουργίας. 

Ρεύμα λειτουργίας (Α) Ροπή κινητήρα 

(mNm) 

Ροπή μειωτήρα* 

(Nm) 

Ονομαστικό – 4.58 Α 420 20.8 

Μέγιστο συνεχές (servo drive) – 6A 560.4 27.7 

Μέγιστο διακοπτόμενο (servo drive) – 12 Α 1120.8 55.5 

* Για μέγιστο βαθμό απόδοσης μειωτήρα 75%. 

2.5.2 Σενάριο φόρτισης b: ανύψωση ρομπότ με συγκράτηση από το ένα σκέλος 

του 

Η ανύψωση του ρομπότ απαιτεί την επιβολή ροπής Tlift είτε από την επενέργηση είτε από 

τον μηχανισμό κλειδώματος ώστε να παραμείνει στην θέση του το αναρτημένο σκέλος του 

ρομπότ (βλ. Σχήμα 2-14 ενώ ο Πίνακας 2-1 δίδει τις αριθμητικές τιμές των υπολογισμών): 

 

( )
( )

FB_CoM

22 9.81 0.285

61.5

lift FB

lift

lift

T M g d

T

T Nm

= ⋅ ⇒

= ⋅ ⋅ ⇒

=

  (2.28) 

22 9.81

216

lift FB

lift

F M g

F N

= = ⋅ ⇒

=
  (2.29) 

 

Σχήμα 2-14. Διάγραμμα δυνάμεων – ροπών σενάριου b. 
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Πίνακας 2-6.   Φορτίσεις σχεδιασμού σεναρίου b (ανύψωση ρομπότ με συγκράτηση από 
το ένα σκέλος του). 

Tz,bend = Τlift 61.5 Nm 

Fy = Flift 216 Ν 

 

2.5.3 Σενάριο φόρτισης c: ρίψη ρομπότ από μικρό ύψος και προσγείωση με 

ταυτόχρονη επαφή 4 ποδιών στο έδαφος 

Για τις αναλύσεις αξιοποιήθηκε το παθητικό μοντέλο τετράποδου ρομπότ με αρθρωτή μέση 

της § 2.3.2. Η απλοποιητική παραδοχή της δράσης των ελατηρίων στις αρθρώσεις 

προσομοιάζει την δράση επενεργητών με απλό αναλογικό έλεγχο. Ως ύψος ρίψης 

θεωρήθηκε ικανοποιητικό το 50% περίπου του εκτεταμένου μήκους των ποδιών δηλαδή 

0.6m*50%=0.3m. Αυτό αντιστοιχούσε σε τεταγμένη θέσης της αρθρωτής μέσης hdrop = 0.9 

m. Ο βαθμός ελευθερίας της μέσης κλειδώθηκε ως δυσμενέστερη περίπτωση φόρτισης. 

 

 

Σχήμα 2-15. Παθητικό μοντέλο ρομπότ στο ADAMS για τα σενάρια ρίψης c και d. 
Απεικόνιση ανοίγματος ποδιών Δθ. 

 
Για μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση του κλειδώματος αυτό μοντελοποιήθηκε με 

στροφικά ελατήρια 5000 Nm/rad σε δύο στροφικούς βαθμούς ελευθερίας που ορίστηκαν 

στην μέση, ένας για κάμψη πάνω/κάτω (bend) και ένας για συστροφή (twist). Αυτό 

αποφασίστηκε κατόπιν δοκιμαστικών προσομοιώσεων ώστε οι μέγιστες παραμορφώσεις 

να περιορίζονται στις 1-2 μοίρες, συμπεριλαμβάνοντας έτσι στο μοντέλο μια εύλογη 

ελαστικότητα του σκελετού της κατασκευής. Τα στροφικά ελατήρια σε όλες τις αρθρώσεις 

εμπεριέχουν και συντελεστή απόσβεσης b με τιμή το 1% της αριθμητικής τιμής της 

αντίστοιχης σταθεράς k. Αυτό απαλύνει λίγο την ταλαντωτική συμπεριφορά των “ιδανικών” 

ελατηρίων κατά την εκτέλεση των προσομοιώσεων χωρίς όμως εμφάνιση “καρφιών” που 

οδηγούν σε υπερεκτίμηση των φορτίσεων. Ο Πίνακας 2-7 καταγράφει την ονομαστική 
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διαμόρφωση των αρθρώσεων του ρομπότ για την αρχική θέση. Οι γωνίες των αρθρώσεων 

αυτών ορίστηκαν στο Σχήμα 2-2. 

Πίνακας 2-7.   Ονομαστική διαμόρφωση αρθρώσεων ρομπότ στην αρχική θέση. 

θshoulder,0 = 15° θhip,0 = 15° θspine,0 = 0° 

θelbow,0 = -40° θknee,0 = -40°  

θwrist,0 = 60° θankle,0 = 60°  

 

Υποθέτοντας ότι οι αναπτυσσόμενες φορτίσεις στην κλειδωμένη μέση συσχετίζονται 

άμεσα με τη διάταξη των ποδιών και την σκληρότητα των ελατηρίων σε αυτά, εκτελέστηκε 

μία σχεδιαστική μελέτη (design study) στο λογισμικό ADAMS όπου μεταβλήθηκε η 

σκληρότητα των ελατηρίων στο εύρος k = [800,7200] Nmm/deg και το άνοιγμα των ποδιών 

Δθ στο εύρος Δθ = [0°, 30°], όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-15, έτσι ώστε να ισχύει: 

 

 
,0

,0

   

   

shoulder shoulder

h phip i

θ θ θ

θ θ θ

= + ∆

= − ∆
  (2.30) 

 

Στο Σχήμα 2-16 δίδονται οι μέγιστες απόλυτα τιμές ροπής σε κάμψη και στρέψη στην 

αρθρωτή μέση όπως καταγράφηκαν από τις προσομοιώσεις. 

Λόγω της πολυπλοκότητας του μοντέλου με τα φαινόμενα επαφής στο έδαφος και 

των σφαλμάτων κατά την αριθμητική επίλυση των εξισώσεων Euler από το λογισμικό MSC 

ADAMS, η συμμετρία του προβλήματος δεν είναι εμφανής με αποτέλεσμα την εμφάνιση 

κάποιας ροπής στρέψης. Μια αντιπροσωπευτική μορφή των ροπών της αρθρωτής μέσης 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 2-17. H δράση τους κυμαίνεται περί τα 50-100 msec, ενώ αν 

αντικατασταθούν από ιδανικό τετραγωνικό παλμό στον αυτό χρόνο δράσης, το μέσο RMS 

ύψος του παλμού κυμαίνεται περί τα 2/3 της μέγιστης τιμής. 
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Σχήμα 2-16. Μέγιστη στιγμιαία ροπή κάμψης και ροπή στρέψης σε "κλειδωμένη" αρθρωτή 
μέση συναρτήσει της ελαστικότητας k των αρθρώσεων των ποδιών και της γωνίας Δθ του 
ανοίγματος αυτών για προσγείωση στα 4 πόδια. 

 

Σχήμα 2-17. Αντιπροσωπευτική μορφή παλμού ροπής στην αρθρωτή μέση κατά την 
προσγείωση στο έδαφος. 
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Λαμβάνοντας υπόψιν την προηγούμενη ανάλυση, αναζητήθηκε βιβλιογραφικά μια 

μεθοδολογία συσχέτισης ενός έντονα δυναμικού φορτίου με ένα ισοδύναμο στατικό φορτίο  

για τους μετέπειτα υπολογισμούς αντοχής πεπερασμένων στοιχείων. Μια πολλά 

υποσχόμενη μεθοδολογία βασισμένη στην ανάλυση ιδιομορφών (modal analysis) μίας 

μοντελοποιημένης κατασκευής με πεπερασμένα στοιχεία αναπτύσσεται στο [62]. Συνήθως 

είθισται, ανάλογα με την εφαρμογή, ο υπολογισμός ενός ονομαστικού φορτίου λειτουργίας 

και ο πολλαπλασιασμός του με εμπειρικά προσδιορισμένους συντελεστές ασφαλείας & 

συντελεστές δυναμικού φορτίου (dynamic load factor) ή δυναμικής ενίσχυσης (dynamic 

amplification factor). Άλλες μεθοδολογίες υπολογισμού αστοχίας κατασκευών από 

κρουστικά φορτία εμπεριέχουν στον πυρήνα τους εκτιμήσεις της μέγιστα 

συναλλασσόμενης-απορροφούμενης ενέργειας από το υλικό όπως αυτή μετράται 

πειραματικά με “Charpy test” ή “Izod test” [63]. Τέλος εφαρμόζονται και στατιστικές μέθοδοι 

αστοχίας. Στην δική μας περίπτωση, ο περιορισμός του βάρους και η μικρή συχνότητα 

εμφάνισης του εν λόγω σεναρίου μας οδήγησε στην επιλογή φορτίων σχεδιασμού στα 2/3 

των μέγιστων στιγμιαίων τιμών ως παραδοχή δράσης ιδανικών τετραγωνικών παλμών 

RMS ύψους. Έτσι επιλέχθηκαν οι φορτίσεις σχεδιασμού του σεναρίου που εμφανίζει ο  

Πίνακας 2-8. 

Πίνακας 2-8.   Φορτίσεις σχεδιασμού σεναρίου c (ρίψη ρομπότ από μικρό ύψος και 
προσγείωση στα 4 πόδια). 

Tz,bend 130 Nm 

 

Tx,twist 50 Nm 

Fx 
1000 Ν 

(θλιπτική) 

2.5.4 Σενάριο φόρτισης d: ρίψη ρομπότ από μικρό ύψος και προσγείωση με 

ταυτόχρονη επαφή 2 διαγώνιων ποδιών στο έδαφος.  

Εφαρμόστηκε η ίδια μεθοδολογία υπολογισμού όπως αυτή του σεναρίου c με τη μόνη 

διαφορά ότι απενεργοποιήθηκε η επαφή των δύο διαγώνιων ποδιών ώστε τα υπόλοιπα 

δύο να έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Το σενάριο αποτελεί μια ακραία περίπτωση 

πτώσης κατά την εκτέλεση τριποδισμού στην οποία αναμένετο να εμφανιστούν και 

σημαντικές στρεπτικές ροπές στην μέση. Εκτελέστηκε η ίδια σχεδιαστική μελέτη με του 

σεναρίου c όσον αφορά τις ελαστικότητες των ελατηρίων και το άνοιγμα των ποδιών. 
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Σχήμα 2-18. Μέγιστη στιγμιαία ροπή κάμψης και ροπή στρέψης σε "κλειδωμένη" αρθρωτή 
μέση συναρτήσει της ελαστικότητας k των αρθρώσεων των ποδιών και της γωνίας Δθ του 
ανοίγματος αυτών για προσγείωση στα 2 πόδια διαγωνίως. 

 

Στο Σχήμα 2-18 δίδονται οι μέγιστες απόλυτα τιμές της ροπής κάμψης και στρέψης 

στην αρθρωτή μέση για προσγείωση στα 2 πόδια διαγωνίως. Παρατηρήθηκαν υψηλές τιμές 

ροπών για χαμηλές τιμές σταθεράς ελατηρίων στα πόδια καθώς αυτά δεν μπορούσαν να 

ανακόψουν πλήρως την καθοδική πορεία του ρομπότ και τα γόνατα/ αγκώνες 

προσέκρουαν στο έδαφος. Γι’ αυτό δεν λαμβάνονται υπόψιν στα φορτία σχεδιασμού. Με 

βάση την λογική της προηγούμενης ενότητας επιλέχθηκαν οι φορτίσεις σχεδιασμού του 

σενάριου d που εμφανίζει ο Πίνακας 2-9. 
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Πίνακας 2-9.   Φορτίσεις σχεδιασμού σεναρίου d (ρίψη ρομπότ από μικρό ύψος και 
προσγείωση στα 2 πόδια διαγωνίως). 

Tz,bend 70 Nm 

 

Tx,twist 210 Nm 

Fx 
650 Ν 

(θλιπτική) 

 

2.5.5 Σενάριο φόρτισης e: στάση ρομπότ 

Χρησιμοποιώντας το  μοντέλο ADAMS του ρομπότ, δοκιμάστηκε σε στάση το προοδευτικό 

άνοιγμα των ποδιών μέχρι μία εύλογη τιμή π.χ. τις 45 μοίρες. Αναφέρεται ότι το άνοιγμα 

των ποδιών ορίστηκε στην § 2.5.3. Η μέση επιλέγεται και πάλι κλειδωμένη όπως και στα 

προηγούμενα σενάρια. H διάταξη των αρθρώσεων του ρομπότ αποτυπώνει ο Πίνακας 

2-10. To άνοιγμα των ποδιών Δθ μεταβλήθηκε στο εύρος [0°, 45°] ώστε να ισχύει πάλι η 

σχέση (2.30). Από το γράφημα (Σχήμα 2-19) επιλέχθηκε ως φόρτιση σχεδιασμού η μέγιστη 

καμπτική Tz,bend = 95 Νm. 

 

Πίνακας 2-10. Ονομαστική διαμόρφωση αρθρώσεων ρομπότ στην αρχική θέση. 

θshoulder,0 = 0° θhip,0 = 0° θspine,0 = 0° 

θelbow,0 = 0° θknee,0 = 0°  

θwrist,0 = 0° θankle,0 = 0°  

 

 

 

Σχήμα 2-19. Ροπή κάμψης σε κλειδωμένη αρθρωτή μέση συναρτήσει της γωνίας 
ανοίγματος Δθ των ποδιών του ρομπότ κατά τη στάση αυτού. 
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2.6 Εργαλεία μηχανολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκαν 

Για τον σχεδιασμό της αρθρωτής μέσης έγινε χρήση των κάτωθι εργαλείων: 

� Σχεδίαση εξαρτημάτων με την πλατφόρμα λογισμικού SolidWORKS. 

� Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων με το πρόσθετο εργαλείο SolidWORKS 

simulation. 

� Υπολογισμοί τυποποιημένων εξαρτημάτων με κλασική θεωρία στοιχείων μηχανών. 

2.6.1 Λίγα λόγια για το λογισμικό SolidWORKS 

Γενικά 

Πρόκειται για πλατφόρμα λογισμικού που περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία για μία σφαιρική 

αντιμετώπιση του σχεδιασμού μηχανολογικών προϊόντων από την σύλληψη της ιδέας μέχρι 

την παραγωγή του. Διαθέτει πληθώρα εφαρμογών με τις πιο σημαντικές να είναι οι εξής: 

 

� Γραφικό περιβάλλον σχεδίασης τρισδιάστατων αντικειμένων παραμετρικά (feature 

based) με Parasolid στερεά (βλ. Σχήμα 2-20). Δημιουργία συναρμολογημάτων 

(assemblies) από επιμέρους σχεδιασμένα εξαρτήματα (parts). Εύκολη εξαγωγή του 

κάθε εξαρτήματος σε σχέδια με όψεις (drawings) ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα 

σχεδίασης ISO, DIN, JIS κτλ. 

� Παραμετρική βελτιστοποίηση με εκτέλεση σχεδιαστικών μελετών (design study). 

� SolidWORKS Motion: εφαρμογή εκτέλεσης κινηματικών και δυναμικών 

προσομοιώσεων. 

� SolidWORKS Simulation: εφαρμογή εκτέλεσης αναλύσεων πεπερασμένων 

στοιχείων όπως στατικών φορτίσεων, δυναμικών, κοπώσεως, μη γραμμικών, 

θερμικών κτλ. 

� SolidWORKS Toolbox: εφαρμογή με βιβλιοθήκες τυποποιημένων εξαρτημάτων 

(κοχλίες, ρουλεμάν, ροδέλες κ.τ.λ.) και τυποποιημένων διαμορφώσεων 

(σφηναύλακες, αυλάκι retaining ring κ.τ.λ.) με βάσει τα διεθνή πρότυπα ISO, DIN, 

BS, JIS κτλ. 

� SolidWORKS Photoview 360: εφαρμογή δημιουργίας φωτορεαλιστικών 

απεικονίσεων. 

� SolidWORKS Flow Simulation: εφαρμογή εκτέλεσης προσομοιώσεων 

ρευστομηχανικών προβλημάτων λαμβάνοντας υπόψιν και την ύπαρξη φαινομένων 

μετάδοσης θερμότητας. 
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Σχήμα 2-20. Γραφικό περιβάλλον λογισμικού SolidWORKS. 

 

Ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων με το εργαλείο SolidWORKS simulation 

Ο τρόπος δράσης προς την εκτίμηση της εντατικής και παραμορφωσιακής κατάστασης σε 

κάθε εξάρτημα ή συναρμολόγημα της παρούσης Μ.Ε. περιλάμβανε αναλύσεις 

πεπερασμένων στοιχείων αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εργαλείου SolidWORKS 

Simulation. 

Η πλειονότητα των αναλύσεων που εκτελέστηκαν επρόκειτο για στατικές αναλύσεις 

(static studies) στις οποίες εφαρμόστηκαν οι φορτίσεις σχεδιασμού της § 2.5. Η πρακτική 

αυτή θεωρήθηκε μια επιλογή με αποδεκτά αποτελέσματα καθώς οποιεσδήποτε αποκλίσεις 

του εκτιμώμενου πεδίου τάσεων από τo “πραγματικό” ήταν αναπόφευκτες λόγω της 

συνθετότητας των φαινομένων (μέγεθος πλέγματος, τριβές, επαφές, ανοχές εξαρτημάτων, 

σφάλματα υλικού κ.τ.λ.) και έτσι ο συνυπολογισμός ή μη των δυναμικών φαινομένων 

(επίδραση απόσβεσης υλικού) εντάσσονταν στο γενικότερο πλαίσιο σφάλματος. Τα 

φαινόμενα κόπωσης αντιμετωπίστηκαν με την εκλογή κατάλληλου συντελεστή ασφαλείας 

από το όριο διαρροής (1.5-2.5 ανάλογα την κρισιμότητα του εξαρτήματος). 

Ως βασικό κριτήριο ελέγχου αντοχής επιλέχθηκε η ισοδύναμη τάση κατά von Mises. 

Δευτερευόντως ελέγχονταν οι παραμορφώσεις για αποφυγή φαινομένων λυγισμού, καθώς 

και η πίεση επιφανείας. 

Το μέγεθος του πλέγματος των πεπερασμένων στοιχείων ήταν καθοριστικό για την 

ορθή προσέγγιση του τασικού πεδίου και για τον εντοπισμό σημείων συγκέντρωσης 

τάσεως. Η εμφάνιση του δεύτερου περιορίστηκε με επανασχεδιασμό της περιοχής. Η 

ανάλυση πλέγματος κυμάνθηκε στα μικρά εξαρτήματα σε 1-2 mm και στα μεγάλα σε 3-4 

mm, με πύκνωση αυτού όπου κρίθηκε απαραίτητο. 
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Οι αναλύσεις μεμονωμένων εξαρτημάτων στο SolidWORKS simulation ήταν εύκολες 

καθώς περιελάμβαναν μόνο τον καθορισμό των συνθηκών στήριξης (fixtures) και φόρτισης 

(loads). Αντίθετα οι αναλύσεις συναρμολογημάτων ήταν επίπονες και χρονοβόρες, καθώς 

η ρεαλιστική προσέγγιση του φαινομένου απαιτούσε την δήλωση επιπλέον στοιχείων 

όπως: 

 

� Ορισμός επαφών μεταξύ των συμμετέχοντων εξαρτημάτων (contact sets) και του 

αντίστοιχου συντελεστή τριβής. Ειδικές περιπτώσεις επαφών αποτελούν οι σφικτές 

συναρμογές (press fits) και οι επαφές που μπορούν να εμφανιστούν κατά την 

εξέλιξη της φόρτισης. Aυτό είναι παρατηρήσιμο κυρίως σε μη γραμμικές μελέτες 

(nonlinear studies). 

� Ορισμός τυποποιημένων εξαρτημάτων συνδέσεως όπως κοχλίες, πείροι που 

χρησιμοποιούνται στο συναρμολόγημα. Στα αποτελέσματα των αναλύσεων 

προστίθεται και οι υπολογισμοί αντοχής αυτών των εξαρτημάτων. 

 

Η πλειονότητα των αναλύσεων εκτελέστηκαν με μητρωική επίλυση (direct sparse 

solver) ή με χρήση επιλύτη για μεγάλες παραμορφώσεις (large displacement solver). Σε 

περιπτώσεις πρόωρου τερματισμού επίλυσης λόγω ασταθούς μοντέλου γίνονταν χρήση 

της επιλογής “stabilize model with soft spring” για αποσφαλμάτωση του μοντέλου. 

2.7 Σχεδιασμός μηχανικών συνιστώσων αρθρωτής μέσης 

2.7.1 Πρώτες υποψήφιες λύσεις και τελική διαμόρφωση 

Όπως καταδεικνύεται από τις πρώτες προτάσεις αρθρωτής μέσης (a) και (b) με έναν 

στροφικό βαθμό ελευθερίας (βλ. Σχήμα 2-21), αρκετές  ήταν οι προκλήσεις που έπρεπε να 

αντιμετωπιστούν με σημαντικότερη το βάρος. Έτσι η απορριφθείσα λύση (a) αποτελούσε 

μια αντιπροσωπευτική λύση όλων αυτών για τις οποίες οι μεταδόσεις με ιμάντες, 

συρματόσκοινα, γρανάζια κτλ. οδηγούσαν σε μία μη συμπαγής διάταξη μεγάλου βάρους. 

Στην απορριφθείσα λύση (b), αν και η μετάδοση με κεντραρισμένο κινητήρα δεν 

δημιουργούσε πλέον πρόβλημα, η ενσωμάτωση πρισματικών ελατηρίων αύξανε σημαντικά 

το βάρος λόγω της πληθώρας εξαρτημάτων υποστήριξης και της ανάγκης ανταγωνιστικού 

ζεύγους ελατηρίων για αμφίπλευρη παραμόρφωση. Στο Σχήμα 2-22 και Σχήμα 2-23 δίδεται 

η αρθρωτή μέση ενός επενεργούμενου στροφικού βαθμού ελευθερίας που διαμορφώθηκε 

τελικώς και αναλύεται στις επόμενες ενότητες. 
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(a)                                                                  (b) 

Σχήμα 2-21. Χαρακτηριστικές υποψήφιες λύσεις που απορρίφτηκαν κατά την σχεδιαστική 
διαδικασία. 

 

 

Σχήμα 2-22. Τελική διαμόρφωση αρθρωτής μέσης επί του ρομπότ. 

 

    

Σχήμα 2-23. Φωτορεαλιστική απεικόνιση τελικής διαμόρφωσης αρθρωτής μέσης. 
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2.7.2 Κεντρικός κορμός 

Ο κεντρικός κορμός της αρθρωτής μέσης αποτελεί το «σκελετό» της όλης κατασκευής που 

υλοποιεί τον ένα στροφικό βαθμό ελευθερίας και πάνω στον οποίο προσδένονται όλα τα 

επιμέρους στοιχεία. Η τελική διαμόρφωση του κεντρικού κορμού είναι συμβατή με το 

επιλεγμένο κινητήρα 200W RE50 – μειωτήρα GP52C του οίκου Maxon. Βασικά 

χαρακτηριστικά του επενεργητή δίδονται στην § 2.8 ενώ όλη η πορεία επιλογής και 

διαστασιολόγησης αυτού έγινε στο γενικότερο πλαίσιο της δράσης “Αριστεία”. Οι 

απαιτήσεις για συμπαγής μορφή, μειωμένο βάρος και αποφυγή πολύπλοκων μεταδόσεων 

οδήγησαν στην επιλογή μίας λύσεως όπου ο άξονας περιστροφής της άρθρωσης και του 

επενεργητή ταυτίζονται. Αυτό επιτυγχάνεται με την δημιουργία μιας διαμόρφωσης 

«ποτηριού» που πλαισιώνει τον κινητήρα και παράλληλα γεφυρώνει τα δύο αρθρωτά σκέλη 

του κορμού (Σχήμα 2-24 (a)). Η στροφική άρθρωση σε κάθε σκέλος υλοποιείται με 

ένσφαιρο τριβέα βαθείας αύλακος για κίνηση με μειωμένες τριβές και ικανών διαστάσεων 

ώστε να περνά από μέσα τους ο επενεργητής. Αυτά παραλαμβάνουν τα φορτία λειτουργίας 

της μέσης αποφορτίζοντας έτσι το ρουλεμάν του μειωτήρα. Οι φλαντζωτές διαμορφώσεις 

τόσο του εσωτερικού ποτηριού όσο και των εξωτερικών δακτυλίων όπου φωλιάζουν οι 

ένσφαιροι τριβείς είναι ο βασικός τρόπος πρόσδεσης όλων των τωρινών και μελλοντικών 

εξαρτημάτων, γι’ αυτό και φέρουν περίσσεια οπών για κοχλιοσυνδέσεις. 

 

   

                                           (a)                                                                           (b) 

Σχήμα 2-24. (a) Κεντρικός κορμός αρθρωτής μέσης 1 στροφικού DoF. (b) Διαμορφώσεις 
μορφής στην φλαντζωτή σύνδεση του «ποτηριού». 

 

Εδώ αξίζει να αναφερθεί και η προσπάθεια για μερική αποφόρτιση των κοχλιών με 

διάφορες συνδέσεις μορφής (Σχήμα 2-24 (b)). Σχετικά με τον τρόπο πρόσδεσης της μέσης 
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με το υπόλοιπο σώμα, αυτός τροποποιήθηκε στην πορεία της κατασκευής του σώματος 

του ρομπότ με αποτέλεσμα οι γωνίες πρόσδεσης να αφαιρεθούν (Σχήμα 2-25). 

 

 

Σχήμα 2-25. Πρόσδεση αρθρωτής μέσης επί σώματος ρομπότ. 

 
Αναλύσεις FEA: δοκιμάστηκαν σε επιλεγμένα συναρμολογήματα του κορμού της μέσης οι 

φορτίσεις σχεδιασμού των σενάριων καταπόνησης a, c, d ως δυσμενέστερων των 

υπολοίπων. Ελέγχθηκε η αντοχή για βελτιστοποίηση βάρους. Παρατίθενται ακολούθως 

μερικά ενδεικτικά αποτελέσματα. Τα κάτωθι διαγράμματα αποτελούν χρωματικές 

απεικονίσεις της κατανομής της ισοδύναμης τάσεως κατά von Mises. Υπενθυμίζεται το όριο 

διαρροής του κράματος 7075-T6 είναι σ0,2=505 Mpa. 

 

 

Σχήμα 2-26. Αρθρωτή μέση. Σκέλος με εσωτερικό ποτήρι. Ισοδύναμη τάση von Mises (Pa). 
Δράση φορτίσεων σχεδιασμού σεναρίου (d) Tz,bend = 70 Nm, Tx,twist = 210 Nm, Fx = 650 N. 
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Σχήμα 2-27. Αρθρωτή μέση. Άλλο σκέλος μέσης. Ισοδύναμη τάση von Mises (Pa). Δράση 
φορτίσεων σχεδιασμού σεναρίου (d) Tz,bend = 70 Nm, Tx,twist = 210 Nm, Fx = 650 N. 

 
Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν “σημειακές” περιοχές υλικού επί των 

γωνιακών brackets όπου ο FOS < 1.5, λόγω του υποδεέστερου υλικού αλουμινίου των 

γωνιών αυτών (EN AC-46100: σ0,2=140 Mpa) (βλ. Σχήμα 2-26). Με την αλλαγή όμως του 

τρόπου πρόσδεσης αυτές αφαιρέθηκαν και έτσι το ζήτημα λύθηκε. Επίσης το μέγεθος του 

συναρμολογήματος με όλες τις δράσεις μεταξύ των επαφών των εξαρτημάτων κατέστησαν 

δύσκολη και χρονοβόρα την σύγκλιση λύσης (1.5-2h ανά προσομοίωση). Λόγω των 

δυσχερειών αυτών παρατηρήθηκε επίσης ότι παρόλο που υπάρχει συμμετρία φορτίσεων, 

η αριστερή πλευρά εμφανίστηκε πιο φορτισμένη. 

Στην § 2.9.3 παρατίθεται ο κατάλογος υλικών του κορμού ενώ στο Παράρτημα B 

παρατίθενται τα κατασκευαστικά σχέδια των ειδικών εξαρτημάτων. 

2.7.3 Μηχανισμός υποχωρητικότητας 

Για τον μηχανισμό υποχωρητικότητας επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν ελαστικά στοιχεία 

σε σύνδεση εν παραλλήλω με τον επενεργητή βάσει της ανάλυσης της § 2.4. Υπενθυμίζεται 

το βασικό πλεονέκτημα της διαμόρφωσης αυτής που αποτελεί την κατά ένα ποσοστό 

συνεισφορά των ελαστικών στοιχείων σε ροπή στην άρθρωση. Ο τύπος των ελατηρίων στο 

οποίο βασίστηκε ο σχεδιασμός του μηχανισμού είναι τα ελικοειδή καμπτικά [64] ή αλλιώς 

στροφικά ελατήρια (βλ. Σχήμα 2-28). Οι βασικοί λόγοι που μας οδήγησαν στην επιλογή 

αυτή είναι: 

� Η γραμμικότητα της καμπύλης φόρτισης – παραμόρφωσης. 

� Η δυνατότητα κάμψης και προς τις δύο πλευρές εν αντιθέσει με τα συμβατικά 

ελατήρια εφελκυσμού ή θλίψεως που λειτουργούν μόνο εφελκυστικά ή θλιπτικά 
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αντίστοιχα. Η λειτουργία αυτών και προς τις δύο πλευρές είναι εφικτή μόνο ως 

ζεύγος ανταγωνιστικών ελατηρίων με κόστος βέβαια το αυξημένο βάρος και το 

μικρότερο εύρος. 

� Οι μικρότερες απαιτήσεις σε μηχανισμούς πρόσδεσης σε σχέση με άλλου τύπου 

ελατήρια. 

� Η συμπαγής μορφή του προκύπτοντος μηχανισμού όπου τα ελατήρια περιβάλλουν 

το ποτήρι του κεντρικού κορμού. 

 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο βαθμός εκμεταλλεύσεως των στροφικών 

ελατηρίων είναι περίπου 0.25 [64] εν συγκρίσει με τα εφελκυστικά ελατήρια τύπου 

«τένοντες», όπως οι ελαστικοί ιμάντες, στα οποία ο βαθμός εκμεταλλεύσεως είναι 

θεωρητικά 1, δηλαδή όλος ο όγκος του υλικού καταπονείται από μία κοινή ορθή 

εφελκυστική τάση. Ο βαθμός εκμεταλλεύσεως είδους ελατηρίου ορίζεται από την σχέση 

[64]: 

 
2 2

2 2
   ή   A A

WE WG
n n

V Vµεγ µεγσ τ
= =   (2.31) 

 

όπου W το έργο παραμορφώσεως, Ε το μέτρο ελαστικότητας, V ο όγκος του υλικού του 

ελατηρίου, σμεγ η μέγιστη ορθή τάση που αναπτύσσεται στο ελατήριο, G το μέτρο 

ελαστικότητας σε διάτμηση και τμεγ η μέγιστη εφαπτομενική τάση. 

 

Υπολογισμός στροφικών ελατηρίων 

Οι τύποι υπολογισμού είναι σύμφωνοι με το πρότυπο DIN 2088 [64] και ισχύουν ακριβώς 

για ελικοειδή καμπτικά ελατήρια με πακτωμένα άκρα που έχουν κατασκευασθεί από σύρμα 

κυκλικής διατομής. Στο Σχήμα 2-28 δίνονται τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά ενός 

τέτοιου ελατηρίου με διάμετρο σύρματος d, μέση διάμετρο σπείρας Dm, πλήθος σπειρών il 

και διάκενο μεταξύ σπειρών α. 

Ο καθορισμός των γεωμετρικών διαστάσεων των ελατηρίων ξεκινά αρχικά με την 

επιλογή της σταθεράς ελατηρίου K (σε Nm/rad) και της μέγιστης επιθυμητής γωνίας 

παραμορφώσεως φmax (σε rad). Η μέση διάμετρος Dm των σπειρών επιλέγεται τέτοια ώστε 

να διέρχεται εύκολα το ελατήριο από την διαμόρφωση ποτηριού. Ως υλικό σύρματος 

κατασκευής των ελατηρίων προτάθηκαν σύρματα από χάλυβα ελατηρίων κατά DIN 

17223/1- C ή το ισοδύναμο EN 10270-1-SH γνωστό και ως music wire. 
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Σχήμα 2-28. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά ελικοειδών καμπτικών ελατηρίων. 

 

Η μέγιστη αναπτυσσόμενη στρεπτική ροπή που παράγει το ελατήριο δίδεται από τον 

τύπο: 

 

 max maxT K ϕ= ⋅   (2.32) 

 
Η ελάχιστη διάμετρος σύρματος υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση με την τιμή 

υπολογισμού να στρογγυλοποιείται προς την μεγαλύτερη τυποποιημένη διάμετρο: 

 

 max
3

32T S q
d

λπ σ
⋅ ⋅

≥
⋅

  (2.33) 

Όπου: 

� S: συντελεστής ασφαλείας ο οποίος στους τρέχοντες υπολογισμούς λαμβάνει την 

τιμή 1.6 για την αντιμετώπιση της εναλλασσόμενης καμπτικής καταπόνησης του 

κορμού των ελατηρίων [64]. 

� q: συντελεστής αυξήσεως της τάσης που εμφανίζεται στο θλιπτικό τμήμα του 

σύρματος και εξαρτάται από τον λόγο περιελίξεως Dm/d. Κατά Göhner υπολογίζεται 

αναλυτικά από την σχέση: 

 

2

1 0.87 0.642 ...
m m

d d
q

D D

   
= + + +   

   
  (2.34) 

� λ θσ σ=  : μέγιστη επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας που ταυτίζεται με την τάση 

θραύσεως του υλικού (Ν/m2). 
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Για τον αριθμό περιελίξεων il του κυρίου σώματος εργαζόμαστε ως εξής: 

 

Για / 4
m

a d D+ ≤  : 

 
4 2(mm) (kp/ mm )

1167 (mm) (kpmm/ deg)
l

m

d E
i

D Kπ
⋅

≈
⋅ ⋅

  (2.35) 

Για / 4
m

a d D+ >  : 

 

( ) ( )

4 2

2 2

(mm) (kp/ mm )

1167 (kpmm/ deg) (mm) ( ) ( )
l

m

d E
i

K D a mm d mmπ

⋅
≈

⋅ ⋅ + +
  (2.36) 

 
Η προκύπτουσα τιμή στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ανά μισή περιέλιξη τιμή. 

Έχοντας καθορίσει τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά d, Dm, il, α ακολουθούν 

δευτερεύοντες υπολογισμοί. Το μήκος σύρματος περιελίξεων κορμού ελατηρίου δίδεται 

από τις σχέσεις: 

Για / 4
m

a d D+ ≤  : 

 
m l

l D iπ= ⋅ ⋅   (2.37) 

Για / 4
m

a d D+ >  : 

 ( ) ( )2 2

l m
l i D a dπ= ⋅ + +   (2.38) 

Η σταθερά ελατηρίου επανυπολογίζεται: 

 

4

( / deg)
1167

d E
K kpmm

l

⋅
≈

⋅
  (2.39) 

Καθώς και η μέγιστη γωνίας παραμορφώσεως που αντιστοιχεί στον επιλεγμένο συντελεστή 

ασφαλείας: 

 
max

max 2 4

1167 ( ) ( )

( / ) ( )

T kpmm l mm

E kp mm d mm
ϕ

⋅ ⋅
≈

⋅
  (2.40) 

O Πίνακας 2-11 καταγράφει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των 

στροφικών ελατηρίων που παραγγέλθηκαν για κατασκευή σε προμηθευτή που διέθετε 

ειδική εργαλειομηχανή κοπής ελατηρίων. Η συγκεκριμένη επιλογή ελατηρίων βασίστηκε 

στην ανάλυση της § 2.4 (Σχήμα 2-6) ώστε να καλυφθούν οι συχνότητες έως 3 Hz. 

Εδώ αναφέρεται ότι παραγγέλθηκαν δεξιόστροφα και αριστερόστροφα ελατήρια ώστε 

να καλύπτεται η δυνατότητα πρόσδεσής τους και στις δύο θέσεις του μηχανισμού 

υποχωρητικότητας όπως θα περιγραφεί στην συνέχεια. 
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Πίνακας 2-11. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες στροφικών ελατηρίων από χάλυβα 
ελατηρίων DIN 17223/1-C (Music wire). 

Επιθυµητό 

k (Nm/rad) 

Επιθυµητή 

φmax (°) 

k 

(Nm/rad) 

φmax 

(°) 

Tmax 

(Nm) 

D 

(mm) 

Dm 

(mm) 

il 

(σπείρες) 

Βάρος 

κορµού 

(kg) 

Ενέργεια @ 

φmax (J) 

50 20 46.4 22.5 18.2 6 91 1 0.063 3.57 

100 20 97.8 23.5 40.1 8 91 1.5 0.169 8.21 

25 40 23.2 45.2 18.3 6 91 2 0.127 7.23 

50 40 48.9 46.9 40.1 8 91 3 0.338 16.42 

 

Μηχανισμός πρόσδεσης στροφικών ελατηρίων 

Βασική προϋπόθεση που έπρεπε να πληροί ο μηχανισμός πρόσδεσης των στροφικών 

ελατηρίων ήταν να υποδέχεται ελατήρια διαφορετικής σταθεράς K αλλά ίδιας μέσης 

διαμέτρου μεταβάλλοντας μόνο την διατομή του σύρματος και το πλήθος των σπειρών.  

 

  

Σχήμα 2-29. Μηχανισμός υποχωρητικότητας αρθρωτής μέσης. 

 

Ο προκύπτων μηχανισμός έλαβε την τελική μορφή εμφανίζεται στο Σχήμα 2-29. 

Διαθέτει δύο θέσεις πρόσδεσης ώστε να μην φορτίζεται μόνο ένα σκέλος της μέσης, ενώ 

είναι δυνατή με συνδυαστική χρήση μικρού πλήθους ελατηρίων διαφορετικού k πλήθους 

τιμών ελαστικότητας. Στις αρπάγες πρόσδεσης μπορούν να δεθούν μέχρι σύρματα Φ8. Ο 

τρόπος αυτός πρόσδεσης με τριβή εξασφαλίζει επαρκής πρόσδεση για αμφίπλευρη 

φόρτιση απαλλαγμένη από χάρη. Οι μικρότερες διατομές προσδένονται με την βοήθεια 

αντάπτορων μορφής δακτυλίου που κατασκευάζονται κατά περίπτωση. Η θέση των 

αρπαγών πρόσδεσης επί της μπάρας πρόσδεσης μπορεί να προσαρμόζεται για ελατήρια 

διαφορετικών μηκών. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεισφέρουν και τα πλαϊνά ελάσματα 
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πρόσδεσης που φέρουν πλήθος οπών για δέσιμο ανά 15 μοίρες επί του κεντρικού κορμού. 

Μια άλλη μη αναμενόμενη συνέπεια της διαμόρφωσης αυτής είναι η διακριτή ανά 15 μοίρες 

αλλαγή της κλίσης της αφόρτιστης μέσης. Δηλαδή π.χ. μπορούμε να δώσουμε μια αρχική 

κλίση στην μέση 15 μοίρες προς τα κάτω ώστε να επιτύχουμε πιο αποδοτική σύσπαση της 

μέσης. 

 

  

Σχήμα 2-30. Έλασμα πρόσδεσης στο οποίο διακρίνονται διατεταγμένες οπές για δέσιμο 
ανά 15 μοίρες. 

 
Αναλύσεις FEA: οι φορτίσεις σχεδιασμού στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανισμός 

πρόσδεσης στις αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων αντιστοιχούν στην μέγιστη ροπή που 

μπορεί να αποδώσουν ανά σκέλος πρόσδεσης τα ελατήρια με την μεγαλύτερη αποθήκευση 

ενέργειας, εν προκειμένω ( )max 50(Nm/ rad) 40 / 180 35T Nmπ= ⋅ = . 

Ελέγχθηκε η αντοχή για βελτιστοποίηση βάρους. Τα κάτωθι διαγράμματα αποτελούν 

μερικά ενδεικτικά αποτελέσματα με χρωματικές απεικονίσεις της κατανομής του συντελεστή 

ασφαλείας (FOS) στο συναρμολόγημα. Η χρήση αυτού έγινε λόγω της καταπόνησης 

διαφορετικών υλικών. Αυτός ορίζεται ως το πηλίκο της ισοδύναμης τάσεως κατά von Mises 

προς το όριο διαρροής ή θραύσεως αναλόγως αν το υλικό είναι όλκιμο ή ψαθυρό 

αντίστοιχα. 

Στην § 2.9.3 παρατίθεται ο κατάλογος υλικών του συστήματος υποχωρητικότητας 

ενώ στο Παράρτημα B παρατίθενται τα κατασκευαστικά σχέδια των ειδικών εξαρτημάτων. 
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Σχήμα 2-31. Αρθρωτή μέση. Factor of Safety. Δράση 35 Nm ανά σκέλος (μωβ χρώμα) στον 
μηχανισμό υποχωρητικότητας προς την πλευρά της μπάρας πρόσδεσης των ελατηρίων. 

 

 

Σχήμα 2-32. Αρθρωτή μέση. Factor of Safety. Δράση 35 Nm ανά σκέλος (μωβ χρώμα) στον 
μηχανισμό υποχωρητικότητας προς την πλευρά των πλαϊνών ελασμάτων πρόσδεσης των 
ελατηρίων. 

 

2.7.4 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης - προστασία μειωτήρα 

Αναζητήθηκε μια λύση που να συνδέει την άτρακτο εξόδου του μειωτήρα με τη φλαντζωτή 

διαμόρφωση του άλλου τμήματος της άρθρωσης του κεντρικού κορμού της μέσης. Βασικά 

χαρακτηριστικά του επενεργητή Maxon 200W RE50 & μειωτήρα Maxon GP52C δίδονται 
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στην § 2.8. Ο τρόπος μετάδοσης έπρεπε να αντιμετωπίσει τα εξής ζητήματα με όσο το 

δυνατόν μικρό βάρος: 

� Ασφαλή παραλαβή και μετάδοση των ροπών. 

� Προστασία μειωτήρα από στατικές & δυναμικές ροπές μεγαλύτερες των 

προδιαγραφόμενων π.χ. κατά επαφή των ποδιών με το έδαφος δημιουργούνται 

μεγάλα φορτία που μεταδίδονται μέσω των στοιχείων του σώματος και καταπονούν 

το τελευταίο στάδιο μείωσης των οδόντων του μειωτήρα. 

� Προστασία μειωτήρα από αξονικές & ακτινικές δυνάμεις στην άτρακτο μεγαλύτερων 

των προδιαγραφόμενων. 

 

Προστασία μειωτήρα από στατικές & δυναμικές ροπές μεγαλύτερες των 

προδιαγραφόμενων 

Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την χρήση: 

a) Κόπλερ ασφαλείας (safety couplings) (κατασκευαστικοί οίκοι MAYR [65], R+W 

couplings [66]) που περιορίζουν την μέγιστη ροπή που μπορεί να διέλθει από 

αυτούς. Σε ένα συμβάν υπερφόρτωσης συντελείται αποδέσμευση μεταξύ του 

κινητήριου και του κινούμενου άκρου τους. Μερικές τεχνολογίες συνδέσμων αυτής 

της κατηγορίας που διατίθενται εμπορικά είναι: 

i. Κόπλερ ασφαλείας τριβής (friction couplings) : η ροπή μεταφέρεται με τριβή 

που αναπτύσσεται μεταξύ ειδικών επιφανειών. Κατά το συμβάν της 

υπερφόρτωσης παρατηρείται ολίσθηση ενώ συνεχίζει να μεταφέρεται 

κάποια ροπή. Βασικό μειονέκτημα αποτελεί η σταδιακή φθορά των 

αναλώσιμων επιφανειών τριβής στα συμβάντα υπερφόρτωσης και μείωση 

της ροπής ενεργοποίησης με αποτέλεσμα να απαιτείται συχνός έλεγχος, 

καλιμπράρισμα του μηχανισμού και αντικατάσταση των αναλώσιμων. 

ii. Κόπλερ ασφαλείας με σφαιρίδια εμπλοκής (ball detent couplings): μεταλλικά 

σφαιρίδια πιέζονται από ελατήριο πάνω σε διαδρομή που φέρει μικρά 

βαθουλώματα και που σε κανονική λειτουργία χωρίς υπερφόρτωση 

εγκλωβίζονται μεταφέροντας έτσι την απαιτούμενη ροπή. Όταν η ροπή 

υπερβεί την προδιαγεγραμμένη τιμή τα σφαιρίδια κυλίονται εκτός των 

βαθουλωμάτων και τα δύο τμήματα του μηχανισμού περιστρέφονται 

ελεύθερα χωρίς δυνατότητα μετάδοσης ροπής μέχρι επανεμπλοκής του 

μηχανισμού. Η αποδέσμευση είναι ταχύτατη της τάξεως μερικών ms. Η 

επανεμπλοκή του μηχανισμού μπορεί να γίνει ανάλογα με την κατασκευή 

είτε χειροκίνητα είτε σε γνωστές μοίρες (π.χ. 360°, 180° κτλ.). Ακατάλληλος 

μηχανισμός για αρθρώσεις με συνεχής απαίτηση μεταφοράς ροπής. 
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iii. Κόπλερ διάτμησης (shear couplings): φέρουν αναλώσιμο στοιχείο που 

σπάει σε συμβάν υπερφόρτωσης. Είναι χαμηλού κόστους. 

b) Προσθήκη ελαστικού στοιχείου σε σειρά με το μπλοκ επενέργησης (series elastic 

actuator). Με αυτό προστατεύεται μερικώς ο μειωτήρας από κρουστικές 

καταπονήσεις καθώς το ελαστικό στοιχείο δρα ως χαμηλοπερατό φίλτρο. Μείωση 

της τιμής ελαστικότητας απορροφά καλύτερα τις κρουστικές ροπές αλλά μειώνει το 

bandwidth της ελεγχόμενης διάταξης. Παραδείγματα αποτελούν η ιμαντοκίνηση και 

τα κόπλερ με ελαστομερές στοιχείο (spider couplings). 

c) Προσθήκη ελαστικού στοιχείου εν παραλλήλω με το μπλοκ επενέργησης (parallel 

elastic actuator). Με αυτό έχουμε διαμοίραση της ροπής μεταξύ κινητήρα και 

ελαστικού στοιχείου. Δεν έχουμε προστασία από κρουστικές ροπές. 

d) Προσθήκη δεύτερης μετάδοσης σε σειρά. 

 

Προστασία μειωτήρα από αξονικές & ακτινικές δυνάμεις στην άτρακτο μεγαλύτερων 

των προδιαγραφόμενων 

a) Χρήση κόπλερ με υποχωρητικότητα στην αξονική ή ακτινική διεύθυνση ώστε τα 

βέλη κάμψης της διάταξης κατά την λειτουργία της ή τα σφάλματα ευθυγράμμισης 

να μην καταπονούν πρόσθετα την άτρακτο. 

b) Επιδίωξη για συμμετρική φόρτιση στην άτρακτο του μειωτήρα ώστε να αποφεύγεται 

όσο το δυνατόν η εμφάνιση δυνάμεων αντίδρασης σε αυτή κατά την μεταφορά 

ροπής π.χ. η απευθείας προσαρμογή στην άτρακτο του μειωτήρα τροχαλίας ή 

οδοντωτού τροχού. 

 

Επιλεγμένοι μηχανισμοί 

Με βάσει τα παραπάνω αποφασίστηκε να δοκιμαστούν δύο εκδοχές μετάδοσης κίνησης 

στην αρθρωτή μέση. Η πρώτη περίπτωση περιελάμβανε την ενσωμάτωση κόπλερ με 

ελαστομερές παρέμβυσμα (jaw/ spider coupling). Επιλέχθηκαν δύο κόπλερ διαφορετικής 

σκληρότητας του οίκου MAHR μοντέλο ROBA ES size 19 (βλ. Πίνακας 2-12) βάρους 

0,180kg. 

 

Πίνακας 2-12. Βασικά χαρακτηριστικά κόπλερ MAYR ROBA ES size 19. 

A/A σκληρότητα 
ελαστικού 

(shore) 

σταθερά 
ελαστικότητας 

(Nm/rad) 

μέγιστη 
ροπή 
(Νm) 

1 98 Sh A 900 34 

2 64 Sh D 1400 42 
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Για να είναι συμβατός ο μηχανισμός με τη φλαντζωτή διαμόρφωση, το ένα σκέλος 

του κόπλερ κόπηκε μερικώς και σχεδιάστηκε παράλληλα κατάλληλη διαμόρφωση 

«ποτηριού» που το πλαισιώνει (βλ. Σχήμα 2-33). 

   

Σχήμα 2-33. Μετάδοση κίνησης με κόπλερ με ελαστικό παρέμβυσμα ROBA ES size 19. 

 

Ως δεύτερη περίπτωση επιλέχθηκε κόπλερ ασφαλείας τριβής του οίκου MAYR 

μοντέλο ROBA slip hub size 0 βάρους 0,3kg (βλ. Σχήμα 2-34). Η ρύθμιση της ροπής 

αποδέσμευσης γίνεται με ειδικό εργαλείο έως τα 30 Nm. 

   

Σχήμα 2-34. Μετάδοση κίνησης με κόπλερ ασφαλείας τριβής ROBA slip hub size 0. 

 

Η ολίσθηση του κόπλερ σε συμβάν υπερφόρτισης μπορεί να καταστήσει 

προβληματική την λειτουργία της μέσης καθώς: 

� Με την ολίσθηση έχουμε σφάλμα στη γνώση της εσωτερικής κατάστασης του 

ρομπότ. Αυτό λύνεται με την χρήση δεύτερη παλμογεννήτριας που συνδέεται 

απευθείας μεταξύ των σκελών της μέσης. 
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� Αν δεν υπήρχαν στοιχεία περιορισμού του εύρους κίνησης της μέσης θα είχαμε 

ανεξέλεγκτη υποχώρηση της μέσης σε ένα συμβάν ολίσθησης. 

� Δυσχεραίνει ο έλεγχος και θα πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλη στρατηγική ελέγχου. 

Αναλύσεις FEA: ως φορτίσεις σχεδιασμού στις οποίες υποβλήθηκαν οι μηχανισμοί 

μετάδοσης επιλέχθηκαν οι μέγιστες προδιαγεγραμμένες ροπές των κόπλερ. Ελέγχθηκε η 

αντοχή για βελτιστοποίηση βάρους. Παρατίθενται μερικά ενδεικτικά αποτελέσματα. 

 

 

Σχήμα 2-35. Αρθρωτή μέση. Ισοδύναμη τάση von Mises (Pa). Δράση μέγιστης ροπής 42 
Nm επί του ενός σκέλους της λύσης κόπλερ με ελαστομερή σύνδεσμο. 

 

Σχήμα 2-36. Αρθρωτή μέση. Ισοδύναμη τάση von Mises (Pa). Δράση μέγιστης ροπής 
αποδέσμευσης 30 Nm επί του ελάσματος της λύσης κόπλερ ασφαλείας τριβής. 



Σχεδιασμός αρθρωτής μέσης 
 

82 

Στην § 2.9.3 παρατίθεται ο κατάλογος υλικών των μηχανισμών μετάδοσης ενώ στο 

Παράρτημα B αποτυπώνονται τα κατασκευαστικά σχέδια των ειδικών εξαρτημάτων. 

2.7.5 Μηχανισμός κλειδώματος - περιορισμού εύρους κίνησης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ήταν επιθυμητό το γρήγορο κλείδωμα του μηχανισμού για 

την εκτέλεση πειραμάτων με άκαμπτη μέση καθώς και ο περιορισμός του εύρους κίνησης 

σε περιπτώσεις μεγάλων φορτίσεων ή εσφαλμένης λειτουργίας. Αυτά αποφασίστηκε να 

συντελούνται από έναν μηχανισμό για λόγους περιορισμού βάρους. 

   

Σχήμα 2-37. Μηχανισμός κλειδώματος - περιορισμού εύρους κίνησης. Ο κάθε βραχίονας 
φέρει κοχλιοτομημένες οπές για βίδωμα ανά 10 μοίρες. Ο μηχανισμός κλειδώνει όταν οι 
βραχίονες βιδωθούν σε επαφή με το stopper. 

 

Ο μηχανισμός διαιρείται σε δύο τμήματα, ένα σε κάθε αρθρωτό σκέλος της μέσης (βλ. 

Σχήμα 2-37). Έτσι διαμοιράζεται η φόρτιση σε όλο τον κεντρικό κορμό της μέσης. Το κάθε 

τμήμα περιλαμβάνει πείρο με ελαστομερές δακτύλιο κατάλληλης σκληρότητας που βιδώνει 

σε πλαϊνό έλασμα του κορμού. Ο κάθε πείρος συνεργάζεται με δύο βραχίονες 

προσαρμοσμένους στην φλαντζωτή διαμόρφωση που περιορίζουν την κίνηση αυτού εντός 

των ορίων τους. Πλήθος οπών επιτρέπουν στον κάθε βραχίονα να βιδώνει ανά 10 μοίρες 

επί του κορμού μεταβάλλοντας έτσι το άνω και κάτω όριο της γωνιακής θέσης της 

αρθρωτής μέσης (βλ. Σχήμα 2-37). Για το κλείδωμα του μηχανισμού οι βραχίονες 

προσδένονται έτσι ώστε να αγκαλιάζουν τον πείρο. 

 

Αναλύσεις FEA: οι φορτίσεις σχεδιασμού στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανισμός 

κλειδώματος αφορά τα σενάρια καταπόνησης (c) και (e). Ελέγχθηκε η αντοχή για 

βελτιστοποίηση βάρους. Παρατίθενται ακολούθως μερικά ενδεικτικά αποτελέσματα. 



Σχεδιασμός αρθρωτής μέσης 
 

83 

 

Σχήμα 2-38. Αρθρωτή μέση. Ισοδύναμη τάση von Mises (Pa). Δράση μέγιστης ροπής 130/2 
Nm επί των βραχιόνων περιορισμού εύρους στην περίπτωση κλειδωμένης μέσης (σενάριο 
d). 

 

Σχήμα 2-39. Αρθρωτή μέση. Factor of Safety. Δράση φορτίσεων σχεδιασμού (d) σε 
ξεκλειδωμένο βαθμό ελευθερίας Tx,twist = 210 Nm, Fx = 650 N, 35 Nm ανά σκέλος 
ελατηρίου, 45 Nm στην άτρακτο του μειωτήρα. 

 

Στην § 2.9.3 παρατίθεται ο κατάλογος υλικών του μηχανισμού κλειδώματος ενώ στο 

Παράρτημα B αποτυπώνονται τα κατασκευαστικά σχέδια των ειδικών εξαρτημάτων. 

2.7.6 Λοιπές μηχανικές διατάξεις 

Στις διατάξεις δευτερεύουσας σημασίας για την λειτουργία της αρθρωτής μέσης 

εντάσσονται: α) η στήριξη των ηλεκτρονικών οδήγησης του επενεργητή (βλ. § 2.8), β) η 

διάταξη που ενσωματώνει μια δεύτερη παλμογεννήτρια και γ) η τοποθέτηση αισθητήρων 

ορίου/ μηδενισμού θέσης (βλ. § 2.8). Οι χαμηλές φορτίσεις των μηχανισμών αυτών 
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επέτρεψε την χρήση εξαρτημάτων κατασκευασμένων σε εκτυπωτή τρισδιάστατων 

πρωτοτύπων από ABS θερμοπλαστικό υλικό διευκολύνοντας έτσι την διαδικασία. 

 

 

Σχήμα 2-40. Στήριξη ηλεκτρονικών οδήγησης επενεργητή. 

 

Στο Σχήμα 2-40 παρουσιάζεται η τελική μορφή του μηχανισμού στήριξης των 

ηλεκτρονικών. Διακρίνονται οι δύο βραχίονες στήριξης από ABS πλαστικό ενώ μεταξύ 

αυτών και της πλακέτας μεσολαβούν 2 ελαστικοί αποσβεστήρες κραδασμών. 

 

 

Σχήμα 2-41. Μηχανισμός δεύτερης παλμογεννήτριας. 
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Στο Σχήμα 2-41 απεικονίζονται ο μηχανισμός της δεύτερης παλμογεννήτριας (βλ. § 

2.8) και μια αποδομημένη όψη με τα εξαρτήματα αυτής. Οι δύο βραχίονες είναι 

κατασκευασμένοι από ABS πλαστικό. Η παλμογεννήτρια δεν διέθετε άτρακτο και γι’ αυτό 

διαμορφώθηκε μια έδραση ολίσθησης από εξαρτήματα πιστοποιημένων ανοχών του 

εμπορίου ώστε να έχουμε μια καλής ποιότητας έδραση για απροβλημάτιστη λειτουργία. 

 

 

Σχήμα 2-42. Προτεινόμενος μηχανισμός μηδενισμού θέσης. 

 
Στο  Σχήμα 2-42 φαίνεται ο προτεινόμενος μηχανισμός μηδενισμού θέσης (βλ. § 2.8) 

για χρήση με την αυξητική παλμογεννήτρια. Στην § 2.9.3 παρατίθεται ο κατάλογος υλικών 

του διατάξεων αυτών ενώ στο Παράρτημα B αποτυπώνονται τα κατασκευαστικά σχέδια 

των ειδικών εξαρτημάτων. 
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2.8 Ηλεκτρικό υποσύστημα αρθρωτής μέσης 

Στο Σχήμα 2-43 παρουσιάζεται το δομικό διάγραμμα του ηλεκτρικού υποσυστήματος της 

ρομποτικής μέσης και οι μεταξύ τους συνδέσεις. Η επιλογή και διαστασιολόγηση των 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων δεν ήταν αντικείμενο της παρούσης Μ.Ε. αλλά θεωρήθηκε 

χρήσιμο να δοθούν κάποια στοιχεία για λόγους πληρότητας. 

 

 

Σχήμα 2-43. Δομικό διάγραμμα ηλεκτρικού υποσυστήματος ρομποτικής μέσης. 

 
Πρόκειται για ένα κλασικό σύστημα αυτομάτου ελέγχου κλειστού βρόχου το οποίο 

απαρτίζεται από: 

1. Επενεργητής: ηλεκτρικός κινητήρας με ψήκτρες γραφίτη του οίκου Maxon μοντέλο RE 

50 (370356) ονομαστικής ισχύος 200W που συνεργάζεται με πλανητικό μειωτήρα του 

οίκου Maxon μοντέλο GP 52 C με λόγο μειώσεως 66:1 (223091). Τα βασικά 

χαρακτηριστικά αυτών δίδονται στο Παράρτημα E. 

2. Παλμογεννήτρια (encoder) επενεργητή: αυξητική παλμογεννήτρια τεσσάρων 

τεταρτημορίων μοντέλο HEDL 5540 της εταιρείας Avago technologies με 500 CPT, 3 

κανάλια και Line Driver RS 422 που είναι μονταρισμένη εργοστασιακά στο μπλοκ 

κινητήρα – μειωτήρα. Πληροφορεί ανά πάσα στιγμή για την θέση της άρθρωσης. 

Απαιτείται μηδενισμός του counter σε γνωστή γωνία κατά την αρχικοποίηση του ρομπότ 

ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση των counts με την τρέχουσα γωνιακή θέση.    

3. Σύστημα οδήγησης επενεργητή (servo drive): κύριο εξάρτημα του εν λόγω 

συστήματος αποτελεί η πλακέτα οδήγησης κινητήρα τεσσάρων τεταρτημορίων μοντέλο 
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AZBDC12A8 της Advanced Motion Controls με δυνατότητα τροφοδοσίας τάσεως 20-

80V και με έλεγχο ρεύματος έως 6A μέγιστο συνεχές και 12A μέγιστο για 2 s (Σχήμα 

2-44 (a)). Ο έλεγχος ρεύματος συντελείται με εξωτερικό σήμα ελέγχου PWM ενώ 

υπάρχει έξτρα pin για επιλογή φοράς επιστροφής. Επιπρόσθετα, ειδική πλακέτα 

σχεδιάστηκε και κατασκευάσθηκε στο EAE-ΕΜΠ για την διαχείριση της τροφοδοσίας και 

των σημάτων από και προς τον κινητήρα με το υπόλοιπο ηλεκτρικό σύστημα του 

ρομπότ. 

4. Δεύτερη παλμογεννήτρια: αυξητική παλμογεννήτρια τεσσάρων τεταρτημορίων 

μοντέλο HEDL 5540 της εταιρείας Avago technologies με 500 CPT, 3 κανάλια (Σχήμα 

2-44 (b)). Η χρήση αυτής ήταν απαραίτητη για τις δοκιμές παθητικής μέσης με ελατήρια 

χωρίς επενεργητή ή όταν έχει εγκατασταθεί το κόπλερ ασφαλείας τριβής (βλ. § 2.7.4). Ο 

μηχανισμός πρόσδεσης αυτού στην μέση περιγράφεται στην § 2.7.6.  

5. Αισθητήρες ορίου / αναφοράς μηδενός: υλοποίηση με αισθήτηρα photointerruptor 

μοντέλο ROHM RPI-441C1 όπου εμπόδιο μπλοκάρει την διέλευση φωτός μεταξύ του 

ζεύγους διόδου LED – φωτοδιόδου (Σχήμα 2-44 (c)). 

 

 
 

 

(a) (b) (c) 

Σχήμα 2-44. Βασικές μονάδες των onboard ηλεκτρονικών της αρθρωτής μέσης: (a) servo 
drive AMC AZBDC12A8, (b) encoder HEDL 5540 Avago technologies και (c) 
photointerruptor RPI-441C1. 
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2.9 Περί κατασκευαστικών αρθρωτής μέσης 

2.9.1 Γενικά 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η σχεδιαστική και κατασκευαστική πορεία ενός λειτουργικού 

φυσικού πρωτοτύπου αποτελεί μια καθαρά μη γραμμική και επαναληπτική διαδικασία. Ο 

περιορισμός των φυσικών πρωτοτύπων σε ένα τελικό με ενδεχόμενο μικρών 

τροποποιήσεων θεωρήθηκε ως ο πιο κατάλληλος από πλευράς χρόνου και κόστους αλλά 

σχεδιαστικά εμπροσθοβαρής. Προς όφελος της διαδικασίας ήταν επίσης η επιλογή στο 

μέτρο του δυνατού εμπορικά διαθέσιμων & τυποποιημένων εξαρτημάτων καθώς και η 

αξιοποίηση του μηχανουργικού εξοπλισμού του ΕΑΕ-ΕΜΠ για την πλειονότητα των ειδικών 

εξαρτημάτων. 

 

Σχήμα 2-45. Διάγραμμα αλληλουχίας βημάτων υλοποίησης. 

Αρχικός σχεδιασµός 

Κατασκευή πρωτοτύπου υπό κλίµακα σε εκτυπωτή 3D πρωτοτύπων 
o Εντοπισµός λειτουργικών προβληµάτων µηχανισµού. 
o Έλεγχος ορθής συνεργασίας εξαρτηµάτων στο συναρµολόγηµα. 
o Αντικείµενο επίδειξης και αναφοράς για την τελική σχεδίαση). 

∆ιορθωτικός σχεδιασµός 

Προετοιµασία κατασκευής 
o Προµήθεια εµπορικά διαθέσιµων και τυποποιηµένων εξαρτηµάτων. 
o Κατάστρωση φασεολόγιου µηχανουργικών κατεργασιών για τα ειδικά 

εξαρτήµατα. 
o Ενδεχόµενο µικρών τροποποιήσεων στα τελικά σχέδια ανάλογα µε τις 

δυνατότητες του επιλεγµένου µηχανουργικού εξοπλισµού. 
o ∆ηµιουργία αρχείων CAM (Computed Aided Manufacturing) για κατεργασία 

σε αυτοµατοποιηµένη εργαλειοµηχανή CNC. 
o Προµήθεια αναλώσιµων κατεργασίας και υλικών stock για τα ειδικά 

εξαρτήµατα. 

Κύρια κατασκευή 
o Κύρια κοπή εξαρτήµατος. 
o ∆ευτερεύουσες κατεργασίες (κοχλιοτοµήσεις, λιµαρίσµατα κτλ.). 
o Έλεγχος διαστάσεων και ανοχών. 

Συναρµολόγηση & δοκιµές 

Τελική διαµόρφωση 
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2.9.2 Κατασκευή αρχικού πρωτοτύπου σε 3D εκτυπωτή 

Μετά το πέρας της αρχικής φάσης σχεδιάσεως και ακολουθώντας την προαναφερθείσα 

μεθοδολογία κατασκευάσθηκε ένα φυσικό πρωτότυπο της αρθρωτής μέσης σε 3D 

εκτυπωτή. Πρόκειται για μέθοδο ταχείας πρωτοτυποποίησης (rapid prototyping) στην 

οποία το πρωτότυπο δημιουργείται από νήμα τηγμένου θερμοπλαστικού υλικού που 

εναποτίθεται σε στρώσεις με την βοήθεια κινούμενης θερμαινόμενης κεφαλής. Για τις 

ανάγκες της εκτύπωσης έγινε χρήση του εκτυπωτή 3D πρωτοτύπων, μοντέλο uPrint SE 

plus της εταιρείας Stratasys που διαθέτει το ΕΑΕ-ΕΜΠ. Τροφοδοτείται με ταινίες 

θερμοπλαστικού ABS, ενώ διαθέτει μέγιστη ανάλυση 0.010 in (0.254 mm). Παράλληλα 

τροφοδοτείται με δευτερεύον υλικό “support” υποστήριξης των εκτυπωμένων δομών. Η 

αφαίρεση του υλικού ”support” από το εκτυπωμένο τεμάχιο συντελείται εκ των υστέρων με 

εμβάπτιση του τεμαχίου σε θερμαινόμενη δεξαμενή υπερήχων, παρουσία διαλύτη, όπου 

παραμένει μέχρι πλήρους απομάκρυνσης αυτού. O Πίνακας 2-13 παραθέτει τις ρυθμίσεις 

εκτύπωσης των εξαρτημάτων της αρθρωτής μέσης. Για την διαδικασία εκτύπωσης ο 

αναγνώστης παραπέμπεται στην τεκμηρίωση του λογισμικού CatalystEX. 

Πίνακας 2-13. Ρυθμίσεις εκτύπωσης εξαρτημάτων αρθρωτής μέσης. 

Συντελεστής κλίμακας 0.6 (60% πραγματικού μεγέθους) 

Ανάλυση 0.254 mm 

Πυκνότητα Sparse low density 

Στυλ γεμίσματος υλικού υποστήριξης SMART 

 

 

 

 

Σχήμα 2-46. 3D πρωτότυπο αρθρωτής μέσης από θερμοπλαστικό ABS. 
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Στο Σχήμα 2-46 δίνεται φωτογραφικό υλικό του συναρμολογήματος. Από τον έλεγχο 

του πρωτοτύπου, όσον αφορά την λειτουργικότητά του και την συνεργασία των τεμαχίων, 

δεν προέκυψε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Βέβαια διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να γίνουν 

μικρές τροποποιήσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών. 

2.9.3 Κατάλογος εξαρτημάτων 

Η πλειονότητα των ειδικών εξαρτημάτων της υλοποίησης (Σχήμα 2-47) κατασκευάσθηκαν 

από κράμα αεροπορικού αλουμινίου 7075-Τ6 λόγω της αυξημένης αντοχής που παρέχει 

και του μειωμένου βάρους που προκύπτει σε σχέση με commercial off-the-shelf (COTS) 

τεμάχια (Πίνακας 2-14). 

 

   

 Κεντρικός κορμός αρθρωτής μέσης  Μηχανισμός στήριξης driver 

 Σύστημα υποχωρητικότητας  Μηχανισμός δεύτερου encoder 

 Σύστημα μετάδοσης ισχύος  Μηχανισμός αναφοράς 

 Μηχανισμός εύρους κίνησης- κλειδώματος   

Σχήμα 2-47. Διαχωρισμός εξαρτημάτων αρθρωτής μέσης ανά υποσύστημα. 

 

Πίνακας 2-14. Πίνακας εξαρτημάτων υλοποίησης αρθρωτής μέσης. 

Α/Α 
Περιγραφή 

τεµαχίου/εξαρτήµατος 
Ποσ. 

Κατασκευαστής/ 
Εταιρεία 

Κωδικός Υλικό 
Βάρος 
συνολ. 

(gr) 

1) Εξαρτήµατα κεντρικού κορµού 

1.1 
Πλαϊνό έλασµα σε σύνδεση µε 
"ποτήρι" προς µεριά ατρακ. 
κινητήρα 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S1 7075-T6 94 

1.2 
Πλαϊνό έλασµα σε σύνδεση µε 
"ποτήρι" προς µεριά encoder 
κινητήρα 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S2 7075-T6 93 

1.3 
Πλαϊνό έλασµα προς µεριά 
ατρακ. κινητήρα 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S3 7075-T6 83 
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1.4 
Πλαϊνό έλασµα προς µεριά 
encoder κινητήρα 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S4 7075-T6 83 

1.5 
Εσωτερικό τεµάχιο έδρασης 
ρουλεµάν προς µεριά ατρακτ. 
κινητήρα 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S5 7075-T6 54 

1.6 
Εξωτερικό τεµάχιο έδρασης 
ρουλεµάν προς µεριά ατρακτ. 
Κινητήρα 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S6 7075-T6 40 

1.7 
Εσωτερικό τεµάχιο έδρασης 
ρουλεµάν προς µεριά encoder 
κινητήρα 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S7 7075-T6 47 

1.8 
Εξωτερικό τεµάχιο έδρασης 
ρουλεµάν προς µεριά encoder 
κινητήρα 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S8 7075-T6 39 

1.9 
∆ιαµόρφωση σωλήνα 
συνδέσεως - "ποτήρι" 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S9 7075-T6 98 

1.10 Γωνίες πρόσδεσης 8 MISUMI  HBLFSN6 
EN AC-
46100 Eq 

(8)118 

1.11 
Ένσφαιρος τριβέας βαθείας 
αύλακος 60x78x10 

2 SKF SKF 61812   (2)208 

1.12 
Ασφαλιστικός δακτύλιος 
ρουλεµάν για άξονα Φ60 

1 MISUMI STWN60   13.33 

2) Μηχανισµός υποχωρητικότητας 

2.1.1 
Στροφικό ελατήριο 50Nm/rad 
εύρος 40ο 

2 
Προµηθευτής 
ελατηρίων 

 50-R-40  , 50-L-40 
EN 10270-
1-SH 

(1)383 

2.1.2 
Στροφικό ελατήριο 25Nm/rad 
εύρος 40ο 

2 
Προµηθευτής 

ελατηρίων 25-R-40  , 25-L-40 
EN 10270-
1-SH 

(1)153 

2.1.3 
Στροφικό ελατήριο 100Nm/rad 
εύρος 20ο 

2 
Προµηθευτής 

ελατηρίων 100-R-20 , 100-L-20 
EN 10270-
1-SH 

(1)217 

2.1.4 
Στροφικό ελατήριο 50Nm/rad 
εύρος 20ο 

2 
Προµηθευτής 

ελατηρίων 50-R-20  , 50-L-20 
EN 10270-
1-SH 

(1)91 

2.2 
Έλασµα - βάση συγκράτησης 
ελατηρίων αριστερό 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S13 7075-T6 25 

2.3 
Έλασµα - βάση συγκράτησης 
ελατηρίων δεξί 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S14 7075-T6 25 

2.4 Μπάρα πρόσδεσης ελατηρίων 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S15 7075-T6 57 

2.5 
Τεµάχιο πρόσδεσης 
ελατηρίων στο έλασµα-βάση 
για σύρµα Φ8 

2 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S16 7075-T6 (2)18 

2.6 
Τεµάχιο πρόσδεσης 
ελατηρίων στην µπάρα για 
σύρµα Φ8 

2 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S17 7075-T6 (2)25 

2.7 
Αντάπτορας Φ8 σε Φ6 για 
πρόσδεση ελατηρίων 

4 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S30 7075-T6 (4)5.4 

2.8 
Τεµάχιο ενίσχυσης στήριξης 
µπάρας πρόσδεσης 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S19 7075-T6 14 

2.9 Ροδέλες ISO 10669 5.4 L 4      (4)11.4 

3) Μηχανισµός ορίου / κλειδώµατος 
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3.1 Πρόβολος ορίου 4 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S20 7075-T6 (4)77 

3.2 
Πείρος συγκράτησης 
ελαστοµερούς 

2 MISUMI SCLBK10-21-FC16   (2)41.98 

3.3 
Ελαστοµερές σε µορφή 
δακτυλίου Φ25-Φ10x20 

2 MISUMI AEXMK25-20   (2)19.8 

3.4 
Ροδέλες FWZAMH-D20-V10-
P8-H1-T3 

2 MISUMI 
FWZAMH-D20-V10-
P8-H1-T3 

  (2)11.66 

3.5 Ροδέλες WSSMH25-8-2 2 MISUMI WSSMH25-8-2   (2)13.34 

B.4) Μηχανισµός µετάδοσης ισχύος – προστασία µειωτήρα 

Setup 1: κόπλερ µε ελαστοµερή σύνδεσµο 

41.1 
Elastomer coupler ROBA - ES 
size 19 - 64 Sh D 

1 MAYR 
19 / 940.622.A / 
Ød5 12 / Ød5 12 

  141 

41.2 "Ποτήρι" για coupler 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S22 7075-T6 45 

41.3 
Ελασµα για σύνδεση µε 
"ποτήρι" coupler 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S23 7075-T6 25 

41.4 
Spacers για coupler Φ12-
Φ5x8 

3 MISUMI WSSS12-5-8   (3)17.28 

Setup 2: κόπλερ τριβής ασφαλείας 

42.1 
Friction torque limiter ROBA - 
slip hub standard size 0 

1 MAYR 
0 / 100.310 / 12 / 
6885-1 / _   

300 

42.2 Keyless bushing 1 MISUMI MLNP12 
 

56.2 

42.3 
Ελασµα για σύνδεση µε 
coupler 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S24 7075-T6 27.49 

42.4 
Spacers για coupler Φ12-Φ5x 
22 

3 MISUMI     (3)47.49 

5) Μηχανισµός δεύτερου encoder 

5.1 Βραχίονας στήριξης 1 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S26 
 ABS 
plastic 

5.43 

5.2 Βραχίονας στήριξης 2 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S27 
 ABS 
plastic 

3.96 

5.3 Πλάκα encoder 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S31 7075-T6 4.32 

5.4 
Έδρανο ολίσθησης για Φ6 
αξονάκι 

1 MISUMI SHTNZ6-15   12.61 

5.5 Αξονάκι Φ6 1 MISUMI 
SSFRFC-D6-L20-
H10-T9-S6-N4 

  5.16 

5.6 
∆ακτύλιος προσαρµογής σε 
Φ8 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S32 
 ABS 
plastic 

0.17 

5.7 Ροδέλες ISO 10669 4 Ν 1      0.51 

6) Eξαρτήµατα για στήριξη του servo drive 

6.1 Shock absorbers πλακέτας 2 RS 
Paulstra 520550 
Stud Mount 

  (2)8.38 

6.2 Έλασµα 1 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S28  7075-T6 8.62 

6.3 Βραχίονας στήριξης 2 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S29 
 ABS 
plastic 

(2)16.78 

7) Εξαρτήµατα για τον αισθητήρα αναφοράς 



Σχεδιασμός αρθρωτής μέσης 
 

93 

7.1 Εµπόδιο αισθητήρα 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S33 
 ABS 
plastic 

0.49 

7.2 Βάση αισθητήρα 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  S34 
 ABS 
plastic 

1.22 

 

Για λόγους σαφήνειας παραλήφθηκαν οι απαιτούμενοι κοχλίες και περικόχλια από 

τον ανωτέρω πίνακα. Τα κατασκευαστικά σχέδια των ειδικών εξαρτημάτων παρέχονται στο 

αντίστοιχο παράρτημα του παρόντος τεύχους. Για τα εμπορικά εξαρτήματα παρέχονται 

πληροφορίες από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Το συνολικό βάρος όλου του συναρμολογήματος με τα δύο ελατήρια των 50 Nm/rad, 

το setup 1 κόπλερ και όλα τα onboard ηλεκτρονικά (βλ. φωτογραφικό υλικό § 2.9.4) 

προέκυψε κατόπιν ζύγισης στα 4.562 kg, 14% περισσότερο του στόχου. 

2.9.4 Συναρμολογημένο πρωτότυπο αρθρωτής μέσης 

Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφικό υλικό του φυσικού πρωτοτύπου της ρομποτικής 

μέσης. 

 

Σχήμα 2-48. Φυσικό πρωτότυπο ρομποτικής μέσης. Άποψη από την πλευρά του κόπλερ 
του μειωτήρα. 
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Σχήμα 2-49. Φυσικό πρωτότυπο ρομποτικής μέσης. Άνω όψη. 

 

Σχήμα 2-50. Φυσικό πρωτότυπο ρομποτικής μέσης. Λεπτομέρεια μηχανισμού αυξητικών 
παλμογεννητριών. 

 

Σχήμα 2-51. Φυσικό πρωτότυπο ρομποτικής μέσης. Φαίνεται καλύτερα το ζεύγος 
στροφικών ελατηρίων και η πρόσδεση αυτών. 
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Σχήμα 2-52. Φυσικό πρωτότυπο ρομποτικής μέσης. Πάνω στο ρομπότ στα πρώτα στάδια 
της συναρμολόγησης. 
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3 Σχεδιασμός ουράς - προσαρτήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Διατύπωση προβλήματος σχεδιασμού ουράς προσαρτήματος  

Ακολουθήθηκε η ίδια φιλοσοφία σχεδιασμού με αυτήν της αρθρωτής μέσης. Ο παράγοντας 

βάρος με τη χρήση ελάχιστου πλήθους επενεργητών καθόρισε το πλήθος των βαθμών 

ελευθερίας και την κινηματική δομή της διατάξεως δεδομένων των επιθυμητών γωνιών 

ελέγχου προσανατολισμού του ρομπότ. Μελετήθηκε η τοποθέτηση και ο προσανατολισμός 

του κινητήρα της ουράς ώστε τα δυναμικά φαινόμενα αυτού να μην διαταράσσουν τον 

έλεγχο που ασκεί στην φάση πτήσεως ως μηχανισμού διαχείρισης στροφορμής. Στην 

υποψήφια διαμόρφωση της ουράς ελέγχθηκε η δομική αντοχή της με κατάστρωση ενός 

συνόλου δυσμενών φορτίσεων που ήταν πιθανόν να εμφανιστούν κατά την λειτουργία του 

ρομπότ για τις οποίες πραγματοποιήθηκε σειρά αναλύσεων πεπερασμένων στοιχείων. Το 

γενικό πρόβλημα του σχεδιασμού διαιρέθηκε σε λειτουργικές ενότητες, κάθε μια από τις 

οποίες μπορούσε να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά, απλοποιώντας έτσι την διαδικασία. 

Σημαντική επίδραση στον σχεδιασμό της ουράς υπήρξε και η ασφαλής πέδηση αυτής όταν 

προσεγγίζονταν τα όρια της κίνησης. Έχοντας κατά νου τις προδιαγραφές σχεδιασμού που 

αναφέρονται ακολούθως, η ρομποτική ουρά έλαβε την τελική της μορφή. 

3.2 Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών μηχανικών υποσυστημάτων 

ουράς 

Με γνώμονα τις απαιτήσεις του προγράμματος «Αριστεία» και τις επιδόσεις των 

υπάρχοντων ρομπότ με ουρά-προσάρτημα καθορίστηκε το κάτωθι πλαίσιο προδιαγραφών 

της προς σχεδιασμό ρομποτικής ουράς. 
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Λειτουργικές απαιτήσεις 

� Τύπος και θέση μηχανισμού ανταλλαγής στροφορμής: βάσει διερεύνησης που 

αποτυπώνεται στα [59], [67] αναδείχθηκε το πλεονέκτημα της χρήσης ουράς 

προσαρτήματος έναντι του σφονδύλου αντίδρασης ως προς την 

αποτελεσματικότητά της στις κλίμακες χρόνου της φάσης πτήσεως. Μάλιστα η  

πρόσδεσης της ουράς σε απόσταση από το κέντρο βάρους του ρομπότ δημιουργεί 

μια επιπλέον δύναμη αντίδρασης στη βάση που μπορεί να ενισχύσει την δράση της 

κατά περίπτωση. 

� Βαθμοί ελευθερίας (DoF): θεωρήθηκε ότι ουρά με έναν στροφικό βαθμό 

ελευθερίας θα εξυπηρετούσε τους αρχικούς ερευνητικούς σκοπούς κάνοντας έναν 

συμβιβασμό ανάμεσα στο πλήθος των ελεγχόμενων γωνιών προσανατολισμού του 

ρομπότ και του πλήθους των επενεργητών που αύξαιναν το συνολικό βάρος. Έτσι 

επιλέχθηκε να ελέγχεται μια γωνία προσανατολισμού κάθε φορά ανάλογα με τον 

τρόπο πρόσδεσης της διάταξης επί του ρομπότ. Σε πρώτη προτεραιότητα βρέθηκε 

ο έλεγχος της γωνίας πρόνευσης (pitch) με κίνηση της ουράς επί του οβελιαίου 

επιπέδου. Δευτερεύουσας σημασίας κρίθηκαν ο έλεγχος της γωνίας διατοίχισης 

(roll) και γωνίας έκπτωσης (yaw). Τέλος η χρήση ενός βαθμού ελευθερίας 

επιβάρυνε λιγότερο το δυναμικό μοντέλο του πλήρους ρομπότ και τον έλεγχο αυτού. 

� Μέγιστο μήκος ουράς: για λόγους τήρησης αναλογιών με το σώμα του ρομπότ, 

ένα μέγιστο μήκος 500 mm ήταν εύλογη πρώτη επιλογή για να περιορίζονται οι 

κρούσεις με γειτονικά εμπόδια, χωρίς να ήταν απαγορευτικό ένα μεγαλύτερο μήκος. 

� Μάζα πρόσδεσης στο άκρο της ουράς: 0.2-2 kg με ανάλυση 0.1 kg. 

� Εύρος κίνησης για έλεγχο γωνίας πρόνευσης ή έκπτωσης: έως 180 μοίρες. 

� Εύρος κίνησης για έλεγχο γωνίας διατοίχισης ρομπότ: έως 180 μοίρες ή 

απεριόριστο. 

� Δυνατότητα περιορισμού εύρους κίνησης: είναι επιθυμητός ο περιορισμός του 

εύρους κίνησης εντός ορίων ασφαλείας ώστε να μην προσκρούσει η ουρά με μέρη 

του ρομπότ. Η διάταξη περιορισμού (stoppers) πρέπει να διαθέτει κατάλληλα μέσα 

αποθήκευσης και καταστροφής ενέργειας ώστε να αυξάνει τον χρόνο επιβράδυνσης 

και να μειώνει τα κρουστικά φορτία. 

� Αυτοτέλεια μηχανισμού (modular design): η υλοποίηση της ρομποτικής ουράς 

μαζί με τα βασικά ηλεκτρονικά συστήματα θα πρέπει να συνιστούν μια αυτοτελή 

δομική μονάδα που μπορεί να αφαιρείται εύκολα και να δοκιμάζεται ανεξάρτητα. 

� Πειραματική πλατφόρμα: η διαμόρφωση των εξαρτημάτων θα πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε η διάταξη της να μπορεί να τροποποιείται εύκολα με τις λιγότερες 

αλλαγές ανάλογα με τις απαιτήσεις των πειραμάτων ή να επιδέχεται την 

ενσωμάτωση νέων μηχανισμών. 
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� Καταστάσεις λειτουργίας: η ρομποτική ουρά θα πρέπει να ρυθμίζεται ώστε να 

επιτυγχάνεται: 

α) Έλεγχος γωνίας πρόνευσης ρομπότ (pitch) με κίνηση ουράς επί του οβελιαίου 

επιπέδου. 

β) Έλεγχος γωνίας διατοίχισης (roll) με κίνηση ουράς επί εγκάρσιου επιπέδου. 

γ) Εκτέλεση απεριόριστων στροφών επί εγκάρσιου επιπέδου με κλίση της ράβδου 

ώστε αυτή να κινείται επί κωνικής επιφάνειας. 

 

Κατασκευαστικές απαιτήσεις 

Ισχύουν τα όσα ειπώθηκαν στην § 2.2 περί κατασκευαστικών απαιτήσεων αρθρωτής 

μέσης. 

 

Μέτρα προστασίας 

Ισχύουν τα όσα ειπώθηκαν στην § 2.2 περί προστασίας ηλεκτρικών επενεργητών και 

ασφάλειας ανθρωπίνου δυναμικού. 

3.3 Κατάστρωση δυναμικών μοντέλων ουράς 

Μοντέλο στην φάση πτήσης 

Για την ακόλουθη ανάλυση η δυναμική των ποδιών αμελείται και θεωρείται κατά παραδοχή 

ότι στη φάση πτήσης το ρομπότ μπορεί να προσεγγιστεί από ένα ισοδύναμο σώμα μάζας 

m0 και αδράνειας Ι0 στο οποίο προσαρτάται σε στροφική άρθρωση και σε απόσταση r από 

το κέντρο μάζας του, ουρά μήκους l, μάζας m1 και αδράνειας Ι1 (βλ. Σχήμα 3-1). 

 

Σχήμα 3-1.   2D δυναμικό μοντέλο ρομπότ με προσαρτημένη ουρά, ηλεκτρική επενέργηση 
και οριοθετημένη κίνηση της q από γραμμικούς αποσβεστήρες στην φάση πτήσεως. 
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Η γωνία θ του κυρίου σώματος (δεξιά) είναι χωρόδετη, ενώ η γωνία q είναι σχετική 

των δύο σωμάτων. Στην κοινή άρθρωση των σωμάτων εφαρμόζεται ροπή T από ηλεκτρικό 

επενεργητή με μειωτήρα και έλεγχο ρεύματος. Στην άρθρωση έχει περιληφθεί επίσης 

ιξώδης τριβή bJ. Εντός του εύρους 
_ _[q ,q ]imp lower imp upper

 οριοθετείται η ελεύθερη κίνηση της 

ουράς, ενώ υπέρβαση αυτών εκκινεί την δράση γραμμικών αποσβεστήρων με σταθερά 

ελαστικότητας k και απόσβεσης b. 

Οι διαφορικές εξισώσεις κίνησης του άνωθεν μοντέλου ουράς χωρίς επενέργηση 

αποτελούν τροποποιημένη εκδοχή του [59] (Μαχαιράς Κ.) καθώς εμπεριέχεται και η 

δυναμική των αποσβεστήρων: 

 0
cm

x =ɺɺ   (3.1) 

 
cm

y g= −ɺɺ   (3.2) 

 ( )( ) ( )( ) ( )2 2 2 2

0 1 12 cos cos 2 0I I l r rl q I l rl q q rl q qµ θ µ µ θ+ + + + + + + − + =ɺɺ ɺɺɺ ɺ ɺ   (3.3) 

 ( )( ) ( )2 2 2

1 1cos sin (q,q)
J

I l rl q I l q rl q b q i Tµ θ µ µ θ+ + + + + + + =ɺɺ ɺ ɺɺɺ ɺ   (3.4) 

 

Στις σχέσεις (3.3) - (3.4) η ποσότητα μ αναφέρεται στην ανηγμένη μάζα του 

συστήματος που στην προκειμένη περίπτωση εκφράζεται από την σχέση: 

 0 1

0 1

m m

m m
µ =

+
  (3.5) 

Αντίστοιχα ο όρος (q,q)i ɺ  εμπεριέχει την υβριδική φύση του συστήματος, ο οποίος 

αλλάζει ανάλογα αν είμαστε στην περιοχή ελεύθερης κίνησης της ουράς ή στην περιοχή 

παραμόρφωσης των αποσβεστήρων κατά την φάση πρόσκρουσης.  

 

Πίνακας 3-1.   Περιγραφή όρου (q,q)i ɺ  και συνθήκες ισχύος για την κάθε φάση του 

δυναμικού μοντέλου ουράς. 

Όρος (q,q)i ɺ  Συνθήκες ισχύος Φάση 

( )

( )

( )

, 0

imp

imp

k q q bq

i q q

k q q bq

 − +



= 





− +

ɺ

ɺ

ɺ

 

imp_lower 0q q− ≥  
i) Κρούση ουράς με 

κάτω αποσβεστήρα 

imp_upper imp_lowerq q q< <  
(ii) Ελεύθερη κίνηση 

ουράς 

imp_upper 0q q− ≤  
(iii) Κρούση ουράς με 

άνω αποσβεστήρα 
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Ο Πίνακας 3-1 καταγράφει αναλυτικά για την κάθε φάση του συστήματος, τον όρο 

(q,q)i ɺ και την περιοχή δράσης του. Αναφέρεται επίσης ότι το γραμμικό μοντέλο των 

αποσβεστήρων του όρου (q,q)i ɺ μπορεί να αντικατασταθεί απευθείας με το δυναμικό 

μοντέλο οποιουδήποτε αποσβεστήρα χωρίς κατάστρωση των δ.ε. εξαρχής. 

Όσον αφορά την επενέργηση, αυτή απαρτίζεται από ένα απλό μοντέλο ηλεκτρικού 

κινητήρα συνεχούς ρεύματος με μειωτήρα ο οποίος ελέγχεται από πηγή ρεύματος. Μια 

περιγραφή των εξισώσεων και των εμπλεκόμενων παραμέτρων αυτού έγινε στην § 2.4. 

Ορίζοντας ως γωνιακή θέση της εξόδου του μειωτήρα την γωνία q της ουράς αυτές 

γράφονται: 

 

Ηλεκτρικό σύστημα κινητήρα:  

 ( )
�

(t)
(t)

qm

s
s s t

di
v Ri L K n q

dt
= + + ⋅ ɺ   (3.6) 

Μηχανικό σύστημα κινητήρα προς την πλευρά του φορτίου: 

 
( ) ( )2

2

1
(t) (t)t s m

m r

dq
K eff n i n b q T

dt n J J
= ⋅ ⋅ − −

+

ɺ
ɺ   (3.7) 

 

Επιλύοντας την (3.7) ως προς την ροπή Τ και αντικαθιστώντας την στην (3.4) προέκυψαν 

οι ενοποιημένες εξισώσεις του μοντέλου ουράς -  επενεργητή από την πλευρά του φορτίου: 

 0
cm

x =ɺɺ   (3.8) 

 
cm

y g= −ɺɺ   (3.9) 

 ( )( ) ( )( ) ( )2 2 2 2

0 1 12 cos cos 2 0I I l r rl q I l rl q q rl q qµ θ µ µ θ+ + + + + + + − + =ɺɺ ɺɺɺ ɺ ɺ   (3.10) 

 
( )( ) ( )( )

( )

2 2 2 2

1 1

2

cos sin ...

... (q,q)

m r

J m t S

I l rl q I l n J J q rl q

b n b q i K eff n i

µ θ µ µ θ+ + + + + + + +

+ + = ⋅ ⋅

ɺɺ ɺɺɺ

ɺɺ
  (3.11) 

 
Η μοντελοποίηση του συστήματος έγινε στο λογισμικό MATLAB Simulink. Ως είσοδος 

στο σύστημα ήταν το ρεύμα του κινητήρα. Καθώς πρόκειται για υβριδικό δυναμικό σύστημα 

δύο φάσεων γράφτηκαν δύο ξεχωριστές ΜΕΧ functions ως συστήματα πρώτης τάξεως, 

ενώ η αρχιτεκτονική αλλαγή φάσης απεικονίζεται αναλυτικά στο Σχήμα 3-11 και Σχήμα 3-12 

της § 3.5.2. Η εκμετάλλευση του μοντέλου αυτού έγινε στην § 3.7.5. 
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Μοντέλο “γειωμένης” ουράς 

Για την ακόλουθη ανάλυση θεωρείται ότι η ουρά αρθρώνεται σε ένα γειωμένο σώμα, το 

οποίο μπορεί να είναι το σώμα του ρομπότ σε στάση ή π.χ. ένα τραπέζι, κατά μία γωνία 

offset θ (Σχήμα 3-2). Η περίπτωση αυτή αν και δεν αποτελεί τον λειτουργικό σκοπό της 

ουράς, συνιστά μια κατάσταση συστήματος μειωμένης τάξεως όπου μπορούν να γίνονται 

διάφοροι πειραματισμοί όπως: 

� Πειράματα ελέγχου θέσης και παρακολούθησης τροχιάς στα πρώτα στάδια 

προγραμματισμού και αποσφαλμάτωσης. 

� Πειράματα μέτρησης ροπής αν στην βάση τοποθετηθούν κατάλληλα αισθητήρες 

δύναμης. 

� Πειράματα αναγνώρισης παραμέτρων της ουράς. 

 

 

Σχήμα 3-2.   2D δυναμικό μοντέλο ουράς με ηλεκτρική επενέργηση και οριοθετημένη κίνηση 
της q από γραμμικούς αποσβεστήρες στην φάση εδάφους. 

 

Όπως και προηγουμένως, στην άρθρωση εφαρμόζεται ροπή T από ηλεκτρικό 

επενεργητή και υπάρχει οριοθετημένη κίνηση από stoppers. Εργαζόμενοι με τον ίδιο τρόπο, 

οι εξισώσεις αυτού του μοντέλου ουράς ήταν: 

 

 1 1 cos(q ) (q,q)
J

I q b q m gl i Tθ+ − + + =ɺɺɺ ɺ   (3.12) 

 

όπου ο όρος (q,q)i ɺ ορίζεται ακριβώς όπως και πριν (βλ. Πίνακας 3-1). 
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Η ενοποιημένη σχέση μοντέλου ουράς – επενεργητή από την πλευρά του φορτίου 

προκύπτει ομοίως με αντικατάσταση της (3.7) στην (3.12): 

 

 ( )( ) ( )2 2

1 1 cos(q ) (q,q)m r J m t SI n J J q b n b q m gl i K eff n iθ+ + + + − + + = ⋅ ⋅ɺɺɺ ɺ   (3.13) 

 

Η μοντελοποίηση του συστήματος έγινε στο λογισμικό MATLAB Simulink όπως 

προηγουμένως ακολουθώντας την ίδια αρχιτεκτονική. Οι είσοδοι στο σύστημα ήταν το 

ρεύμα του κινητήρα. Η εκμετάλλευση του μοντέλου αυτού έγινε στην § 3.7.5 και στο 

κεφάλαιο 4.  

3.4 Επίδραση θέσης & προσανατολισμού κινητήρα στην δυναμική της 

ουράς 

Εξετάστηκε η ισχύς της υπόθεσης, αν σε ποιο βαθμό, η θέση και ο προσανατολισμός ενός 

ηλεκτρικού κινητήρα επί της ρομποτικής ουράς επιδρά θετικά στην δυναμική της ουράς ή 

εισάγει διαταραχές στον έλεγχο κατά την λειτουργία του. Για λόγους σαφήνειας μελετήθηκε 

μόνο η περίπτωση όπου η κίνηση της ουράς περιορίζεται επί του οβελιαίου επιπέδου για 

έλεγχο της γωνίας πρόνευσης του σώματος του ρομπότ στην φάση πτήσης. Από τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης που θα ακολουθήσουν, ανάλογα συμπεράσματα μπορούν να 

εξαχθούν για τον έλεγχο των υπόλοιπων γωνιών. 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης θεωρούμε ένα υποεπενεργούμενο δυναμικό σύστημα 

αποτελούμενο από κύριο σώμα επί του οποίου προσαρτάται ουρά ενός στροφικού βαθμού 

ελευθερίας ελλείψει βαρυτικού πεδίου. Είναι επιθυμητό η δράση της ουράς αυτής να 

περιορίζεται κάθε φορά μόνο στην ελεγχόμενη γωνία στάσης του σώματος, αφήνοντας 

αμετάβλητες τις υπόλοιπες θεωρητικά μη ελέγξιμες γωνίες. Με την αντικατάσταση της 

ροπής ελέγχου από ένα δυναμικό μοντέλο κινητήρα με στρεφόμενες μάζες, επιπλέον 

φαινόμενα αναμένεται να διαταράξουν το «παιχνίδι» του ελέγχου στην φάση πτήσης τα 

βασικότερα των οποίων αναφέρονται ακολούθως. 

Το γυροσκοπικό φαινόμενο [60], κατά την αλλαγή διεύθυνσης του άξονα των 

ταχέως στρεφομένων μαζών όπως ο δρομέας του κινητήρα, μπορεί να προκαλέσει την 

εμφάνιση ροπών όχι κάθετων στο επίπεδο της κίνησης της ουράς και ικανών ώστε να 

αποκλίνει το σώμα από την προβλεπόμενη στάση του. 

Οι στρεφόμενες μάζες, όπως ο δρομέας του κινητήρα, κατά την επιβράδυνση ή 

επιτάχυνσή τους δρουν σε μικρό βαθμό ως σφόνδυλοι αντίδρασης με ροπές παράλληλες 

στον άξονα περιστροφής τους. 



Σχεδιασμός ουράς - προσαρτήματος 
 

103 

Ο τρόπος της μετάδοσης κίνησης όπως π.χ. κωνικά γρανάζια από τον μειωτήρα 

στην ουρά μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη παρασιτικών ροπών αναλόγως των 

εμφανιζόμενων αντιδράσεων στα μηχανικά στοιχεία της διάταξης. 

Η μεγαλύτερη ανακλώμενη αδράνεια (reflected inertia) του συστήματος λόγω 

μειωτήρα από την πλευρά εξόδου του μειώνει το εύρος ζώνης και την δυναμικά 

αποδιδόμενη ροπή στην ουρά. Επισημαίνεται ότι η ανακλώμενη αδράνεια δεν είναι 

πραγματική αδράνεια αλλά η ισοδύναμη αδράνεια συστήματος με κινητήρα και λόγο 

μετάδοσης 1:1 που έχει την ίδια δυναμική απόκριση (διάνυσμα θέσης, ταχύτητας, 

επιτάχυνσης) με το σύστημα με μειωτήρα. Άρα δεν αυξάνει την ροπή αδράνειας της ουράς 

όπως εσφαλμένα μπορεί να θεωρηθεί. 

Τέλος, η εκμετάλλευση της μάζας του κινητήρα με τοποθέτηση αυτού στο άκρο 

της ουράς μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση του συνολικού βάρους της διάταξης. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η επιλογή της κατάλληλης θέσης και προσανατολισμού του 

ηλεκτρικού επενεργητή της ουράς πάνω στο ρομπότ μπορεί να μειώσει την επίδραση των 

προαναφερθέντων φαινομένων αν οι παρασιτικές ροπές & δυνάμεις δράσουν στις 

κατάλληλες διευθύνσεις. Για τον σκοπό αυτό καταστρώθηκε ένα σύνολο δυναμικών 

μοντέλων στο λογισμικό MSC ADAMS (βλ. § 2.3.1) από υποψήφιες υλοποιήσεις 

ρομποτικής ουράς για την περίπτωση ελέγχου της γωνίας πρόνευσης. Επίσης εκτελέστηκε 

και μια προσομοίωση αναφοράς χωρίς κινητήρα & μετάδοση κίνησης. Μελετήθηκαν οι εξής 

περιπτώσεις: 

1) Τοποθέτηση κινητήρα στην βάση της ουράς. 

a) με ευθυγράμμιση κινητήρα επί του άξονα pitch. 

i. χωρίς κεντράρισμα κινητήρα ως προς το οβελιαίο επίπεδο. 

ii. με κεντράρισμα κινητήρα (ιδανικό). 

iii. με κεντράρισμα κινητήρα και χρήση «ποτηριού». 

b) με ευθυγράμμιση κινητήρα επί του άξονα roll. 

c) με ευθυγράμμιση κινητήρα επί του άξονα yaw. 

2) Τοποθέτηση κινητήρα  στο άκρο της ουράς. 

a) με ευθυγράμμιση κινητήρα κατά το μήκος της ουράς. 

b) με διεύθυνση κάθετη στο οβελιαίο επίπεδο και στην ράβδο της ουράς. 

Όσον αφορά τη δυναμική του κινητήρα, μοντελοποιήθηκε μόνο το μηχανικό μέρος 

αυτού ως ένα στρεφόμενο σώμα με μάζα αυτή του επενεργητή και με ροπή αδράνειας περί 

του άξονα περιστροφής αυτή του δρομέα του κινητήρα. Ο τανυστής αδρανείας Ι 

διορθώθηκε κατάλληλα. Ο μειωτήρας εισάχθηκε στο σύστημα ως ιδανικός 

μετασχηματιστής ροπής – στροφών (επιλογή “couplers” στο ADAMS). Οποιεσδήποτε 

απώλειες αμελήθηκαν. Η δρώσα ροπή στον κινητήρα προέκυπτε από την εντολή ρεύματος 

πολλαπλασιασμένη με την αντίστοιχή σταθερά ροπής του κινητήρα. Για την εκτέλεση των 
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προσομοιώσεων χρησιμοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου επενεργητή 

Maxon 200W RE 50 με πλανητικό μειωτήρα GP 52C λόγου 43:1 (βλ. § 3.8 και Πίνακας 

3-2). Ο Πίνακας 3-2 αποτυπώνει βασικά χαρακτηριστικά του δυναμικού συστήματος. Οι 

δοθείσες διαστάσεις σώματος ρομπότ ήταν μια πρώτη εκτίμηση του υλοποιηθέντος 

ρομπότ. Όλες οι προσομοιώσεις εκκινούν με μηδενική στροφορμή. 

Πίνακας 3-2.   Βασικά χαρακτηριστικά δυναμικού συστήματος μοντέλου ουράς. 

Σώμα ρομπότ 

• Διαστάσεις σώματος: 600x200x200mm 

• Μάζα σώματος: 33.6 kg (πυκνότητα 1400kg/m3) 

Προσάρτημα 

• Μήκος ουράς: 500mm 

• Μάζα άκρου ουράς: 2 kg 

Μπλοκ κινητήρα – μειωτήρα maxon 

• Μάζα επενεργητή: 1.87 kg 

• Ροπή αδράνειας δρομέα: 542 grcm2 

• Σταθερά ροπής: 93.4mNm/A 

 

Στο Σχήμα 3-3 φαίνεται η εντολή ροπής που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση 

μιας περιοδικής κίνησης ενός κύκλου. Η ουρά εκκινεί από την οριζόντια θέση, διαγράφει μια 

τροχιά προς τα πάνω και επιστρέφει στην αρχική θέση. 

 

 

Σχήμα 3-3.   Εντολή ροπής στο κινητήρα Maxon τύπου bang - bang ως απόρροια του 
μέγιστου συνεχούς ρεύματος 6Α που αποδίδει το servo drive δηλ. 
6Α*93.4mNm/A=560mNm. 

 

Παράθεση & σχολιασμός αποτελεσμάτων 

a) Προσομοίωση αναφοράς χωρίς κινητήρα 

Στο Σχήμα 3-4 φαίνεται η δράση μιας θεωρητικής ροπής ελέγχου που προκύπτει από 

πολλαπλασιασμό της ροπής εξόδου του επιλεγμένου κινητήρα (Σχήμα 3-3) με την σχέση 
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μετάδοσης του μειωτήρα, δηλαδή 43*6Α*93.4mNm/A = 24.097 Nm. Αποτελεί μια 

προσομοίωση αναφοράς της ενότητας αυτής όπου δεν έχει εισαχθεί στο μοντέλο η 

δυναμική του κινητήρα. Παρατηρείται σημαντική αλλαγή της γωνίας πρόνευσης (-42.5°) και 

μηδενική επίδραση στις άλλες γωνίες. 

 

 

Δθmax,pitch = -42.5°, Δθmax,roll = 0°, Δθmax,yaw = 0° 

Σχήμα 3-4.   Προσομοίωση αναφοράς χωρίς κινητήρα με παλμούς ροπής μέτρου 
43*6Α*93.4mNm/A = 24097mNm. 

 

b) Τοποθέτηση κινητήρα στην βάση της ουράς σε ευθυγράμμιση με τον άξονα pitch 

Στο Σχήμα 3-5 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων με τοποθέτηση του 

κινητήρα στην βάση της ουράς σε ευθυγράμμιση με τον άξονα pitch. Σε όλες τις 

περιπτώσεις είναι εμφανής ο αρνητικός αντίκτυπος της ανακλώμενης αδράνειας του 

μειωτήρα με σημαντική μείωση του Δθpitch όπως π.χ. στο Σχήμα 3-5 (i) όπου η Δθmax,pitch = -

9.34° εν αντιθέσει με τις -42.5° στο Σχήμα 3-4. Στην (i) περίπτωση (Σχήμα 3-5 (i)), η άτρακτος 

του μειωτήρα συνδέεται απευθείας με την ουρά αλλά ο μη κεντραρισμένος κινητήρας 

προκαλεί διαταραχές στις μη ελέγξιμες γωνίες, μικρές μεν αλλά συγκρίσιμες δε με το μέτρο 

της ελεγχόμενης γωνίας. Αντίθετα στην (ii) περίπτωση (Σχήμα 3-5 (ii)) το φαινόμενο δεν 

παρατηρείται. Η (iii) περίπτωση (Σχήμα 3-5 (iii)), με ποτήρι που μεταφέρει την ροπή 

εξωτερικά του κινητήρα στην ουρά, δίδεται ως μια ρεαλιστική υλοποίηση κεντραρισμένου 

κινητήρα. Μετά από πρόσθετες προσομοιώσεις διαπιστώθηκε ότι το κυρίαρχο φαινόμενο 

αυτών των διαταραχών είναι η μετατόπιση του κέντρου μάζας του σώματος του ρομπότ 

εκτός του κεντρικού οβελιαίου επιπέδου με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις στην βάση της 

ουράς να δημιουργούν επιπρόσθετες ροπές στις άλλες διευθύνσεις. 
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(i)   Χωρίς κεντραρισμένο μπλοκ κινητήρα -  μειωτήρα. 

 

Δθmax,pitch = -9.34°, Δθmax,roll = 2.36°, Δθmax,yaw = 0.31° 

 

(ii)   Mε κεντραρισμένο μπλοκ κινητήρα -  μειωτήρα (ιδανικά). 

 

Δθmax,pitch = -9.29°, Δθmax,roll = 0°, Δθmax,yaw = 0° 

(iii)   Mε κεντραρισμένο μπλοκ κινητήρα -  μειωτήρα (με “ποτήρι”). 

 

Δθmax,pitch = -9.12°, Δθmax,roll = -0.30°, Δθmax,yaw = -0.04° 

Σχήμα 3-5.   Διάφορες περιπτώσεις τοποθέτησης κινητήρα σε ευθυγράμμιση με τον pitch 
άξονα. 
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c) Τοποθέτηση κινητήρα στην βάση της ουράς σε ευθυγράμμιση με τον άξονα roll. 

Στο Σχήμα 3-6 δίδονται τα αποτελέσματα για τοποθέτηση κινητήρα σε ευθυγράμμιση με 

τον άξονα roll του σώματος. Στο μοντέλο ενσωματώθηκε και ζεύγος κωνικών οδοντωτών 

τροχών ως η μόνη πιθανή μετάδοση κίνησης που εξυπηρετεί την συγκεκριμένη περίπτωση. 

Με την εκτέλεση επιπρόσθετων προσομοιώσεων με μικρές διαφοροποιήσεις εντοπίστηκε 

η κύρια αιτία της διαταραχής στην γωνία roll που οφείλονταν στην δράση του κινητήρα ως 

σφόνδυλου αντίδρασης κατά την επιτάχυνση και επιβράδυνση και η οποία ενισχύονταν από 

την μειωμένη ροπή αδράνειας στην διεύθυνση αυτή. Η επίδραση των κωνικών γραναζιών 

ή το γυροσκοπικό φαινόμενο ήταν σχεδόν αμελητέα. 

 

 

Δθmax,pitch = -9.00°, Δθmax,roll = -2.86°, Δθmax,yaw = -0.26° 

Σχήμα 3-6.   Τοποθέτηση κινητήρα σε ευθυγράμμιση με τον άξονα roll και μετάδοση με 
κωνικούς οδοντωτούς τροχούς. 

 

d) Τοποθέτηση κινητήρα στην βάση της ουράς σε ευθυγράμμιση με τον άξονα yaw. 

 

Δθmax,pitch = -8.52°, Δθmax,roll = -0.43°, Δθmax,yaw = -0.37° 

Σχήμα 3-7.   Τοποθέτηση κινητήρα σε ευθυγράμμιση με τον άξονα yaw και μετάδοση με 
κωνικούς οδοντωτούς τροχούς. 
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Για την περίπτωση αυτή μπορούν να ειπωθούν τα ίδια με την c) περίπτωση με την μόνη 

διαφορά ότι η ροπή αδράνειας ως προς τον yaw άξονα είναι μεγαλύτερη και άρα η δράση 

του δρομέα ως σφόνδυλου αντίδρασης μικρότερη. 

 

e) Τοποθέτηση κινητήρα στο άκρο της ουράς και κατά το μήκος αυτής 

Στο Σχήμα 3-8 παρατίθενται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για τοποθέτηση του 

κινητήρα στο άκρο της ουράς και σε ευθυγράμμιση με την ράβδο αυτής. Η παθητική μάζα 

αφαιρείται και στην ροπή αδρανείας της ουράς πλέον εμπλέκεται η μάζα του επενεργητή. 

Το μήκος της ουράς παρέμεινε σταθερό. Με την βοήθεια ατράκτου η ροπή του επενεργητή 

μεταφέρεται στη βάση της ουράς όπου εκεί ζεύγος κωνικών οδοντωτών τροχών στρέφει 

την δράση της επί του οβελιαίου επιπέδου. Η ελαφρώς μικρότερη μάζα (-130 gr) και η 

διαφορετική μορφολογία του επενεργητή οδηγεί σε μικρότερη ροπή αδρανείας ουράς 

συνεπώς μικρότερη αλλαγή της γωνίας πρόνευσης σε σχέση με τις άλλες περιπτώσεις. 

Πλήθος προσομοιώσεων με μικρές διαφοροποιήσεις κατέδειξαν ότι, ανάλογα με την αρχική 

γωνία της ουράς, η λειτουργία του δρομέα ως σφόνδυλου αντίδρασης επιδρά στην 

αντίστοιχη γωνία προσανατολισμού του ρομπότ με ενισχυμένη παρουσία στον άξονα 

διατοίχισης αν αυτός προσεγγιστεί. Τα υπόλοιπα φαινόμενα παραμένουν μικρά ή αμελητέα. 

 

Δθmax, pitch = -7.59°, Δθmax,roll = -3.14°, Δθmax,yaw = -0.39° 

Σχήμα 3-8.   Τοποθέτηση κινητήρα στο άκρο της ουράς και κατά το μήκος αυτής. 

 
f) Τοποθέτηση κινητήρα στο άκρο της ουράς με διεύθυνση κάθετη στο οβελιαίο 

επίπεδο και στην ράβδο αυτής 

Η περίπτωση αυτή αποτελεί την βέλτιστα λειτουργική και από πλευράς βάρους 

διαμόρφωση όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα στο Σχήμα 3-9. Μηδενικές 

δευτερογενείς επιδράσεις στις μη ελέγξιμες γωνίες και βέλτιστη κατανομή βάρους. Η 

μετάδοση της κίνησης μοντελοποιήθηκε ως απλό “coupler” στο λογισμικό ADAMS. Στην 

πράξη μια ιμαντοκίνηση ή μετάδοση με συρματόσκοινα μπορεί να μεταφέρει την ροπή στην 
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βάση της ουράς. Βασικό μειονέκτημα της τοποθέτησης αυτής είναι η έκθεση του κινητήρα 

σε κίνδυνο πρόσκρουσης με ενδεχόμενο εμπόδιο. 

 

 
 

Δθmax,pitch = -10.15°, Δθmax,roll = 0°, Δθmax,yaw = 0° 

Σχήμα 3-9.   Τοποθέτηση κινητήρα στο άκρο της ουράς με διεύθυνση κάθετη στο οβελιαίο 
επίπεδο και στην ράβδο αυτής. 

 

Συμπεράσματα 

Για την μείωση των παρασιτικών επιδράσεων του κινητήρα στην δυναμική της ουράς 

φάνηκε ότι επιδρούν θετικά οι εξής πρακτικές: 

� Κίνηση ουράς επί επιπέδου συμμετρίας του ρομπότ που διέρχεται από το κέντρο 

μάζας αυτού και με τον κινητήρα κεντραρισμένο όσο το δυνατόν ως προς αυτό. 

� Παραλληλία άξονα επενεργητή με τον άξονα περιστροφής της ουράς. 

� Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ανά μονάδα βάρους δίδει η τοποθέτηση του 

κινητήρα στο άκρο της ουράς με τον άξονά του σε διεύθυνση κάθετη στο οβελιαίο 

επίπεδο και στην ράβδο της ουράς. 

3.5 Υπολογισμός φορτίων σχεδιασμού σε δυσμενή σενάρια καταπόνησης 

Στην ενότητα αυτή έγινε προσπάθεια εκτίμησης των μέγιστων φορτίων που μπορεί να 

εμφανιστούν στην ουρά κατά την λειτουργία αυτής και του ρομπότ. Καταστρώθηκε μια 

σειρά δυσμενών σεναρίων καταπόνησης, απόρροια των οποίων είναι διάφορα φορτία 

σχεδιασμού, στα οποία πρέπει η ουρά-προσάρτημα να ανταποκρίνεται επιτυχώς. Αυτά τα 

σενάρια καταπόνησης με τις φορτίσεις σχεδιασμού συνιστούν τις ελάχιστες προδιαγραφές 

μηχανικής αντοχής της ρομποτικής ουράς. 
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3.5.1 Σενάριο φόρτισης a:  μέγιστη ροπή επενεργητή 

Βασικά χαρακτηριστικά του επιλεγμένου επενεργητή δίδονται στην § 3.8 και στο 

Παράρτημα E. Πρόκειται για ηλεκτρικό κινητήρα με ψήκτρες 200W Maxon RE 50 σε 

συνεργασία με πλανητικό μειωτήρα 43:1 Maxon GP 52 C. Ο Πίνακας 3-3 περιέχει 

υπολογισμούς για τις μέγιστα αποδιδόμενες ροπές σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας. 

Ως φορτίο σχεδιασμού επιλέχθηκε η μέγιστη ροπή του μειωτήρα, στην προκειμένη 

περίπτωση 45 Nm, καλύπτοντας το ενδεχόμενο δοκιμής άλλων επενεργητών του ρομπότ 

με τον ίδιο μειωτήρα. 

Πίνακας 3-3.   Μέγιστη αποδιδόμενη ροπή επενεργητή σε διάφορες καταστάσεις 
λειτουργίας. 

Ρεύμα λειτουργίας (Α) Ροπή κινητήρα 

(mNm) 

Ροπή μειωτήρα* 

(Nm) 

Ονομαστικό (motor) – 4.58 Α 420 13.5 

Μέγιστο συνεχές (servo drive) – 6A 560.4 18.1 

Μέγιστο διακοπτόμενο για 2 sec (servo drive) – 12 Α 1120.8 36.1 

* Για μέγιστο βαθμό απόδοσης μειωτήρα 75%. 

 

3.5.2 Σενάριο φόρτισης b: κρούση ουράς επί του μηχανισμού περιορισμού 

εύρους (stoppers) 

Γενικά 

Η ανάλυση που ακολουθεί ήταν μια προσπάθεια να ψηλαφιστούν τα μεγέθη των φορτίσεων 

που αναπτύσσονται κατά την πρόσκρουση της ουράς επί του μηχανισμού περιορισμού του 

εύρους αυτής. Γενικώς, η πρόβλεψη των φορτίσεων σε φαινόμενα κρούσεως είναι 

αμφίβολη και δυσχερής, αλλά όπως θα φανεί στην συνέχεια, οι χρονικές κλίμακες εξέλιξης 

του φαινομένου επέτρεψαν την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων. Οι υπολογιζόμενες 

φορτίσεις, λόγω του αναμενόμενου μεγέθους τους σε σχέση με τα άλλα σενάρια, 

θεωρήθηκαν ως οι πιο καθοριστικές σε συνθήκες καλής λειτουργίας για τους υπολογισμούς 

δομικής αντοχής. Τα ερωτήματα που τέθηκαν υπό συζήτηση ήταν τα εξής: 

� Ποιά είναι η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει η ουρά μέχρις ότου 

προσκρούσει σε έναν stopper αν ληφθεί υπόψιν ένα ρεαλιστικό μοντέλο κινητήρα 

με έλεγχο ρεύματος και κορεσμό σε τάση και ρεύμα; 

� Τί κρουστικές ροπές επιβράδυνσης εμφανίζονται στην ουρά συναρτήσει των 

χαρακτηριστικών ελαστικότητας και απόσβεσης του stopper; Σε τί ροπές 
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μεταφράζεται η κρούση στο κόπλερ μετάδοσης και στην ράβδο της ουράς; Πόση 

είναι η γωνία αναπήδησης; 

� Ποια είναι η στρατηγική αντιμετώπισης του φαινομένου και ποια τα κατάλληλα 

φορτία σχεδιασμού του σεναρίου αυτού ; 

Προς την κατεύθυνση αυτή, ορίστηκε κατάλληλο μηχανικό μοντέλο ουράς και ηλεκτρικού 

επενεργητή που εξυπηρετούσε τους σκοπούς της παρούσης ενότητας, και διατυπώθηκαν 

οι διαφορικές εξισώσεις του ενοποιημένου μοντέλου. Η παράσταση αυτού με την μορφή 

δομικών διαγραμμάτων στην εφαρμογή MATLAB Simulink εμπλουτίστηκε με επιπλέον 

αλληλοσυσχετίσεις που στόχευαν στην διαχείριση της υβριδικής φύσης του μοντέλου και 

των φαινομένων κορεσμού τάσεως για οδήγηση κινητήρα με έλεγχο ρεύματος.  

 

Κατάστρωση μηχανικού μοντέλου ουράς με stoppers και ηλεκτρικό επενεργητή στο 

λογισμικό MATLAB Simulink. 

Θεωρείται μια δισδιάστατη προσέγγιση ουράς ενός επενεργούμενου βαθμού ελευθερίας 

που προσαρτάται επί γειωμένης άρθρωσης και κείται επί κατακορύφου επιπέδου εντός 

πεδίου βαρύτητας (βλ. Σχήμα 3-10). 

 

 

Σχήμα 3-10. Υβριδικό μοντέλο ουράς με ηλεκτρικό επενεργητή για εκτίμηση φορτίων 
πρόσκρουσης στον stopper. 
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Το μηχανικό αυτό μοντέλο βασίστηκε στην επιλεγμένη λύση της § 3.7 και συνίσταται 

από τρία σώματα με κοινή άρθρωση που συνδέονται σειριακά μέσω στοιχείων 

ελαστικότητας και απόσβεσης. Το πρώτο σώμα με ροπή αδρανείας J1 δέχεται την ροπή 

του κινητήρα και μοντελοποιεί το ένα σκέλος ενός κόπλερ με ελαστομερή σύνδεσμο. 

Ακολουθεί η ελαστικότητα kc και απόσβεση bc του ελαστομερούς στοιχείου. Το δεύτερο 

σώμα με ροπή αδράνειας J2 μοντελοποιεί το υπόλοιπο σκέλος του κόπλερ μετάδοσης και 

τα στρεφόμενα μέρη της ουράς με τους βραχίονες των stopper πλην της ράβδου με τα 

βάρη. Ακολουθεί η ελαστικότητα kr και απόσβεση br της ράβδου της ουράς. Τέλος, το τρίτο 

σώμα με ροπή αδρανείας J3 και κέντρο μάζας Μ σε απόσταση Lt από την άρθρωση 

μοντελοποιεί την κυρίως ουρά με την ράβδο και τα αναρτημένα βάρη. Οι γωνίες θ1, θ2, θ3 

μετρώνται ως προς την γραμμή αναφοράς με θετική την ανθωρολογιακή φορά. Η γωνία β 

επιτρέπει την στροφή ολόκληρου του μοντέλου με στροφή της γραμμής αναφοράς ως προς 

την κατακόρυφο. Για οριζόντιο επίπεδο αναφοράς ορίζεται β=π/2. Εντός του εύρους 

γωνιών θ2,imp_lower έως θ2,imp_upper οριοθετείται η ελεύθερη κίνηση της ουράς, ενώ υπέρβαση 

αυτών εκκινεί την δράση των αποσβεστήρων. Αυτοί χαρακτηρίζονται γενικώς από μία 

παράμετρο ελαστικότητας ks και απόσβεσης bs. Μελετήθηκε η συμπεριφορά δύο μοντέλων 

αποσβεστήρα: 

 

� Γραμμικό μοντέλο αποσβεστήρα τύπου Kelvin-Voigt [68] με στροφική δράση: 

 ( )2 2,imp 2KV s sT k bθ θ θ= ⋅ − + ɺ   (3.14) 

Στην περίπτωση πρισματικού αποσβεστήρα ksp, bsp που δρα σε ακτίνα LS (Σχήμα 

3-10) μπορεί να γίνει η αντικατάσταση:  

 2 2
,    s sp s s sp sk k L b b L= ⋅ = ⋅   (3.15) 

 
� Μη γραμμικό μοντέλο αποσβεστήρα τύπου Hunt-Crossley [68] με στροφική 

δράση: 

 ( ) ( )1.5 1.5

2 2,imp 2 2,imp 2HC s s
T k bθ θ θ θ θ= − + − ɺ   (3.16) 

 

Για να μπορέσει να αξιοποιηθεί στην δυναμική του άνω και κάτω stopper το μοντέλο 

αυτό γράφτηκε στην μορφή: 

 ( ) 1.5 1.5

2 2,imp 2 2,imp 2 2,imp 2HC s s
T sign k bθ θ θ θ θ θ θ= − − + − ɺ   (3.17) 

 

Εργαζόμενοι με την μέθοδο Lagrange γράφτηκαν οι εξισώσεις κίνησης του υβριδικού 

μηχανικού μοντέλου της ουράς: 
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 ( ) ( )1 1 2 1 2 1c cJ b k Tθ θ θ θ θ− − − − =ɺɺ ɺ ɺ   (3.18) 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 2( , ) 0c c r rJ b k b k iθ θ θ θ θ θ θ θ θ θ θ+ − + − − − − − + =ɺɺ ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ   (3.19) 

 ( ) ( )3 3 3 2 3 2 3sin( )r r tJ b k MgLθ θ θ θ θ θ β+ − + − = − +ɺɺ ɺ ɺ   (3.20) 

 

Ο όρος 
2 2( , )i θ θɺ  εμπεριέχει την υβριδική φύση του συστήματος, ο οποίος αλλάζει 

ανάλογα αν είμαστε στην περιοχή ελεύθερης κίνησης της ουράς ή στην περιοχή 

παραμόρφωσης των αποσβεστήρων κατά την φάση πρόσκρουσης. Ο Πίνακας 3-1 

καταγράφει αναλυτικά για την κάθε φάση του συστήματος, τον όρο 
2 2( , )i θ θɺ και την περιοχή 

δράσης του. 

Πίνακας 3-4.   Περιγραφή όρου 
2 2( , )i θ θɺ  και συνθήκες ισχύος για την κάθε φάση του 

δυναμικού μοντέλου ουράς. 

Όρος (q,q)i ɺ  Συνθήκες ισχύος Φάση 

( )2 2

0

, 0

0

 ή 

 ή 

KV HC

KV HC

T T

i

T T

θ θ











= 










ɺ  

( )
2 2,imp_upper

2 2,imp_

0   και

 ή  ( ) 0KV HC upperT T

θ θ

θ θ

− ≥

⋅ − >
 

(i) Κρούση ουράς με 

κάτω αποσβεστήρα 

( )
2 2,imp_

2 2,imp_

0   και

 ή  ( ) 0

upper

KV HC upperT T

θ θ

θ θ

− ≥

⋅ − ≤
 

(ii) Αποφυγή 

“κολλήματος” -

ελεύθερη κίνηση 

2 ,imp_ 2 2 ,imp_upperlowerθ θ θ< <  
(iii) Ελεύθερη 

κίνηση ουράς 

( )
2 2,imp_

2 2,imp_

0   και

 ή  ( ) 0

lower

KV HC lowerT T

θ θ

θ θ

− ≤

⋅ − ≤
 

(iv) Αποφυγή 

“κολλήματος” - 

ελεύθερη κίνηση 

( )
2 2,imp_

2 2,imp_

0   και

 ή  ( ) 0

lower

KV HC lowerT T

θ θ

θ θ

− ≤

⋅ − >
 

(v) Κρούση ουράς 

με άνω 

αποσβεστήρα 

 

Με τις συνθήκες της μορφής π.χ. ( ) 2 2,imp_ ή  ( ) 0KV HC upperT T θ θ⋅ − ≥  αποφεύγεται το 

“κόλλημα” (αρνητικές δυνάμεις) του βραχίονα του stopper πάνω στα στοιχεία ks, bs κατά 

την φάση αναπήδησης λίγο πριν χαθεί η επαφή με το stopper. Αυτό παρατηρείται λόγω του 

όρου 
2θɺ . 

Όσον αφορά την επενέργηση, αυτή απαρτίζεται ένα απλό μοντέλο ηλεκτρικού 

κινητήρα συνεχούς ρεύματος με μειωτήρα ο οποίος ελέγχεται από πηγή ρεύματος (βλ. 

Σχήμα 3-10). Μια περιγραφή των εξισώσεων και των εμπλεκόμενων παραμέτρων αυτού 
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έγινε στην § 2.4. Συνδυάζοντας την (2.8) και (3.18) - (3.20) προέκυψαν οι διαφορικές 

εξισώσεις του ενοποιημένου μοντέλου ουράς – επενεργητή προς την πλευρά του φορτίου: 

 

       ( )( ) ( ) ( )2 2

1 1 1 2 2 1m r c m c c t SJ n J J b n b b k K eff n iθ θ θ θ θ+ + + + − − − = ⋅ ⋅ɺɺ ɺ ɺ   (3.21) 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 (q,q)c c r rJ b k b k iθ θ θ θ θ θ θ θ θ+ − + − − − − − +ɺɺ ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ   (3.22) 

 ( ) ( )3 3 3 2 3 2 3sin( )r r tJ b k MgLθ θ θ θ θ θ β+ − + − = − +ɺɺ ɺ ɺ   (3.23) 

 

 Λόγω του ελέγχου ρεύματος η τάση στα άκρα του κινητήρα υπολογίζεται από την σχέση: 

 
1

(t)
(t) s

s s t

di
v Ri L K n

dt
θ= + + ɺ   (3.24) 

 

Στο Σχήμα 3-11 δίδεται το δομικό διάγραμμα του ενοποιημένου μοντέλου ουράς – 

επενεργητή όπως υλοποιήθηκε στο πρόγραμμα MATLAB Simulink. Η μοναδική είσοδος 

στο σύστημα είναι το ρεύμα του κινητήρα. Τα δύο σύνολα διαφορικών εξισώσεων κάθε 

φάσης γράφτηκαν σε ξεχωριστές ΜΕΧ functions ως συστήματα πρώτης τάξεως. Η αλλαγή 

της φάσης πραγματοποιείται με έλεγχο των συνθηκών ισχύος (βλ. Πίνακας 3-4). στο 

συναρτησιακό τετράγωνο “impact detection” και κατάλληλη χρήση του ολοκληρωτή. Επίσης 

ειδική function υπολογίζει από τις αποκρίσεις των θ1, θ2, θ3, τις ροπές και παραμορφώσεις 

που ασκούνται στο κόπλερ, στην ράβδο και στον stopper. Όσον αφορά την εντολή 

ρεύματος αρχικώς δοκιμάστηκαν απλές εντολές βαθμίδας χωρίς έλεγχο.  

Από τις πρώτες προσομοιώσεις παρατηρήθηκε σε ειδικές περιπτώσεις η αύξηση της 

τάσης τροφοδοσίας σε τιμές μη ρεαλιστικές για το τροφοδοτικό. Αυτό αποτέλεσε μια 

παρενέργεια του ελέγχου ρεύματος προκειμένου να ακολουθείται η τρέχουσα τιμή ελέγχου. 

Άλλη ειδική περίπτωση με αυξημένες τιμές τάσεως στα άκρα του κινητήρα εμφανίζεται κατά 

την λειτουργία του κινητήρα ως γεννήτρια (2o ή 4ο τεταρτημόριο) και δεν οφείλεται στην 

τροφοδοσία. Ως αποτέλεσμα, η μέγιστη εκτιμώμενη γωνιακή ταχύτητα της ουράς λίγο πριν 

την κρούση στα όρια της διάταξης προκύπτει αρκετά μεγαλύτερη της πραγματικής. Γι’ αυτό 

και αναζητήθηκε ένας τρόπος μοντελοποίησης του κορεσμού της τάσης τροφοδοσίας.  
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Σχήμα 3-11. Δομικό διάγραμμα Simulink του υβριδικού δυναμικού μοντέλου ουράς με 
ενσωμάτωση μοντέλου stopper (k,b). 

 

Σχήμα 3-12. Δομικό διάγραμμα Simulink του συναρτησιακού τετραγώνου “impact 
detection” ελέγχου φάσης (πρόσκρουση ή ελεύθερη κίνηση) του μοντέλου της ουράς. 
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Η διαχείριση του φαινομένου αντιμετωπίστηκε χονδροειδώς με τις εξής δράσεις: 

 

� Έλεγχος της τάσης τροφοδοσίας: 

I. Αν είναι μικρότερη της τάσης κορεσμού Vsat, οι εντολές ρεύματος 

τροφοδοτούν απροβλημάτιστα τον κινητήρα. 

II. Αν είναι μεγαλύτερη ή ίση της τάσης κορεσμού Vsat, οι εντολές ρεύματος 

παρακάμπτονται. 

� Κατά την παράκαμψη, η κατάλληλη τιμή ρεύματος υπολογίζεται κάθε στιγμή με 

αριθμητική ολοκλήρωση της σχέσεως (3.25) που τώρα γράφεται στην μορφή: 

 
1

s
sat s R

di K
V Ri

dt L n
ω = − − 

 
  (3.25) 

 

Στο Σχήμα 3-13 δίδεται η αρχιτεκτονική σε μορφή δομικών διαγραμμάτων που 

υλοποιεί τον κορεσμό τάσης, ενώ στο Σχήμα 3-14 παρουσιάζεται ειδικότερα το block 

υπολογισμού του ρεύματος. Η χρήση ενός χαμηλοπερατού φίλτρου στην έξοδο του block 

βοηθά στο φιλτράρισμα της ασυνέχειας μεταξύ επιθυμητής και παρακαμπτόμενης τιμής 

ρεύματος σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. 

 

Σχήμα 3-13. Δομικό διάγραμμα Simulink του μοντέλου οδήγησης ρεύματος με κορεσμό της 
τάσης τροφοδοσίας. 
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Σχήμα 3-14. Δομικό διάγραμμα Simulink υποσυστήματος του μοντέλου κινητήρα που 
προσομοιώνει τον κορεσμό της τάσης τροφοδοσίας (Voltage saturation block). 

 

Εποπτεία του πλήρους μοντέλου της ουράς και του τρόπου διασύνδεσης των 

προαναφερθέντων υποσυστημάτων φαίνεται στο Σχήμα 3-15. 

 

Σχήμα 3-15. Δομικό διάγραμμα Simulink του πλήρους μοντέλου ουράς με κινητήρα για 
εκτίμηση φορτίων κρούσης στο stopper. Αριστερά διακρίνεται το block κορεσμού τάσης. 
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Εκτέλεση προσομοιώσεων 

Εξετάστηκε η χειρότερη περίπτωση πρόσκρουσης της ουράς στους stoppers. Η ουρά 

εκκινούσε στην γειτονιά του άνω αποσβεστήρα, κατερχόταν υπό την επίδραση της 

βαρύτητας και μιας ροπής που αντιστοιχεί στο μέγιστο συνεχές ρεύμα 6 Α του servo drive 

του επενεργητή προσκρούοντας τελικά στον κάτω αποσβεστήρα.  

Οι παράμετροι που εξετάστηκαν ήταν οι εξής: 

1) Τύπος μοντέλου αποσβεστήρα: γραμμικό και μη γραμμικό μοντέλο. 

2) Πεδίο τιμών ελαστικότητας ks και απόσβεσης bs stopper. 

3) Αποκοπή τροφοδοσίας κινητήρα ή όχι στην φάση πρόσκρουσης. 

 

O Πίνακας 3-5 καταγράφει τις τιμές των παραμέτρων και των εξεταζόμενων 

μεταβλητών που εφαρμόστηκαν στις προσομοιώσεις κρούσης. 

Πίνακας 3-5.   Αριθμητικές τιμές παραμέτρων εκτέλεσης προσομοιώσεων πρόσκρουσης 
στον stopper. 

Παράμετροι κινητήρα - μειωτήρα 

R 0.608 Ω Jr 16.7e-7 kgm2 

L 0.423e-3 H eff 75 % 

Kt 93.4e-3 Nm/A n 343/8 

Jm 542e-7 kgm2 Vsat 60 V 

bm 0.00002 Nms/rad   

Παράμετροι μοντέλου ουράς 

M 2 kg β 90° 

Lt 0.5 m θ2,imp_lower -90° 

J1 2.16e-5 kgm2 (SolidWORKS)  θ2,imp_upper -90° 

J2 1.056e-3 kgm2(SolidWORKS)   

J3 0.4162 kgm2 (SolidWORKS)   

Χαρακτηριστικά κόπλερ με ελαστομερές (MAYR ROBA ES size 19 - 64 Sh D - Παράρτημα D) 

kc 1400 Nm/rad bc 10% kc (αυθαίρετη επιλογή) 

Χαρακτηριστικά σωληνωτής ράβδου ουράς (mil specs carbon fiber T700S § 3.7.3) 

( )4 4
0.01 , 0.0093 3

2600 /
0.42 , 1354

r r

R m r mEJ E
k R r k Nm rad

l m E GPal l

π = = 
= − ⇒ ⇒ = = 

≃ ≃  

br 10% kr (αυθαίρετη επιλογή)  

Χαρακτηριστικά stopper προς διερεύνηση 

ks 40 - 400 Nm/rad bs 0 - 10% kc (KV), 0 - 40% kc (HC) 
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Παράθεση γραφημάτων και σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Αρχικώς δοκιμάστηκε η πρόσδοση ροπής από τον κινητήρα σε όλη την διάρκεια του 

φαινομένου. Στο Σχήμα 3-17 δίδονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων αυτών 

συναρτήσει των παραμέτρων ks, bs του stopper για τα δύο διαφορετικά μοντέλα αυτού. Εδώ 

αξίζει να σχολιαστούν τα εξής: 

� Μείωση του ks, αυξάνει τη μέγιστη παραμόρφωση και τον χρόνο πρόσκρουσης 

οδηγώντας σε μειωμένα φορτία επιβράδυνσης όπως προβλέπεται και από το 

θεώρημα μεταβολής της στροφορμής. 

� Αύξηση του bs, αυξάνει την καταστροφή ενέργειας, μειώνει την μέγιστη 

παραμόρφωση και τον χρόνο πρόσκρουσης, καθώς και την γωνία αναπήδησης. 

� Τα δύο μοντέλα έχουν αρκετά διαφορετική δυναμική συμπεριφορά, με το μη γραμμικό 

να αναπτύσσει αιχμές ροπής μικρότερου μέτρου καθώς ο όρος qɺ  πολλαπλασιάζεται 

με την παραμόρφωση (βλ. Σχήμα 3-16). 

 

 

Σχήμα 3-16. Παράδειγμα μορφής παλμού κρούσης για τα δύο μοντέλα αποσβεστήρα. 

 

Εν συνεχεία δοκιμάστηκε η αποκοπή τροφοδοσίας του κινητήρα στα 0.3 s, λίγο πριν 

την πρόσκρουση στον stopper. Στο Σχήμα 3-18 δίδονται τα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεων αυτών συναρτήσει των παραμέτρων ks, bs του stopper για τα δύο 

διαφορετικά μοντέλα αυτού. Προέκυψε η αναμενόμενη μείωση των φορτίσεων με 

ταυτόχρονη αύξηση της γωνίας αναπήδησης. 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν και οι αιχμές των φορτίσεων είναι υψηλές, η 

κλίμακα χρόνου του φαινομένου και η χρήση όλκιμων υλικών καθιστά την επίδρασή τους 

στην δομική αντοχή της διάταξης μικρότερη της αναμενόμενης. 
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(α) 

(β) 

Σχήμα 3-17. Γραφήματα αιχμής ροπής και μέγιστης παραμόρφωσης (παχιά γραμμή) στο 
stopper, αιχμή ροπής στο κόπλερ, αιχμή ροπής στην ράβδο και γωνίας αναπήδησης για 
(α) γραμμικό (KV) και (β) μη γραμμικό stopper (HC) συναρτήσει των παραμέτρων ks, bs. 



Σχεδιασμός ουράς - προσαρτήματος 
 

121 

(α) 

(β) 

Σχήμα 3-18. Γραφήματα αιχμής ροπής και μέγιστης παραμόρφωσης (παχιά γραμμή) στο 
stopper, αιχμή ροπής στο κόπλερ και στην ράβδο, γωνίας αναπήδησης για (α) γραμμικό 
(KV) και (β) μη γραμμικό stopper (HC) συναρτήσει των ks, bs για αποκοπή κινητήρα @0.3s. 
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Επιλογή φορτίσεων σχεδιασμού 

Από την παρατήρηση των γραφημάτων διαπιστώθηκε ότι το μέγεθος των φορτίσεων του 

σεναρίου αυτού, που αποτελεί ακραίο σφάλμα ελέγχου, τις καθιστά απαγορευτικές για την 

ελαφρότητα της διάταξης. Αν όμως ακολουθηθεί η στρατηγική της αποκοπής της 

τροφοδοσίας του κινητήρα με hardware τρόπο, τότε από το Σχήμα 3-18 για γραμμικό 

αποσβεστήρα στην περιοχή ks = 100 – 200 Nm/rad, bs = 0-10% ks και μέγιστη γωνία 

παραμόρφωσης σε μία εύλογη τιμή περί της 30°, η αναπτυσσόμενη αιχμή ροπής 

επιβράδυνσης στο stopper κυμαίνεται χαμηλά στην περιοχή 100 – 120 Nm. Συνεπώς αν 

επιλεγεί ως ροπή σχεδιασμού στις στατικές αναλύσεις FEA για τα stopper και τα λοιπά 

επηρεαζόμενα υποσυστήματα η ροπή των 120 Nm, καλύπτεται “στατικά” η περίπτωση 

αυτή ή “δυναμικά” δυσμενέστερες περιπτώσεις σε όλκιμα υλικά. Η τιμή αυτή θωρακίζει 

μερικώς την διάταξη από κρούσεις αν όλες οι στρατηγικές ελέγχου με software τρόπο 

αποτύχουν. Σε συνθήκες καλής λειτουργίας τα φορτία αυτά δεν είναι πιθανόν να 

προσεγγιστούν καθώς προτάθηκαν κατάλληλες ρουτίνες ασφαλείας στον έλεγχο (βλ. § 

3.7.5). 

3.5.3 Σενάριο φόρτισης c: κρούση άκρου ουράς με άγνωστο εμπόδιο 

Δεν προβήκαμε σε υπολογισμούς ελέγχου της δομικής ακεραιότητας της διατάξεως για την 

κάλυψη της περίπτωσης πρόσκρουσης της ουράς με άγνωστο εμπόδιο. Πρώτον, γιατί οι 

συνθήκες πρόσκρουσης είναι πολυάριθμες για να οδηγήσουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα 

και, δεύτερον, πρόκειται για συμβάν μη κανονικής λειτουργίας που σε συνθήκες 

εργαστηρίου μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Για λόγους προστασίας, κατά την εκτέλεση των 

πειραμάτων, το άκρο της ουράς προβλέπεται να ντυθεί με αφρώδες υλικό για μερική 

απόσβεση της τυχόν κρούσης. 

3.5.4 Σενάριο φόρτισης d: κεντρομόλος δύναμη για την συγκράτηση των βαρών 

της ουράς 

Όταν ουρά από αβαρή ράβδο μήκους L με σώμα μάζας Μ στο άκρο της περιστρέφεται με 

γωνιακή ταχύτητα ω, μια κεντρομόλος δύναμη Fc αναπτύσσεται κατά μήκος της ράβδου με 

μέτρο: 

 2

cF M Lω= −   (3.26) 

 

Με αριθμητική αντικατάσταση στην (3.26) για την δυσμενέστερη περίπτωση Μmax = 

2kg, Lmax = 0.5 m, max ( / 30) (6000rpm) (1 / 43) 14.6rad/ sω π= ⋅ ⋅ =  προκύπτει 213
c

F = − Ν . 

Η τιμή αυτή μετασχηματίστηκε καταλλήλως σε κάθε επηρεαζόμενο υποσύστημα αναλόγως 

την γεωμετρία του. 
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3.6 Εργαλεία σχεδιασμού 

Ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία σχεδιασμού που εφαρμόστηκε και στον σχεδιασμό της 

αρθρωτής μέσης. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στο αντίστοιχο εδάφιο (βλ. § 2.6). 

3.7 Σχεδιασμός μηχανικών συνιστωσών ουράς – προσαρτήματος 

3.7.1 Πρώτες υποψήφιες λύσεις και τελική διαμόρφωση 

Διάφορες λύσεις προτάθηκαν κατά τον σχεδιασμό της ουράς με χαρακτηριστικές αυτές στο 

Σχήμα 3-19. Στην απορριφθείσα λύση (a) η ουρά αρθρώνοταν απευθείας στην άτρακτο του 

μειωτήρα χωρίς κανένα άλλο μέσο προστασίας. Η λύση (b) με κινητήρα εγκατεστημένο στο 

άκρο της ουράς και μετάδοση ισχύος στη βάση με συρματόσκοινα, αν και αποτελούσε την 

βέλτιστη λύση βάσει της § 3.4, απορρίφθηκε καθώς το υψηλό κόστος του κινητήρα δεν 

επέτρεπε ριψοκίνδυνες λύσεις. Στο Σχήμα 3-20 δίδεται η ρομποτική ουρά ενός 

επενεργούμενου στροφικού βαθμού ελευθερίας όπως διαμορφώθηκε τελικώς και αναλύεται 

στις επόμενες ενότητες.  

   

(a)                                                                  (b) 

Σχήμα 3-19. Χαρακτηριστικές υποψήφιες λύσεις που απορρίφτηκαν κατά την σχεδιαστική 
διαδικασία. 

 

Σχήμα 3-20. Φωτορεαλιστική απεικόνιση τελικής διαμόρφωσης ρομποτικής ουράς. 
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3.7.2 Μηχανισμός έδρασης ουράς 

Με βάση τα συμπεράσματα της § 3.4, ο υπό σχεδιασμό μηχανισμός έδρασης έλαβε υπόψιν 

του το κεντράρισμα του κινητήρα ως προς το μέσο οβελιαίο επίπεδο και με τον άξονα 

περιστροφής του παράλληλο στον άξονα περιστροφής της ουράς. Η τοποθέτηση του 

κινητήρα στη βάση της ουράς θεωρήθηκε ως η πιο ασφαλής. Όλα αυτά σε συνδυασμό με 

την επιμήκη μορφή του επιλεγμένου επενεργητή (βλ. § 3.8) και την απαίτηση για 

δυνατότητα απεριορίστων περιστροφών σε “roll mode” καθόρισαν σχεδόν μονοσήμαντα 

την τελική μορφή της έδρασης της ουράς (βλ. Σχήμα 3-21). Μια εσωτερική διαμόρφωση 

«ποτηριού» στεγάζει τον επενεργητή και τον κεντράρει στον μηχανισμό έδρασης, ενώ ένα 

εξωτερικό «ποτήρι» παραλαμβάνει την ροπή από την άτρακτο του κινητήρα και την 

μεταφέρει στην ράβδο της ουράς. Έγινε προσπάθεια μοιρασμού τόσο των μαζών των 

στρεφόμενων μερών όσο και των ακίνητων μερών της ρομποτικής ουράς. Ένας ένσφαιρος 

τριβέας παραλαμβάνει όλες τις φορτίσεις και επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση της ουράς ενώ 

επιβοηθητικά συμμετέχει και ο τριβέας του μειωτήρα. 

 

   

Σχήμα 3-21. Μηχανισμός έδρασης ρομποτικής ουράς. 

 

Σχήμα 3-22. Επεξήγηση βασικών εξαρτημάτων έδρασης ρομποτικής ουράς.    
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Διαμορφώσεις «ποτηριών» 

Η κοπή παραθύρων στην περιφέρεια των «ποτηριών» δεν έγινε αυθαίρετα αλλά επιλέχθηκε 

μια «βέλτιστη» λύση από πλευράς βάρους που ικανοποιούσε τις προδιαγραφές αντοχής 

και ακαμψίας. Για το κάθε «ποτήρι» καταστρώθηκε μια σχεδιαστική μελέτη (design study) 

στο λογισμικό SolidWORKS. Πρόκειται για εργαλείο που επιτρέπει την αξιολόγηση λύσεων 

θέτοντας κάποια κριτήρια και μεταβάλλοντας ένα σύνολο παραμέτρων. Στο πίνακα 

καταγράφονται οι παράμετροι σχεδίασης του πλέγματος αξιολόγησης και τα κριτήρια που 

ελέχθηκαν.  

Πίνακας 3-6.   Παράμετροι design study για εσωτερικό ποτήρι. 

Εσωτερικό ποτήρι 

Παράμετροι 

σχεδίασης 

 Εύρος Βήμα 

Πλήθος βραχιόνων ποτηριού 2-5 1 

Πλάτος βραχιόνων ποτηριού (deg) 10-120 5 

Πάχος τοιχώματος ποτηριού (mm) 2-3.5 0.5 

Φόρτιση: 
Ροπή στο άκρο 45 Nm 

Ακτινική δύναμη στο άκρο 500 Ν 

Κριτήρια 

βελτιστοποίησης 

Ελάχιστος συντελεστής ασφαλείας (FOS) 

με έλεγχο ισοδύναμης τάσης κατά von 

Mises 

>1.5 

Μέγιστη παραμόρφωση άκρου (mm) < 0.5 mm 

Ελαχιστοποίηση βάρους 

 

Πίνακας 3-7.   Παράμετροι design study για εξωτερικό ποτήρι. 

Εξωτερικό ποτήρι 

Παράμετροι 

σχεδίασης 

 Εύρος Βήμα 

Πλήθος βραχιόνων ποτηριού 3-8 1 

Πλάτος βραχιόνων ποτηριού (deg) 10-120 5 

Πάχος τοιχώματος ποτηριού (mm) 2-3 0.5 

Φόρτιση: 
Ροπή στο άκρο 45 Nm 

Ακτινική δύναμη στο άκρο 500 Ν 

Κριτήρια 

βελτιστοποίησης 

Ελάχιστος συντελεστής ασφαλείας (FOS) 

με έλεγχο ισοδύναμης τάσης κατά von 

Mises 

>1.5 

Μέγιστη παραμόρφωση άκρου (mm) < 0.5 mm 

Ελαχιστοποίηση βάρους 

 

Ακολούθησε τροποποίηση με μεγαλύτερες ακτίνες καμπυλότητας στα παράθυρα και 

λοιπές διαμορφώσεις για αύξηση του FOS τουλάχιστον στην τιμή 2 (βλ. Σχήμα 3-23). 
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(α) 

 

(β) 

Σχήμα 3-23. Ουρά. Ισοδύναμη τάση von Mises (Pa). Δράση ροπής 45 Nm (Σεν. a) και 
κάθετης δύναμης 500Ν (Σεν. d) στο εσωτερικό (α) και εξωτερικό (β) ποτήρι της ουράς. 

 

Πρόσδεση στο σώμα 

Αναζητήθηκε μια λύση ώστε να πληρούνται τα εξής: 

� Πρόσδεση ουράς στο ρομπότ με δύο τρόπους για έλεγχο της γωνίας πρόνευσης 

(pitch) ή της γωνίας διατοίχισης (roll). 

� Προσαρμογή στην μεταβλητή γωνία που σχηματίζουν τα modules των ποδιών σε 

ένα εύρος απόκλισης από την κατακόρυφο 0-15 μοίρες. 

Στο Σχήμα 3-24 και Σχήμα 3-25 αποτυπώνεται ο τρόπος πρόσδεσης της ουράς για 

έλεγχο της γωνία πρόνευσης και διατοίχισης αντίστοιχα. Η μεταβλητή πρόσδεση με χρήση 

αυλάκων είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις. 
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Σχήμα 3-24. Πρόσδεση ουράς στο πίσω τμήμα του ρομπότ για έλεγχο της γωνίας 
πρόνευσης. Λεπτομέρεια ελάσματος για μεταβλητή πρόσδεση. 

 

Σχήμα 3-25. Πρόσδεση ουράς στο πίσω τμήμα του ρομπότ για έλεγχο της γωνίας 
διατοίχισης ή απεριόριστο roll. 
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Αναλύσεις FEA: πέραν της βελτιστοποίησης βάρους των ποτηριών, ο μηχανισμός 

έδρασης υποβλήθηκε σε φορτίσεις σχεδιασμού των σενάρια καταπόνησης (a), (b), (d). 

Ελέγχθηκε η αντοχή για βελτιστοποίηση βάρους. Παρατίθενται ακολούθως μερικά 

ενδεικτικά αποτελέσματα. Στην § 3.9.3 παρατίθεται ο κατάλογος υλικών της βάσης ενώ στο 

Παράρτημα C παρατίθενται τα κατασκευαστικά σχέδια των ειδικών εξαρτημάτων. 

 

 

Σχήμα 3-26. Ουρά. Ισοδύναμη τάση von Mises (Pa). Δράση ροπής 45 Nm (Σεν. a) και 
κάθετης δύναμης 500Ν (Σεν. d) στο άκρο του εσωτερικού ποτηριού. 

3.7.3 Μηχανισμός ράβδου ουράς – αναρτώμενων βαρών 

Για την υλοποίηση ενός προσαρτήματος μεγάλης αδράνειας εφαρμόστηκε η κλασική λύση 

μίας ράβδου στο άκρο της οποίας αναρτάται σώμα σημαντικής μάζας. Με περιορισμούς 

του μέγιστου μήκους (από τον άξονα περιστροφής) στα 500 mm και της μέγιστης 

αναρτώμενης μάζας στα 2 kg προέκυψε η τελική μορφή του μηχανισμού όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3-27.  

Ως ράβδος της ουράς επιλέχθηκε σωλήνας ανθρακονημάτων εξωτερικής διαμέτρου 

Φ20 για την υψηλή αντοχή, την ακαμψία και το μειωμένο βάρος του (400mm ~ 35 gr). 

Προδιαγραφές του υλικού CF T700S παρέχονται στο Παράρτημα D. Η πρόσδεση της 

ράβδου στον μηχανισμό της βάσης γίνεται μέσω ειδικά σχεδιασμένου εξαρτήματος με 

διαιρετό σφιγκτήρα για το δέσιμο Φ20 κυλινδρικών μορφών διαφορετικών ανοχών αλλά και 

μικρότερων διαμέτρων με την παρεμβολή κατάλληλου κάθε φορά αντάπτορα. Παράλληλα 

το εξάρτημα αυτό συνεργάζεται με κατάλληλη διαμόρφωση της βάσης που διαθέτει πείρο 

για αλλαγή της κλίσης της ράβδου και λειτουργία σε mode απεριόριστων στροφών (βλ. § 

3.7.6). 

Τα βάρη του μηχανισμού είναι ειδικής κατασκευής στην πλειονότητά τους από κράμα 

φωσφορούχου ορειχάλκου πυκνότητας 8800 kg/m3. Έχουν κυλινδρική μορφή με οπή Φ20 
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ώστε να διέρχεται από μέσα τους η ράβδος. Η σταθεροποίηση των βαρών επί της ράβδου 

συντελείται με δύο διαιρετά κολάρα σύσφιξης ατράκτων που δένονται αμφότερα των 

βαρών. Στον Πίνακας 3-8 δίδονται οι μάζες τυποποίησης, οι βασικές διαστάσεις και το 

απαιτούμενο πλήθος των βαριδίων της ουράς ώστε να ρυθμίζεται η αναρτώμενη μάζα στο 

εύρος 0.2-2 kg ανά 0.1 kg. 

 

  

Σχήμα 3-27. Μηχανισμός ράβδου ουράς – αναρτώμενων βαριδιών. 

 

Πίνακας 3-8.   Μάζες τυποποίησης, διαστάσεις και πλήθος βαριδίων ουράς από ορείχαλκο. 

α/α Μάζα (kg) Ποσότητα Διαστάσεις (O.D.)x(I.D.)x(length)  (mm) 

1 0.1 2 65x20x4 

2 0.2 2 64.5x20x8 

3 0.5 3 69x20x17 

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η ασφαλής λειτουργία της 

διατάξεως πάρθηκε μια σειρά μέτρων. Το πρώτο μέτρο είναι η χρήση δύο ντιζών που 

διαπερνούν το σύνολο των βαριδίων και δένονται στα κολάρα σύσφιξης, δημιουργώντας 

ένα ασφαλισμένο ενιαίο μπλοκ μάζας. Δεύτερο μέτρο αλλά εξίσου σημαντικό είναι η χρήση 

ενός ατάνυστου συρματόσκοινου όπου το ένα άκρο του δένεται επί της βάσης της ουράς 

και το άλλο επί των βαριδίων. Σε ενδεχόμενο θραύσης της ουράς η αναρτημένη μάζα 

εξακολουθεί να παραμένει σε σύνδεση με την διάταξη. 

Αναλύσεις FEA: τα εξαρτήματα του μηχανισμού ράβδου-βαριδίων υποβλήθηκαν στις 

φορτίσεις σχεδιασμού των σενάριων καταπόνησης (b) και (d). Μερικά αποτελέσματα των 

αναλύσεων αυτών δίνονται εν συνεχεία. 
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Σχήμα 3-28. Ουρά. Συντελεστής ασφαλείας (FOS). Δράση ροπής 120 Nm (Σεν. b) στον 
διαιρετό σφιγκτήρα με ράβδο ανθρακονημάτων. 

 
Στην § 3.9.3 παρατίθεται ο κατάλογος υλικών του μηχανισμού ράβδων - βαριδίων 

ενώ στο Παράρτημα C παρατίθενται τα κατασκευαστικά σχέδια των ειδικών εξαρτημάτων. 

3.7.4 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης - προστασία μειωτήρα 

Για την επιλογή του μηχανισμού μετάδοσης και προστασίας του κινητήρα τηρήθηκαν οι ίδιες 

σχεδιαστικές αρχές που ακολουθήθηκαν και στην § 2.7.4 για την αρθρωτή μέση. Καθώς οι 

επενεργητές της ουράς και της μέσης διαθέτουν το ίδιο μοντέλο μειωτήρα αλλά 

παραπλήσιου λόγου μειώσεως προέκυψαν οι ίδιοι μηχανισμοί προστασίας αλλά με 

διαφοροποιήσεις ως προς την πρόσδεσή τους. Συνεπώς και εδώ δοκιμάστηκαν οι δύο 

εκδοχές μετάδοσης κίνησης, με την πρώτη περίπτωση να περιλαμβάνει την ενσωμάτωση 

κόπλερ με ελαστομερές παρέμβυσμα του οίκου MAHR μοντέλο ROBA ES size 19 (βλ. 

Πίνακας 3-9 και Σχήμα 3-29) και την δεύτερη κόπλερ ασφαλείας τριβής του οίκου MAYR 

μοντέλο ROBA slip hub size 0 (βλ. Σχήμα 3-30). Και εδώ το ένα σκέλος του κόπλερ 

ελαστομερούς κόπηκε μερικώς και σχεδιάστηκε παράλληλα κατάλληλη διαμόρφωση 

«ποτηριού» που το πλαισιώνει. 

 

Πίνακας 3-9.   Βασικά χαρακτηριστικά κόπλερ MAYR ROBA ES size 19. 

A/A σκληρότητα 
ελαστικού 

(shore) 

σταθερά 
ελαστικότητας 

(Nm/rad) 

μέγιστη 
ροπή 
(Νm) 

1 98 Sh A 900 34 

2 64 Sh D 1400 42 
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Σχήμα 3-29. Μετάδοση κίνησης με κόπλερ με ελαστικό παρέμβυσμα ROBA ES size 19. 

   

Σχήμα 3-30. Μετάδοση κίνησης με κόπλερ ασφαλείας τριβής ROBA slip hub size 0. 

 

Αναλύσεις FEA: ως φορτίσεις σχεδιασμού στις οποίες υποβλήθηκαν οι μηχανισμοί 

μετάδοσης επιλέχθηκαν οι μέγιστες προδιαγεγραμμένες ροπές των κόπλερ. Ελέγχθηκε η 

αντοχή για βελτιστοποίηση βάρους. Παρατίθενται μερικά ενδεικτικά αποτελέσματα. 

Στην § 3.9.3 παρατίθεται ο κατάλογος υλικών των μηχανισμών μετάδοσης κίνησης 

ενώ στο Παράρτημα C παρατίθενται τα κατασκευαστικά σχέδια των ειδικών εξαρτημάτων. 
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Σχήμα 3-31. Ουρά. Ισοδύναμη τάση von Mises (106 Pa). Δράση ροπής 45 Nm (Σεν. a) και 
κάθετης δύναμης 500Ν (Σεν. d) στην διαμόρφωση του κόπλερ με ελαστομερές 
παρέμβυσμα. 

3.7.5 Μηχανισμός περιορισμού εύρους κίνησης ουράς - stoppers 

Στην § 3.5.2 κατέστη εμφανές από την μελέτη ενός απλού δυναμικού μοντέλου ουράς με 

stoppers, το πρόβλημα της ανάπτυξης υψηλών κρουστικών φορτίων κατά την πρόσκρουση 

σε αυτά. Η αντιμετώπιση μόνο με μηχανικό τρόπο οδηγεί σε βαριές μηχανολογικά λύσεις, 

γι’ αυτό και η διαχείριση του φαινόμενου κινήθηκε πολλαπλώς, σε μηχανικό επίπεδο και 

επίπεδο λογισμικού. 

 

Μηχανική αντιμετώπιση φαινομένου 

Για την μηχανική αντιμετώπιση των ροπών επιβράδυνσης της διάταξης, αναζητήθηκαν 

ποικίλες λύσεις stopper όπως στροφικά/πρισματικά ελατήρια, ελαστομερή υλικά και shock 

absorbers βιομηχανικής χρήσης [69]. Από αυτά, η πρώτη περίπτωση αποτελούσε αρκετά 

βαριά λύση για το ζητούμενο εύρος k = 100-200 Nm/rad και παραμορφώσεων 20-30° με 

επακόλουθα προβλήματα αναπήδησης. Η δεύτερη απαιτούσε αρκετές πειραματικές 

δοκιμές για να προσδιοριστούν τα κατάλληλα υλικά, ενώ η τρίτη, αν και αποτελεσματική, 

θεωρήθηκε πάλι αρκετά βαριά για την εφαρμογή, χωρίς όμως να αποκλειστεί η μελλοντική 

της ενσωμάτωση. 

Στην ακόλουθη πορεία της εργασίας μας, το πρόβλημα διασπάστηκε στην εύρεση 

ενός μηχανισμού με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας και ενός με στοιχεία διάχυσης 

ενέργειας, έτσι ώστε να ελέγχεται ανεξάρτητα το κάθε φαινόμενο. Τα στοιχεία αποθήκευσης 

ενέργειας αν και με πρώτη ματιά φάνηκαν ανεπιθύμητα, δημιουργήθηκε η υποψία της 

πιθανής εκμετάλλευσης της αναπήδησης για επαναφορά της ουράς και κλείσιμο της 



Σχεδιασμός ουράς - προσαρτήματος 
 

133 

περιοδικής κίνησης στην φάση εδάφους. Αυτό δεν διερευνήθηκε στα πλαίσια της παρούσης 

Μ.Ε. 

Ως στοιχείο αποθήκευσης ενέργειας προτάθηκε μια εκδοχή βασισμένη στην αρχή 

λειτουργίας ενός ελατηρίου απλού ελάσματος με επίπεδη στήριξη και με ένα σκέλος [64] 

(βλ. Σχήμα 3-32). Βάσει αυτής, έλασμα σταθερού πάχος h και ορθογωνικής διατομής 

πακτώνεται από το ένα άκρο του σε ένα απόλυτα στέρεο επίπεδο έτσι, ώστε το ελεύθερο 

σκέλος του ελατηρίου κατά την παραμόρφωσή του να εφάπτεται σταδιακά στο επίπεδο 

στηρίξεως. Η καμπυλότητα R του ελάσματος μπορεί να εκλεγεί κατά βούληση αλλά θα 

πρέπει να αυξάνεται συνεχώς από την θέση πακτώσεως. 

 

 

Σχήμα 3-32. Έλασμα παραβολικής μορφής με επίπεδη στήριξη. 

 

Για έλασμα παραβολικής μορφής, η κάθετη απόσταση y0 του άκρου του ελάσματος 

από το επίπεδο στηρίξεως δίνεται από τον τύπο: 

 

2

0 0
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y f

l

 =  
 

  (3.27) 

Μέχρι την κρίσιμη δύναμη φορτίσεως Fκ, δηλαδή για βέλος κάμψεως f ≤ fκ, η ακτίνα 

καμπυλότητας R του ελάσματος στο σημείο επαφής O αυξάνεται συνεχώς μέχρι την τιμή  

R = ∞ , όπου ισχύει: 

Κρίσιμη δύναμη: 
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  (3.28) 

Κρίσιμο βέλος κάμψης: 
0

2

3
f fκ =   (3.29) 

Κρίσιμη καμπτική ροπή: M F lκ κ=   (3.30) 
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Για βέλος κάμψεως f > fκ, το έλασμα αρχίζει να εφάπτεται σταδιακά στο επίπεδο, ενώ 

η δύναμη φορτίσεως F αυξάνεται προοδευτικά και τείνει ασυμπτωτικά μέχρι την τιμή F = ∞ 

όταν επέλθει πλήρη επαφή κατά το μήκος του. Αντίθετα, η καμπτική ροπή M και η μέγιστη 

καμπτική τάση σb παραμένουν σταθερές: 

 0

2
( ) ,         σ

b

M Ehf
M F l x M const const

W l

κ
κ= − = = = = =   (3.31) 

Επισημαίνεται ότι η αποθηκευμένη ενέργεια του ελατηρίου τείνει ασυμπτωτικά στην τιμή: 

 
0 0

1
,                        

3
W f F W f Fκ κ κ∞= =   (3.32) 

Από την σχέση (3.31) εμφαίνεται, θεωρητικά τουλάχιστον, η ανοσία του μηχανισμού 

σε υψηλές φορτίσεις. Καθώς, ένα έλασμα παραβολικής μορφής είναι τεχνικά δύσκολο να 

υλοποιηθεί, έγινε η υπόθεση ότι ένα επίπεδο έλασμα που εφάπτεται σταδιακά σε μία 

επιφάνεια παραβολικής μορφής υπόκειται στις ίδιες καταπονήσεις. Εν συνεχεία 

εκτελέστηκε μία δοκιμαστική μη γραμμική ανάλυση FEA (nonlinear study) στο λογισμικό 

SolidWORKS για να επαληθευτεί η υπόθεση (Σχήμα 3-33). Λόγω προοδευτικής φόρτισης 

του ελάσματος εντός 1 s, o χρόνος μπορεί να θεωρηθεί ποσοστό της μέγιστης φόρτισης. 

 

 
 

Σχήμα 3-33. Μη γραμμική ανάλυση FEA φόρτισης 3 φύλλων carbon fiber διαστάσεων 
100x20x2mm (E=135GPa, σθ=2450MPa) με κάθετη δύναμη 1600Ν για καμπύλωση σε 
επιφάνεια παραβολικής μορφής. Μέγιστη ισοδύναμη φόρτιση von Mises 1172 MPa και 
βέλος κάμψης 27 mm. 

 

Στηριζόμενοι στην θεώρηση αυτή σχεδιάστηκε το τμήμα του μηχανισμού που 

εμπεριέχει τα στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας. Ως έλασμα χρησιμοποιήθηκε φύλλο 3K 

carbon fiber  plain weave πάχους 2 mm για την ελαφρότητά του και την αντοχή του. Στο 

Σχήμα 3-34 διακρίνονται επί του στρεφόμενου τμήματος οι βραχίονες του stopper με το 

δακτύλιο από ελαστομερές υλικό (καφέ χρώμα). Στο έλασμα της βάσης βιδώνονται 
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συμμετρικά τα δύο σκέλη που περιλαμβάνουν τριπλό φύλλο ανθρακονημάτων (CF) και 

εξάρτημα παραβολικού προφίλ. Το συνολικό πάχος των ελασμάτων που μπορεί να 

προσδεθούν είναι μεταβλητό και επιτυγχάνεται από τραπεζοειδή σφήνα. Ακόμα και αν 

σπάσουν τα CF ελάσματα, τα εξαρτήματα παραβολικού προφίλ θα δράσουν ως άκαμπτοι 

stoppers. Η τριβή μεταξύ των ελασμάτων διαχέει ένα ποσοστό της ενέργειας κατά την 

πρόσκρουση. Το εύρος κίνησης της ουράς πριν αρχίσει η δράση των stopper είναι περίπου 

στις [-65°,65°]. 

 

Σχήμα 3-34. Υλοποίηση στοιχείου αποθήκευσης ενέργειας stopper με ελάσματα από 
ανθρακόνημα. 

 
Για το χρησιμοποιηθέν τριπλό έλασμα CF με ιδιότητες E = 81GPa, σθ = 1300MPa , 

εκτιμήθηκε Fκ = 700 N στα 55 mm από αρχικό σημείο επαφής O, όπου μετά το έλασμα 

χάνει την γραμμική συμπεριφορά του. Εκτιμώμενο βάρος μηχανισμού 155 gr.  

Ως στοιχείο διάχυσης ενέργειας προτάθηκε ένας μηχανισμός πέδης από 

ελαστομερές υλικό χωρίς όμως να μπορούσε να αποδειχτεί με σιγουριά η 

αποτελεσματικότητά του. Οι υπολογισμοί πέδησης βασίστηκαν στην θεωρία της 

στρόμβησης σε κυκλικό τομέα (βλ. Σχήμα 3-35).  

          

Σχήμα 3-35. Αρχή λειτουργίας και προτεινόμενος μηχανισμός πέδησης. 
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Καθώς το εξάρτημα πέδησης εισέρχεται ολοένα και περισσότερο στην περιοχή του 

ελαστομερούς υλικού (αύξηση κόκκινης διαγραμμισμένης περιοχής) για συγκεκριμένη 

συμπίεση (παραμόρφωση ε), η ροπή πέδησης αυξάνεται βάσει του θεωρητικού τύπου: 
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  (3.33) 

όπου R1 και R2 η εξωτερική και εσωτερική ακτίνα δράσης, μ ο δυναμικός συντελεστής 

τριβής, Ε η σταθερά ελαστικότητας κατά Young του ελαστομερούς, ε η σχετική 

παραμόρφωσή του. 

Στην § 3.9.3 παρατίθεται ο κατάλογος υλικών του μηχανισμού περιορισμού εύρους 

ενώ στο παράρτημα C παρατίθενται τα κατασκευαστικά σχέδια των ειδικών εξαρτημάτων. 

 

Χαρτογράφηση πεδίου ασφαλούς λειτουργίας και ρουτίνας ασφαλείας 

Για την αποφυγή πρόσκρουσης ή καταστροφικής πρόσκρουσης της ουράς στον 

stopper προτάθηκε, ως ενεργητικό μέτρο αντιμετώπισης του φαινομένου σε επίπεδο 

λογισμικού, μία χαρτογράφηση του πεδίου ,  q qɺ   εντός των οποίων η κίνηση της ουράς 

θεωρήθηκε ασφαλής. Η χαρτογράφηση αυτή περιελάμβανε την εύρεση, για κάθε τυχούσα 

θέση q της ουράς εντός του διαστήματος 
_ _[q ,q ]imp upper imp lower

, της μέγιστης επιτρεπτής 

γωνιακής ταχύτητας max
qɺ , πέραν της οποίας παρακάμπτονταν ο τρέχων έλεγχος δίδοντας 

εντολή σταθερού ρεύματος ibr στον κινητήρα για κατάλληλη ροπή φρεναρίσματος. 

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της δράσης αυτής ήταν η πρόβλεψη της δυναμικής ώστε 

τελικώς η ουρά να προσκρούει στo stopper στην γωνία qimp με μία δομικά ανεκτή ταχύτητα    

im pqɺ ≥0. Εδώ επισημαίνεται ότι σε κάθε θέση q αντιστοιχούσαν δύο τιμές max
qɺ  αναλόγως 

το προσεγγιζόμενο stopper. Παρενθετικά αναφέρεται ότι η προτιμώμενη ταχύτητα 

πρόσκρουσης στον stopper μπορεί να εκτιμηθεί με την βοήθεια της σχέσης: 

 

 max ,
imp imp

imp

T T
q

bJ k

 
=  ⋅ 

ɺ   (3.34) 

όπου Timp η μέγιστη ροπή επιβράδυνσης στον stopper. 

 

Για τους σκοπούς της ανάλυσης θεωρείται η ακραία περίπτωση εκκίνησης από την 

γειτονιά του ενός stopper με ταχύτητα 
max (q )impqɺ  ώστε ο αλγόριθμος φρεναρίσματος να 
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βρίσκεται εξαρχής σε ισχύ και τελικώς να προσεγγίζεται ο άλλος stopper με ταχύτητα 
im pqɺ

. Τότε η προκύπτουσα απόκριση (t), ( )q q tɺ και συγκεκριμένα η συνάρτηση (q)qɺ  δεν είναι 

παρά η μέγιστη επιτρεπτή max (q)qɺ  στο εύρος 
_ _[q ,q ]imp upper imp lower

 για μία επιθυμητή 
im pqɺ  

στον προσεγγιζόμενο stopper. Καθώς πρόκειται για πρόβλημα με γνωστές τελικές 

συνθήκες και όχι πλήρως ορισμένες αλλά αναζητούμενες αρχικές συνθήκες, η εύρεση της 

απόκρισης max (q)qɺ  απαίτησε την ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης αντίστροφα στον 

χρόνο. Η απλότητα των περιγραφών κατέστησαν εφικτή την ενέργεια αυτή. 

Εργαζόμενοι με τον τρόπο αυτό στην φάση ελεύθερης κίνησης του μοντέλου 

γειωμένης ουράς της § 3.3 και θέτοντας τις ενδεικτικές αριθμητικές τιμές του Πίνακας 3-10, 

προέκυψε το άνω όριο max (q)qɺ  του πεδίου ασφαλούς λειτουργίας για διαφορετικές 
im pqɺ  

(βλ. Σχήμα 3-36). 

Πίνακας 3-10. Αριθμητικές τιμές παραμέτρων χαρτογράφησης στην φάση ελεύθερης 
κίνησης για τα μοντέλα ουράς της § 3.3. 

Παράμετροι κινητήρα - μειωτήρα 

R 0.608 Ω Jr 16.7e-7 kgm2 

L 0.423e-3 H eff 75 % 

Kt 93.4e-3 Nm/A n 8/343 

Jm 542e-7 kgm2 ibr 6 A 

bm 0.00002 Nms/rad    

Παράμετροι μοντέλου ουράς 

m0 40 kg I0 3.2 kgm2 (estimated) 

m1 2 kg I1 0.5 kgm2 

r 0.485 m l 0.5 m 

bJ 0 Nms/rad qimp_upper -65° 

θ 0° qimp_lower  65° 
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Σχήμα 3-36. Άνω όριο max ( )q qɺ πεδίου ασφαλούς λειτουργίας συναρτήσει διαφορετικών 

επιθυμητών 
im pqɺ  για το μοντέλο της γειωμένης ουράς. Αναρτώμενη μάζα ουράς 2 kg και 

ρεύμα φρεναρίσματος 6 Α. 

 
Για την περίπτωση της προσαρτημένης ουράς επί αιωρούμενου σώματος της § 3.3 

και για την φάση της ελεύθερης κίνησης του μοντέλου, καθώς η γενικευμένη μεταβλητή θ 

είναι κυκλική, η γενικευμένη ορμή ως προς την μεταβλητή αυτή διατηρείται [67]: 

 

 ( )( ) ( )( )2 2 2

0 1 1 02 cos cosI I l r rl q I l rl q q hµ θ µ+ + + + + + + =ɺ ɺ   (3.35) 

 

όπου h0 η αρχική τιμή στροφορμής. Έτσι προκύπτει η εξίσωση κίνησης μειωμένης τάξης 

που αφορά την γωνία q [67] (Μαχαιράς Κ.) και η οποία με ενσωματωμένη την δυναμική του 

κινητήρα προς την πλευρά του φορτίου παίρνει την μορφή: 
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Ομοίως, με χρήση της σχέσεως (3.36) και των τιμών του Πίνακας 3-10, προέκυψε για 

το μοντέλο αυτό το άνω όριο max (q)qɺ  του πεδίου ασφαλούς λειτουργίας για διαφορετικές 

im pqɺ (βλ. Σχήμα 3-37). 

 

Σχήμα 3-37. Άνω όριο max ( )q qɺ πεδίου ασφαλούς λειτουργίας συναρτήσει διαφορετικών 

επιθυμητών 
im pqɺ  για το μοντέλο της προσαρτημένης ουράς επί αιωρούμενου σώματος. 

Αναρτώμενη μάζα ουράς 2 kg και ρεύμα φρεναρίσματος 6 Α. 

 

Τα παραπάνω γραφήματα με τα άνω όρια λειτουργίας είναι ενδεικτικά καθώς για την 

ισχύ αυτών απαιτείται ο πειραματικός προσδιορισμός των παραμέτρων των μοντέλων και 

η ενήμερωσή τους όταν μεταβάλλεται κάτι π.χ. αναρτώμενη μάζα ουράς και απόσταση 

αυτής. Η προτεινόμενη ρουτίνα ασφαλείας μπορεί να τρέχει παράλληλα με την κύρια 

ρουτίνα ελέγχου της ουράς κατά την οποία ο ελεγκτής δρα σύμφωνα με τις συνθήκες του 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-11): 

Πίνακας 3-11. Περιγραφή εφαρμοζόμενου ρεύματος ελέγχου της ρουτίνας ασφαλείας και 
συνθήκες ισχύος για κάθε περίπτωση λειτουργίας. 

Ρεύμα Συνθήκες ισχύος Φάση 

( )

0

control

br
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i sign q i







= −
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(i) Κανονική λειτουργία ουράς με 

την εκάστοτε μορφή ελέγχου. 
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(ii) Παράκαμψη ελέγχου και 

λειτουργία ρουτίνας ασφαλείας 

imp_upper imp_ ή  q lowerq q q≤ ≥  
(iii) Περιοχή παραμόρφωσης 

stopper – αποκοπή ρεύματος 
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Κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου, οι τιμές max ( )q qɺ μπορούν να υπολογίζονται 

γρήγορα είτε με γραμμική παρεμβολή σε lookup table είτε με πολυωνυμικές προσεγγίσεις 

αυτών. Κατάλληλη ένδειξη πρέπει να ειδοποιεί τον χρήστη σε συμβάν υπέρβασης της 

ταχύτητας. Μια πιο εύρωστη εκδοχή της ρουτίνας ασφαλείας δεν εφαρμόζει το ρεύμα με 

μια λογική τύπου bang bang αλλά το ρεύμα προκύπτει με παρακολούθηση της εκάστοτε 

συνάρτησης max ( )q qɺ έως το stopper μετά το συμβάν υπέρβασης. Τέλος, άλλη εκδοχή της 

ρουτίνας ασφαλείας μπορεί απλά να τσεκάρει τις αναπτυσσόμενες ταχύτητες στις 

υπολογιζόμενες τροχιές πριν καν εφαρμοστούν στην ουρά και να τις αποκόπτει κατάλληλα. 

Συνεπώς, ο προτεινόμενος αλγόριθμος ασφαλείας μπορεί να εφαρμόζεται 

παράλληλα με τον δοκιμαζόμενο κύριο αλγόριθμο ελέγχου κατά την φάση της 

αποσφαλμάτωσης/ βελτίωσης ή όταν αυτός δεν λαμβάνει υπόψιν του τα όρια κίνησης της 

ουράς, παρέχοντας έτσι το μέγιστο δυνατό πεδίο ταχυτήτων με ασφάλεια. 

3.7.6 Μηχανισμός απεριόριστων περιστροφών 

Στην κατάσταση λειτουργίας απεριόριστων στροφών της ουράς, η τοποθέτηση αυτής 

αλλάζει ώστε ο άξονας περιστροφής της να είναι τώρα παράλληλος με τον διαμήκη άξονα 

του σώματος. Παράλληλα προστίθεται ειδικός μηχανισμός που επιτρέπει την διατήρηση και 

ρύθμιση της κλίσης της ράβδου (βλ. Σχήμα 3-39). Η χρήση τυποποιημένης ντίζας (Μ5) σε 

διαφορετικά μήκη είναι αυτό που προσδίδει την μεταβλητότητα στην κλίση. Με τον 

μηχανισμό αυτό, η ουρά κατά την περιστροφή της διαγράφει κωνική επιφάνεια, ενώ 

αναλόγως της κλίσεως και της αρχικής της θέσης, επιδρά διαφορετικά στις γωνίες 

προσανατολισμού του ρομπότ στην φάση πτήσης. 

 

Σχήμα 3-38. Ουρά σε τοποθέτηση απεριόριστων περιστροφών. 
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Σχήμα 3-39. Μηχανισμός ρύθμισης και διατήρησης κλίσης της ράβδου της ουράς. 

 

Στην § 3.9.3 παρατίθεται ο κατάλογος υλικών του μηχανισμού απεριόριστων 

περιστροφών ενώ στο Παράρτημα C παρατίθενται τα κατασκευαστικά σχέδια των ειδικών 

εξαρτημάτων. 

3.7.7 Λοιπές μηχανικές συνιστώσες 

Δευτερεύοντες μηχανισμοί της ρομποτικής ουράς αποτέλεσαν: α) η στήριξη των 

ηλεκτρονικών οδήγησης του επενεργητή (βλ. § 2.8 και , β) η τοποθέτηση αισθητήρων ορίου/ 

μηδενισμού θέσης (βλ. § 2.8). Οι χαμηλές φορτίσεις των μηχανισμών αυτών επέτρεψε την 

χρήση εξαρτημάτων κατασκευασμένων σε εκτυπωτή τρισδιάστατων πρωτοτύπων από 

ABS θερμοπλαστικό υλικό διευκολύνοντας έτσι την διαδικασία. 

 

 

                                 (a)                                                                       (β) 

Σχήμα 3-40. (α) Στήριξη servo drive επενεργητή και (β) αισθητήρας μηδενισμού θέσης. 
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Στην § 3.9.3 παρατίθεται ο κατάλογος υλικών των παραπάνω μηχανισμών ενώ στο 

Παράρτημα C παρατίθενται τα κατασκευαστικά σχέδια των ειδικών εξαρτημάτων. 

3.8 Ηλεκτρικό υποσύστημα ουράς - προσαρτήματος 

Στο Σχήμα 3-41 παρουσιάζεται το δομικό διάγραμμα του ηλεκτρικού υποσυστήματος της 

ρομποτικής ουράς και η συνδεσμολογία των εξαρτημάτων που το απαρτίζουν. 

Επισημαίνεται και πάλι ότι η επιλογή και διαστασιολόγηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

δεν ήταν αντικείμενο της παρούσης Μ.Ε. αλλά εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό του 

ηλεκτρικού συστήματος του ρομπότ. 

 

Σχήμα 3-41. Δομικό διάγραμμα ηλεκτρικού υποσυστήματος ρομποτικής ουράς. 

 
Πρόκειται για ένα κλασικό σύστημα αυτομάτου ελέγχου κλειστού βρόχου το οποίο 

απαρτίζεται από τα εξής: 

1. Επενεργητής: ηλεκτρικός κινητήρας με ψήκτρες γραφίτη του οίκου Maxon μοντέλο RE 

50 (370356) ονομαστικής ισχύος 200W που συνεργάζεται με πλανητικό μειωτήρα του 

οίκου Maxon μοντέλο GP 52 C με λόγο μειώσεως 43:1 (223089). Τα βασικά 

χαρακτηριστικά αυτών δίδονται στο Παράρτημα E. 

2. Παλμογεννήτρια (encoder) επενεργητή: αυξητική παλμογεννήτρια τεσσάρων 

τεταρτημορίων μοντέλο HEDL 5540 της εταιρείας Avago technologies με 500 CPT, 3 

κανάλια και Line Driver RS 422 που είναι μονταρισμένη εργοστασιακά στο μπλοκ 

κινητήρα – μειωτήρα (βλ. Σχήμα 3-42 (b) και Παράρτημα E). Πληροφορεί ανά πάσα 

στιγμή για την θέση της άρθρωσης. Απαιτείται μηδενισμός του counter σε γνωστή 
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γωνία κατά την αρχικοποίηση του ρομπότ ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση των 

counts με την τρέχουσα γωνιακή θέση.    

3. Σύστημα οδήγησης επενεργητή (servo drive): κύριο εξάρτημα του εν λόγω 

συστήματος αποτελεί η πλακέτα οδήγησης κινητήρα τεσσάρων τεταρτημορίων 

μοντέλο AZBDC12A8 της Advanced Motion Controls με δυνατότητα τροφοδοσίας 

τάσεως 20-80V και με έλεγχο ρεύματος έως 6A μέγιστο συνεχές και 12A μέγιστο για 

2s (Σχήμα 3-42 (a)). Ο έλεγχος ρεύματος συντελείται με εξωτερικό σήμα ελέγχου PWM 

ενώ υπάρχει επιπλέον ακροδέκτης για επιλογή φοράς επιστροφής. Επιπρόσθετα, 

ειδική πλακέτα σχεδιάστηκε και κατασκευάσθηκε στο EAE-ΕΜΠ για την διαχείριση της 

τροφοδοσίας και των σημάτων από και προς τον κινητήρα με το υπόλοιπο ηλεκτρικό 

σύστημα του ρομπότ. 

4. Αισθητήρες ορίου / αναφοράς μηδενός: υλοποίηση με αισθητήρα photointerruptor 

μοντέλο ROHM RPI-441C1 όπου ειδικό εξάρτημα εμποδίζει την διέλευση φωτός 

μεταξύ του ζεύγους διόδου LED – φωτοδιόδου (Σχήμα 3-42 (c)). 

 

 
 

 

(a) (b) (c) 

Σχήμα 3-42. Βασικές μονάδες των onboard ηλεκτρονικών της ουράς: (a) servo drive AMC 
AZBDC12A8, (b) encoder HEDL 5540 Avago technologies και (c) photointerruptor RPI-
441C1. 

 

3.9 Περί κατασκευαστικών ουράς 

3.9.1 Γενικά 

Σχετικά με την κατασκευαστική διαδικασία εφαρμόστηκε η ίδια μεθοδολογία με αυτή της 

αρθρωτής μέσης (βλ. § 2.9 και Σχήμα 2-45). Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται 

συνοπτικά επιμέρους στοιχεία της κατασκευαστικής διαδικασίας. 
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3.9.2 Κατασκευή αρχικού πρωτοτύπου σε 3D εκτυπωτή 

Όπως και στην αρθρωτή μέση, κατασκευάστηκε φυσικό πρωτότυπο υπό κλίμακα σε 3D 

εκτυπωτή, ακολουθώντας τις επιταγές των σύγχρονων μεθόδων ταχείας 

πρωτοτυποποίησης. Και εδώ αξιοποιήθηκε ο εκτυπωτής του ΕΑΕ-ΕΜΠ, μοντέλο uPrint SE 

plus της εταιρείας Stratasys (ABS plastic, resolution 0.254 mm). O Πίνακας 3-12 παραθέτει 

τις ρυθμίσεις εκτύπωσης των εξαρτημάτων της ουράς-προσαρτήματος. 

Πίνακας 3-12. Ρυθμίσεις εκτύπωσης εξαρτημάτων ουράς. 

Συντελεστής κλίμακας 0.6 (60% πραγματικού μεγέθους) 

Ανάλυση 0.254 mm 

Πυκνότητα Sparse low density 

Στυλ γεμίσματος υλικού υποστήριξης SMART 

 

 

 

Σχήμα 3-43. 3D πρωτότυπο ουράς από θερμοπλαστικό ABS. 

 

Στο Σχήμα 3-43 δίνεται φωτογραφικό υλικό του 3D εκτυπωμένου πρωτοτύπου. Όσον 

αφορά την λειτουργικότητα του συναρμολογήματος και την συνεργασία των τεμαχίων, δεν 

προέκυψε κάποιο πρόβλημα. Βέβαια διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να γίνουν αρκετές 

τροποποιήσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών για ευκολότερη κατασκευή. 

3.9.3 Κατασκευή – Λίστα εξαρτημάτων 

Η πλειονότητα των ειδικών εξαρτημάτων της υλοποίησης (βλ. Σχήμα 3-44) 

κατασκευάσθηκαν από κράμα αεροπορικού αλουμινίου 7075-Τ6 λόγω της αυξημένης 
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αντοχής που παρέχει και του μειωμένου βάρους που προκύπτει σε σχέση με commercial 

off-the-shelf (COTS) τεμάχια (Πίνακας 3-13). 

 

   

Μηχανισμός έδρασης ουράς  Μηχανισμός εύρους κίνησης- κλειδώματος 

 Μηχανισμός ράβδου-βαριδίων ουράς  Μηχανισμός στήριξης driver 

 Σύστημα μετάδοσης ισχύος  Μηχανισμός αναφοράς 

Σχήμα 3-44. Διαχωρισμός εξαρτημάτων ρομποτικής ουράς ανά υποσύστημα. 

 

Πίνακας 3-13. Πίνακας εξαρτημάτων υλοποίησης ρομποτικής ουράς v1. 

Α/Α 
Περιγραφή 

τεµαχίου/εξαρτήµατος 
Ποσ. 

Κατασκευαστής/ 
Εταιρεία 

Κωδικός Υλικό 
Βάρος 
συνολ. 

(gr) 

1) Μηχανισµός έδρασης ουράς 

1.1 
Εσωτερικό ποτήρι έδρασης 
κινητήρα 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  Τ1 7075-T6 79.03 

1.2 
Εξωτερικό ποτήρι έδρασης 
κινητήρα 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  Τ2 7075-T6 101.68 

1.3 
Εσωτερικό δακτυλίδι έδρασης 
ρουλεµάν 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T3 7075-T6 56.99 

1.4 
Εξωτερικό δακτυλίδι έδρασης 
ρουλεµάν & πρόσδεσης 
ράβδου ουράς 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T4 7075-T6 86.73 

1.5 Βάση στήριξης 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T5 7075-T6 117.71 

1.6 
Ένσφαιρος τριβέας βαθείας 
αύλακος 65x85x10 

1 SKF SKF 61813   130 

Setup 1: Βάση πρόσδεσης για έλεγχο γωνίας πρόνευσης (pitch) 

11.1 Έλασµα βάσης pitch 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T7 7075-T6 112.19 

11.2 Γωνία βάσης pitch 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T22 7075-T6 16.66 

Setup 2: Βάση πρόσδεσης για έλεγχο γωνίας διατοίχισης (roll) 

12.1 Έλασµα βάσης roll 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T23 7075-T6 96.98 
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12.2 Γωνία βάσης roll 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T22 7075-T6 14.51 

2) Μηχανισµός ράβδου ουράς – αναρτώµενων βαρών 

2.1 
Ράβδος ουράς Φ20 µήκους 
410 mm 

1 NEM hobby  Τ8 CF T700S 44.02 

2.2.1 Βαρίδι 100gr 2 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T92 Ορείχαλκος (1)100 

2.2.2 Βαρίδι 200gr 2 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T93 Ορείχαλκος (1)200 

2.2.3 Βαρίδι 500gr 3 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T94 Ορείχαλκος (1)500 

2.3 
∆ιαιρετό κολάρο πρόσδεσης 
ράβδου - βάση 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  Τ10 7075-T6 48.51 

2.4 
∆ιαιρετό κολάρο πρόσδεσης 
ράβδου – δευτερεύον τεµάχιο 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  Τ11 7075-T6 14.82 

2.5 Συρµατόσκοινα 2       (2)16 

2.6 
Βίδα πείρος Φ8 Μ6 (ISO 
7379) 

1 MISUMI 
HDSMSB8-45-F10-
M8 

  22.41 

2.7 Κολάρο για ράβδο Φ20 2 MISUMI PSCSPT20-10  (2)113.34 

2.8 Ντίζες Μ5 µήκους 90 mm 2      (2)30 

Πρόσθετα εξαρτήµατα για setup  roll απεριόριστων στροφών 

2.9 Εξάρτηµα roll 1 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  Τ24 7075-T6 2.8 

2.10 Εξάρτηµα roll 2 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  Τ25 7075-T6 6.84 

2.11 Εξάρτηµα roll 3 1 MISUMI  NJSB5 7075-T6 22.5 

2.12 Κολάρο για ράβδο Φ20 1 MISUMI PSCSPT20-10  56.67 

2.13 Ντίζα Μ5 µεταβλητού µήκους 1      >5 

3) Μηχανισµός περιορισµού εύρους κίνησης ουράς - stoppers 

3.1 Έλασµα βραχίονα ορίου 4 ΕΑΕ-ΕΜΠ  Τ12 7075-T6 (4)13.6 

3.2 Πείρος βραχίονα ορίου 2 ΕΑΕ-ΕΜΠ  Τ13 7075-T6 (2)5.5 

3.3 
Ελαστοµερές σε µορφή 
δακτυλίου Φ20-Φ10x12 

2 MISUMI 

AEXMF-D20-L30-
V10 (shore A70) 
AEXHF-D20-L30-
V10 (shore A90) 

  (2)6.92 

3.4 Υποστήριξη ελάσµατος CF 2 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T14 7075-T6 (2)38.74 

3.5 Σφικτήρας ελάσµατος CF 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T15 7075-T6 9.65 

3.6 
Έλασµα carbon fiber (CF) 
90x20x2 

6 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T16 CF (6)32.4 

4) Μηχανισµός µετάδοσης κίνησης – προστασία µειωτήρα 

Setup 1: κόπλερ µε ελαστοµερή σύνδεσµο 

41.1 
Elastomer coupler ROBA - ES 
size 19 - 64 Sh D 

1 MAYR 
19 / 940.622.A / 
Ød5 12 / Ød5 12 

  144.54 

41.2 "Ποτήρι" για coupler 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  Τ17 7075-T6 44.75 

41.3 
Ελασµα για σύνδεση µε 
"ποτήρι" coupler 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  Τ18 7075-T6 18.53 

41.4 
Spacers για coupler Φ10-
Φ4x8 

4 MISUMI WSSS10-4-8   (4)14.52 

Setup 2: κόπλερ τριβής ασφαλείας 

42.1 
Friction torque limiter ROBA - 
slip hub standard size 0 

1 MAYR 
0 / 100.310 / 12 / 
6885-1 / _   

256 
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42.2 
Ελασµα για σύνδεση µε 
coupler 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  Τ19 7075-T6 21.75 

42.3 
Spacers για coupler Φ10-Φ4x 
14 

4 MISUMI 
DWSSS-D10.0-V4-
L14 

  (4)39.92 

42.4 Keyless bushing 1 MISUMI MLNP12   56.2 

5) Λοιπά εξαρτήµατα (στήριξη servodrive, αισθητήρας µηδενισµού αναφοράς) 

5.1 Έλασµα για servo drive 1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T20 7075-T6 6.55 

5.2 Βάση για servo drive  1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T21 ABS plastic 3.73 

5.3 
Εµπόδιο αισθητήρα 
µηδενισµού 

1 ΕΑΕ-ΕΜΠ  T22 ABS 0.4 

 

Για λόγους σαφήνειας δεν περιλήφθηκαν στον κατάλογο οι απαιτούμενοι κοχλίες (ISO 

4762) και περικόχλια (ISO 4032) που υλοποιούν τις συνδέσεις. Τα κατασκευαστικά σχέδια 

των ειδικών εξαρτημάτων παρέχονται στο αντίστοιχο παράρτημα του παρόντος τεύχους. 

Για τα εμπορικά εξαρτήματα παρέχονται πληροφορίες από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Το συνολικό βάρος όλου του συναρμολογήματος όπως προέκυψε από την ζύγιση 

αυτού ήταν: 1.9kg (κινητήρας) + 1.45kg (ουρά με κόπλερ ελαστομερούς χωρίς αναρτημένα 

βάρη με τα ηλεκτρονικά της) = 3.35 kg. 

3.9.4 Συναρμολογημένο πρωτότυπο ρομποτικής ουράς 

Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφικό υλικό του φυσικού πρωτοτύπου της ουράς. 

 

Σχήμα 3-45. Φυσικό πρωτότυπο ρομποτικής ουράς. Γενική άποψη της διάταξης. 
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Σχήμα 3-46. Φυσικό πρωτότυπο ρομποτικής ουράς. Εστίαση στην βάση της ουράς όπου 
διακρίνονται όλα τα βασικά μηχανικά υποσυστήματα όπως το εσωτερικό και εξωτερικό 
ποτήρι, η μετάδοση ισχύος με το ελαστομερές κόπλερ, τα stopper με τα φύλλα CF και ο 
διαιρετός σφιγκτήρας για το δέσιμο της ράβδου της ουράς. 

 

 

Σχήμα 3-47. Φυσικό πρωτότυπο ρομποτικής ουράς. Εστίαση στην πρόσδεση των βαριδίων 
με διαιρετά κολάρα σύσφιξης. Το συρματόσκοινο ασφαλείας δεν είχε εγκατασταθεί ακόμη. 
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4 Πειράματα στις διατάξεις αρθρωτής μέσης και 
ουράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Αρθρωτή μέση 

4.1.1 Αναγνώριση παραμέτρων συστήματος αρθρωτής μέσης 

Μετά το πέρας της κατασκευής του φυσικού πρωτοτύπου της αρθρωτής μέσης ακολούθησε 

ο προσδιορισμός των «πραγματικών» συγκεντρωμένων παραμέτρων της διάταξης που 

βοήθησαν στην μετέπειτα μαθηματική μοντελοποίηση αυτής. Έτσι κατέστη πλέον δυνατή 

σε μεγάλο βαθμό η πρόβλεψη της δυναμικής συμπεριφοράς της φυσικής διάταξης από την 

εκτέλεση προσομοιώσεων στο μαθηματικό μοντέλο. Απώτερος στόχος ήταν η ασφαλής 

δοκιμή αλγορίθμων ελέγχου εκτός ρομπότ πριν την εκτέλεση πειραμάτων και ο έλεγχος 

βάσει μοντέλου (model based control). 

4.1.2 Προσδιορισμός παραμέτρων ελατηρίων 

Στην ενότητα αυτή ελέγχθηκαν οι σταθερές ελαστικότητας k των κατασκευασθέντων 

στροφικών ελατηρίων όπως αυτά υπολογίστηκαν στην § 2.7.3. Σε κάθε περίπτωση 

προσδιορίστηκε επίσης και η σταθερά απόσβεσης b της πειραματικής διατάξεως που 

προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους σταθερών απόσβεσης των ελατηρίων και των 

ρουλεμάν της αρθρωτής μέσης.  

Για την εκτέλεση των πειραμάτων διαμορφώθηκε διάταξη από προφίλ αλουμινίου 

στην οποία το ένα τμήμα της ρομποτικής μέσης εδράστηκε στην βάση του μηχανισμού, ενώ 

στο κινούμενο τμήμα της προσαρμόστηκε πλαίσιο με ζεύγος αμφίπλευρα τοποθετημένων 

βραχιόνων (βλ. Σχήμα 4-1). 
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Σχήμα 4-1.   Πειραματική διάταξη δοκιμών ελατηρίων αρθρωτής μέσης. 

 

Στο άκρο του κάθε βραχίονα μπορούν να αναρτώνται με την βοήθεια συρματόσκοινου 

τυποποιημένα βαρίδια. Η από δεξιά φόρτιση (R) της διατάξεως προκαλεί συστολή των 

σπειρών των στροφικών ελατηρίων ενώ το αντίθετο αποτέλεσμα συμβαίνει με την από 

αριστερά φόρτιση (L). 

 

Δυναμικό μοντέλο πειραματικής διατάξεως 

Η δ.ε. του δυναμικού μοντέλου της διάταξης πρόκειται για τροποποιημένη εκδοχή της δ.ε. 

του μοντέλου του κλασικού εκκρεμούς στο οποίο επιπλέον έχουν συνδεθεί εν παραλλήλω 

στοιχείο ελαστικότητας k και απόσβεσης b (Σχήμα 4-2): 

 

 ( ) { }cos( ) cos( )
b W w

J b k err MgL M gLθ θ θ θ β θ δ′ ′+ + − =− + + − +ɺɺ ɺ   (4.1) 

Όπου: 

 2 2 1
,     tan ,     com

b com com

com

y
L x y err

x
β β β−  

′= + = = + 
 

  (4.2) 

 2 2 1
,    tan ,    w

w w w

w

x
L y x err

y
δ δ δ−  

′= + = = + 
 

  (4.3) 

 

Διευκρινίζεται ότι τα ζεύγη (xcom,ycom), (xw,yw) είναι οι συντεταγμένες του κέντρου 

μάζας της διάταξης και του σημείου ανάρτησης των βαρών αντίστοιχα. Ανάλογα αν η 

ανάρτηση των βαρών γίνεται από αριστερά ή δεξιά προκύπτει διαφορετική γωνία δ (δR ή 

δL). Ο όρος μέσα στις αγκύλες εμφανίζεται μόνο κατά την ανάρτηση βαριδίων. Ο όρος err 

εκφράζει το γωνιακό σφάλμα που εμφανίζουν οι βραχίονες του κατασκευασθέντος 

ελατηρίου από την προδιαγραφείσα μεταξύ τους γωνία. Η θετική φορά της θ είναι αυτή που 
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διαστέλλει τις σπείρες των ελατηρίων. Ο Πίνακας 4-1 δίδει αριθμητικές τιμές των 

παραμέτρων της διάταξης. 

 

Σχήμα 4-2.   Δυναμικό μοντέλο πειραματικής διάταξης ελατηρίων. 

 

Πίνακας 4-1.   Αριθμητικές τιμές παραμέτρων διάταξης όπως μετρήθηκαν πειραματικά ή 
εκτιμήθηκαν με την βοήθεια του λογισμικού SolidWORKS. 

Παράμετρος Τιμή 
M 5.533 kg 
J 0.328 kgm2 
ycom -4.50 mm 
xcom 95.62 mm 
xw ±545 mm (+R,-L) 
yw 116 mm 

 

Για την μέτρηση της κλίσεως χρησιμοποιήθηκε η δεύτερη αυξητική παλμογεννήτρια 

της αρθρωτής μέσης με ανάλυση 2000 cpr (0.18 deg/count). Λόγω της χαμηλής ταχύτητας 

του φαινομένου, η καταγραφή των δεδομένων της παλμογεννήτριας σε υπολογιστή ήταν 

εφικτή απλά με την διαμεσολάβηση μιας πλακέτας Arduino Uno ως οδηγού κυκλώματος. Η 

σειριακή επικοινωνία ρυθμίστηκε στα 19200 baud με ρυθμό δειγματοληψίας περί τα 140 

Hz. 
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Στατική μέθοδος προσδιορισμού σταθεράς ελατηρίου k 

Με την ανάρτηση βαριδίων γνωστής μάζας MW, η κλίση του βραχίονα ισορροπεί στην γωνία 

θeq. Τότε ο υπολογισμός της εφαρμοζόμενης ροπής στο ελατήριο προκύπτει από την (4.1) 

με μηδενισμό των παραγώγων: 

 

 cos( ) cos( )spr b eq w w eqT MgL M gLθ β θ δ′ ′= − + − +   (4.4) 

Πραγματοποιώντας μια σειρά μετρήσεων με διαφορετικά βάρη και με φόρτιση και 

από τις δύο πλευρές ελέγχθηκε η γραμμικότητα των ελατηρίων μέσα από την κατασκευή 

διαγραμμάτων Τspr(θeq). Για τον προσδιορισμό της γωνίας err θεωρήθηκε η προσέγγιση 

eqerr errθ +≃  όπου μετράται η θέση ισορροπίας της διάταξης χωρίς να αναρτηθούν βάρη. 

Παρατηρώντας τα Σχήματα 4-3 έως 4-6 μπόρεσαν να ειπωθούν τα εξής: 

� Οι πραγματικές τιμές σταθεράς των ελατηρίων εμφανίζονται αρκετά μειωμένες των 

υπολογιζόμενων με σφάλμα -16% στα 50Nm/rad και -31% στα 100 Nm/rad. 

� Μεταξύ αριστερόστροφων και δεξιόστροφων ελατηρίων των ιδίων χαρακτηριστικών 

υπάρχουν αμελητέες αποκλίσεις της σταθεράς ελατηρίου (~ 1%). 

� Τα ελατήρια των 100 Nm/rad εμφανίζουν σημαντικό γωνιακό σφάλμα err από τον 

κατασκευαστή τους.  

� Ο σταθερός όρος β της γραμμικής παρεμβολής y = αx + β που φαίνεται επί των 

σχημάτων είναι η απαιτούμενη ροπή προκειμένου να μηδενίσουμε το γωνιακό 

σφάλμα err των ελατηρίων και να ευθυγραμμίσουμε τα σκέλη της διάταξης - ρομπότ. 

 

 

Σχήμα 4-3.   Καμπύλη ροπής – γωνιακής θέσης για εγκατεστημένο δεξιόστροφο ελατήριο 
50 Nm/rad - 40 deg (50-40-R) προς την πλευρά της παλμογεννήτριας. Σφάλμα ελατηρίου 
err ≈ 2.88 deg. 
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Σχήμα 4-4.   Καμπύλη ροπής – γωνιακής θέσης για εγκατεστημένο αριστερόστροφο 
ελατήριο 50 Nm/rad - 40 deg (50-40-L) προς την πλευρά ατράκτου μειωτήρα. Σφάλμα 
ελατηρίου err ≈ 4.68 deg. 

 

Σχήμα 4-5.   Καμπύλη ροπής – γωνιακής θέσης για εγκατεστημένο δεξιόστροφο ελατήριο 
100 Nm/rad - 20 deg (100-20-R) προς την πλευρά της παλμογεννήτριας. Σφάλμα ελατηρίου 
err ≈ 11.88 deg. 
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Σχήμα 4-6.   Καμπύλη ροπής –γωνιακής θέσης για εγκατεστημένο αριστερόστροφο 
ελατήριο 100 Nm/rad - 20 deg (100-20-L) προς την πλευρά ατράκτου μειωτήρα. Σφάλμα 
ελατηρίου err ≈ 13.86 deg. 

 

Παρατηρώντας τα Σχήματα 4-3 έως 4-6 μπορούν να ειπωθούν τα εξής: 

� Οι πραγματικές τιμές σταθεράς των ελατηρίων εμφανίζονται αρκετά μειωμένες των 

υπολογιζόμενων με σφάλμα -16% στα 50Nm/rad και -31% στα 100 Nm/rad. 

� Μεταξύ αριστερόστροφων και δεξιόστροφων ελατηρίων των ιδίων χαρακτηριστικών 

υπάρχουν αμελητέες αποκλίσεις της σταθεράς ελατηρίου (~ 1%). 

� Τα ελατήρια των 100 Nm/rad εμφανίζουν σημαντικό γωνιακό σφάλμα err από τον 

κατασκευαστή τους.  

� Ο σταθερός όρος β της γραμμικής παρεμβολής y = αx + β που φαίνεται επί των 

σχημάτων είναι η απαιτούμενη ροπή προκειμένου να μηδενίσουμε το γωνιακό 

σφάλμα err των ελατηρίων και να ευθυγραμμίσουμε τα σκέλη της διάταξης - ρομπότ. 

 

Δυναμική μέθοδος προσδιορισμού σταθεράς απόσβεσης b 

Η πειραματική διάταξη χωρίς αναρτημένα βάρη εκτρέπεται από την θέση ισορροπίας της 

μέχρι να προσεγγιστεί ένας αποσβεστήρας, η γωνιακή θέση του οποίου είναι γνωστή εκ 

των προτέρων. Εν συνεχεία αφήνεται να ταλαντωθεί και η αποσβεννύμενη ταλάντωση 

καταγράφεται πλήρως (βλ. Σχήμα 4-7). 
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Σχήμα 4-7.   Πειραματική καταγραφή απόκρισης βαθμίδας δεξιόστροφου ελατηρίου 50 
Nm/rad - 40 deg. 

 

Ως σύστημα δεύτερης τάξεως, η σχέση (4.1) γράφεται: 

 

 ( ) ( ) ( )22
n n

Tb k

J J J

θ
θ θ θ θ ζω θ ω θ   + + = + + =   

   
ɺɺ ɺ ɺɺ ɺ   (4.5) 

 

Οι όροι 2
2 ,   n nζω ω  μπορούν να εκτιμηθούν εύκολα από την απόκριση του 

συστήματος με γραφικό προσδιορισμό του χρόνου αποκατάστασης ts και του χρόνου 

συγκεκριμένου αριθμού ταλαντώσεων αντίστοιχα: 

 ( ) 3 3
5%s n

n s

t
t

ζω
ζω

= ⇒ =   (4.6) 

 
1

2
50

2

1
50

d
n n d

T
t

ζω π
ω ω ω

ζ
= ⇒ =

−

≪

≃   (4.7) 

Η θεώρηση 
n d

ω ω≃   ισχύει με καλή ακρίβεια λόγω των πολύ μικρών τιμών λόγου 

απόσβεσης ζ όπως θα φανεί στην συνέχεια. Mε την βοήθεια της σχέσεως (4.5) οι 

παράμετροι b, J υπολογίζονται ως εξής: 

 

 
( )
( ) ( )2 2

,          n

n n

k
b k J

ζω

ω ω
= =   (4.8) 

 

Ο Πίνακας 4-2 ανακεφαλαιώνει όλες τις πειραματικά προσδιορισμένες παραμέτρους 

της ενότητας αυτής. 
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Πίνακας 4-2.   Ανακεφαλαιωτικός πίνακας προσδιορισμένων παραμέτρων ωn, ζ, k, b, J 
πειραματικής διάταξης. 

Ελατήριο ωn (rad/s) ζ k (Nm/rad) b(Nms/rad) J (kgm2) 

50-40-R 10.49 0.008024 42.47 0.06497 0.3860 

50-40-L 10.47 0.005772 42.05 0.04637 0.3837 

100-20-R 14.13 0.007770 68.54 0.07540 0.3435 

100-20-L 14.13 0.006507 68.89 0.06345 0.3452 
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4.2 Ουρά – προσάρτημα 

4.2.1 Εκτέλεση πολυωνυμικής τροχιάς 

Έχοντας ολοκληρωθεί η πρώτη συναρμολόγηση της ρομποτικής ουράς, καταστρώθηκε μια 

σειρά πειραματικών δοκιμών προκειμένου να ελεγχθεί σε πρώτη φάση η λειτουργία και οι 

επιδόσεις της. 

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική του ηλεκτρικού υποσυστήματος της ουράς, αυτή 

περιγράφηκε αναλυτικά στην § 3.8. Ο έλεγχος του κινητήρα με ρεύμα κατάλληλης φοράς 

και ανάλογου μεγέθους 0-12 Α γινόταν μέσω του servo drive το οποίο δεχόταν ως σήματα 

εισόδου, τη φορά περιστροφής του κινητήρα (direction pin) και ένα PWM διαμορφωμένο 

σήμα (PWM pin) χαρακτηριζόμενο από έναν συντελεστή λειτουργίας (duty factor) στο εύρος 

0-1000. Ως σήμα εξόδου της ελεγχόμενης διάταξης παρεχόταν η γωνιακή θέση του 

κινητήρα πριν την είσοδό του στον μειωτήρα με την μορφή τετραγωνικών παλμών 2 

καναλιών από την ενσωματωμένη αυξητική παλμογεννήτρια (500 cnts per revolution per 

channel). Η διαχείριση και έλεγχος των σημάτων πραγματοποιούνταν από την κεντρική 

μονάδα ελέγχου, αποτελούμενη από ένα PCIe-104 stack, ενώ η παρακολούθηση, 

καταγραφή σημάτων και ο προγραμματισμός αυτής εκτελούνταν μέσω LAN ζεύξης από 

προσωπικό Η/Υ. Το λογισμικό της υλοποίησης ήταν η ευρέως διαδεδομένη πλατφόρμα 

ανάπτυξης ρομποτικών συστημάτων Robotic Operating System (ROS) εγκατεστημένη σε 

περιβάλλον Linux. Κατά την φάση εκτέλεσης των εν λόγω δοκιμών αξιοποιήθηκαν σε 

μεγάλο βαθμό ρουτίνες που είχαν ήδη προγραμματιστεί και δοκιμαστεί στον πρωταρχικό 

έλεγχο των ποδιών. Το σχήμα ελέγχου που εφαρμόστηκε στην ουρά περιελάμβανε την 

χρήση ενός PID ελεγκτή που ήταν σε θέση να παρακολουθήσει εντολές επιθυμητών 

τροχιών (βλ. Σχήμα 4-8). 

 

Σχήμα 4-8.   Σχήμα ελέγχου ουράς για παρακολούθηση τροχιάς. 

 

Για την εκτέλεση των πειραμάτων, η ουρά τοποθετήθηκε για κίνηση σε οριζόντιο 

επίπεδο ώστε να μην υπάρχει η επίδραση της βαρύτητας στον έλεγχο σε πρώτη φάση (βλ. 

Σχήμα 4-9). Πριν την εφαρμογή της τροχιάς, ρυθμίστηκε ο PID ελεγκτής ώστε να έχει ταχεία 
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απόκριση χωρίς υπερακόντιση σε απόκριση βαθμίδας. Μετά από δοκιμές χωρίς 

αναρτημένα βάρη επιλέχθηκαν τα κέρδη του PID ελεγκτή ως Κp = 1, Kv = 0.04 και Ki = 0. 

Με αυτά τα κέρδη, μια απόκριση βαθμίδας 3000 cnts ολοκληρώνονταν σε χρόνο περίπου 

0.2 s. 

 

Σχήμα 4-9.   Πρώτα πειράματα ουράς με τοποθέτηση για κίνηση σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς 
την επίδραση της βαρύτητας. 

 

Η επιθυμητή τροχιά qdes(t) που εφαρμόστηκε στον έλεγχο επρόκειτο για πολυώνυμο 

5ου βαθμού, ο πλήρης προσδιορισμός του οποίου απαιτούσε την γνώση της θέσης q, 

ταχύτητας qɺ  και επιτάχυνσης qɺɺστην αρχή και στο τέλος της τροχιάς στο χρονικό διάστημα 

[t0,tf]: 

 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5( )desq t a a t a t a t a t a t= + + + + +   (4.9) 

 

Με διαδοχικές παραγωγίσεις του αρχικού πολυωνύμου και αντικατάσταση των 

αρχικών και τελικών συνθηκών προέκυψε ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων από την 

επίλυση του οποίου (όταν ο πίνακας P είναι αντιστρέψιμος) υπολογίζονται οι επιθυμητοί 

συντελεστές α = [α0 α1 α2 α3 α4 α5]Τ : 
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  (4.10) 
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Λόγω χρονικών περιορισμών και τεχνικών ζητημάτων εκτελέστηκε μόνο μία δοκιμή 

με βάρη κατά την οποία επαληθεύτηκε πρώτα η τροχιά χωρίς βάρη και έπειτα ακολούθησε 

η κύρια δοκιμή με τα αναρτημένα βάρη. Kαθώς ο υπάρχων αλγόριθμος αρχικοποιούσε, 

πριν την εκτέλεση της τροχιάς, την θέση της αυξητικής παλμογεννήτριας, επιλέχθηκε η 

παρακολούθηση μιας πολυωνυμικής τροχιάς με οριακές συνθήκες: 

 

 [ ]0

0 0 0 0, , , , , 0,0,0,70 ,0,0 , 0,0.4     με    f f f fq q q q q q t t s    = =    ɺ ɺɺ ɺ ɺɺ   (4.11) 

 

Η ουρά τοποθετούνταν χειροκίνητα σε μια αρχική γωνιακή θέση (περί της -35°) έτσι 

ώστε κατά την διαγραφή της τροχιάς να υπάρχει επαρκές εύρος για την κίνησή της 

(τερματισμός στις 35°). Με χρήση της (4.10) οι πολυωνυμικοί συντελεστές της τροχιάς 

αυτής προέκυψαν (για γωνίες σε rad): 

 

 0 1 2 3 4 50, 0, 0, 190.895, 715.858, 715.858           a a a a a a= = = = = − =   (4.12) 

 

Για τις δοκιμές τοποθετήθηκε στο άκρο της ουράς βάρος 1.211 kg σε απόσταση 467 

mm. H αδράνεια I1 της ουράς υπολογίστηκε ως άθροισμα της αδράνειας των βαρών 

(0.2641 kgm2) και της αδράνειας του υπολοίπου αμετάβλητου στρεφόμενου σώματος, η 

οποία ήταν σχετικά μικρή (0.006218 kgm2 από SolidWORKS): 

 

 2

1 0.2703 I kgm=   (4.13) 

Στην δοκιμή καταγράφηκε η απόκριση της γωνίας qtest (Σχήμα 4-10) και η εντολή 

εξόδου PWM duty factor [-1000,1000], η οποία έφερε πρόσημο καθορισμού της φοράς 

ρεύματος οδήγησης του κινητήρα (Σχήμα 4-11). 

 

Σχήμα 4-10. Επιθυμητή πολυωνυμική τροχιά qdes(t) και πειραματικά μετρούμενη τροχιά 
qtest(t) για κίνηση ουράς σε οριζόντιο επίπεδο με αναρτώμενο βάρος 1.211kg@0.467m. 
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Σχήμα 4-11. Εντολή εξόδου PWM duty factor για την παρακολούθηση της qdes(t) τροχιάς 
σε οριζόντιο επίπεδο με αναρτώμενο βάρος 1.211kg@0.467m 

 

Θεωρητικά, η ασκούμενη ροπή στην ουρά μπορεί να εκτιμηθεί ως εξής: 

� Μέσω του μοντέλου ουράς της § 3.3 που περιγράφεται από την σχέση (3.12) αν 

αφαιρεθεί ο όρος βαρύτητας και οριστεί ( ), 0i q q =ɺ  (ελεύθερη κίνηση ουράς): 

 1 1(t) (t) (t)
test J test

T I q b q= +ɺɺ ɺ   (4.14) 

 

� Μέσω του μηχανικού μοντέλου κινητήρα-μειωτήρα γραμμένο προς την πλευρά 

φορτίου της § 3.3 που δίδεται από την σχέση (3.7): 

 ( )2 2

2

(t)
(t) (t) (t)test

t s m r m test

dq
T K eff n i n J J n b q

dt
= ⋅ ⋅ − + −

ɺ
ɺ   (4.15) 

 

όπου θεωρούμε κατά παραδοχή ότι υπάρχει πλήρη αντιστοιχία μεταξύ PWM duty 

factor και ρεύμα κινητήρα is μέσω του κέρδους Ks = 0.012 του σερβοενισχυτή. 

 

Στην πράξη βέβαια η διπλή διαφόριση του σήματος qtest χωρίς την χρήση ειδικών 

φίλτρων (όπως π.χ. FIR differentiator) κάνει σχεδόν αδύνατο τον υπολογισμό των 

επιταχύνσεων. Γι’ αυτό πριν την εφαρμογή των (4.14) - (4.15) έγινε χρήση ενός απλού 

χαμηλοπερατού φίλτρου 2ης τάξης με συχνότητα αποκοπής στα 50 Hz, εισάγοντας βέβαια 

μια μικρή καθυστέρηση στο σήμα περίπου 5-7 ms. Στο Σχήμα 4-12 απεικονίζεται με 

γραφικό τρόπο η εκτιμώμενη ροπή Τ1, Τ2 στην ουρά κάνοντας χρήση των (4.14) - (4.15). 

αντίστοιχα καθώς και η ροπή Τ3 που οφείλεται μόνο στον όρο ρεύματος της (4.15). Η 

τελευταία αποτελεί σημείο αναφοράς αφού δεν περιέχει όρους με διαφόριση. Ο Πίνακας 

4-3 δίδει τις αριθμητικές τιμές των εμπλεκόμενων παραμέτρων. Από την παρατήρηση των 

γραφημάτων διαπιστώνεται όλες οι εκτιμήσεις ροπής να ακολουθούν μια παρόμοια μορφή 

φθίνουσας ταλάντωσης χωρίς όμως να συμπίπτουν. Η ουρά φαίνεται να αποδίδει στο 
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σύστημα μια μέγιστη στιγμιαία ροπή περί τα 25 Νm κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

τροχιάς. Πιθανολογείται ότι αν η διάταξη της ουράς είχε προσδεθεί σε πιο στιβαρή 

κατασκευή, η ταλαντωτική συμπεριφορά στο τέλος της τροχιάς που οδηγεί σε παράταση 

του σήματος ελέγχου για διορθώσεις θέσης λόγω ταλάντωσης της βάσης, δεν θα είχε 

εμφανιστεί. Επιπλέον οι αποκρίσεις θα είχαν πιθανώς καλύτερη μορφή. 

 

Σχήμα 4-12. Εκτίμηση παραγόμενης ροπής από την ουρά με διαφορετικές προσεγγίσεις 
κατά την εκτέλεση της επιθυμητής τροχιάς σε οριζόντιο επίπεδο με αναρτώμενο βάρος 
1.211kg@0.467m. 

 

Πίνακας 4-3.   Αριθμητικές τιμές παραμέτρων μοντέλου ουράς. 

R 0.608 Ω Jr 16.7e-7 kgm2 

L 0.423e-3 H eff 75 % 

Kt 93.4e-3 Nm/A n 8/343 

Jm 542e-7 kgm2 I1 0.2703 kgm2 

bm 0.00002 Nms/rad  bJ 0.01 Nms/rad 



162 

 

5 Συμπεράσματα & Μελλοντική εργασία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Συμπεράσματα 

Ανακεφαλαιώνοντας, στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με τον σχεδιασμό και 

υλοποίηση των μηχανικών υποσυστημάτων της αρθρωτής μέσης και της ουράς στο 

ρομπότ LAELAPS,  τετράποδο ρομπότ προορισμένο για υψηλές ταχύτητες στα πλαίσια της 

ερευνητικής δράσης “Αριστεία”. Αντίθετα, η επιλογή και ο σχεδιασμός των ηλεκτρικών 

υποσυστημάτων δεν αποτέλεσε αντικείμενο της παρούσης εργασίας. 

Αρχικώς καταδείχθηκαν βιβλιογραφικά τα πλεονεκτήματα της αρθρωτής μέσης στα 

ζώα δρομείς με κυρίαρχη την δράση της ως κινηματική προέκταση των ποδιών, την 

επιπλέον μυϊκή συνεισφορά, την αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας. Ακολούθως, 

λαμβάνοντας υπόψιν την υπάρχουσα βιβλιογραφία ρομποτικών υλοποιήσεων 

καθορίστηκαν οι λειτουργικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές που κάλυπταν την 

ερευνητική δράση και οδήγησαν σε μία πρώτη γεωμετρία ενός στροφικού βαθμού 

ελευθερίας. Παράλληλα διερευνήθηκαν τα οφέλη της ενσωμάτωσης υποχωρητικότητας σε 

συνεργασία με την επενέργηση. Η σύνδεση ελαστικών στοιχείων σε σειρά με την 

επενέργηση (SEA) φάνηκε να υπερέχει ενεργειακά με την άτρακτο του μειωτήρα σχεδόν να 

ακινητοποιείται στην γειτονιά της φυσικής συχνότητας του συστήματος δίνοντας μόνο όση 

ενέργεια χρειάζεται για την διατήρηση της ταλάντωσης του ελατηρίου. Από την άλλη 

πλευρά, η τοπολογία με ελαστικά στοιχεία εν παραλλήλω (PEA) μείωνε την ροπή που 

διερχόταν από τον κινητήρα με μηδενισμό σχεδόν αυτής στην γειτονιά της φυσικής 

συχνότητας του συστήματος. Βάσει αυτών σχεδιάστηκε ένας μηχανισμός 

υποχωρητικότητας με στροφικά ελατήρια σε παραλληλία με τον επενεργητή. Επίσης 

σχεδιάστηκαν και τα άλλα υποσυστήματα της αρθρωτής μέσης που αφορούσαν τον 

σκελετό αυτής, την ενσωμάτωση και προστασία του επιλεγμένου κινητήρα, το κλείδωμα 
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του βαθμού ελευθερίας και τις δομές υποδοχής των ηλεκτρονικών διατάξεων. Η δομική 

ακεραιότητα των συστημάτων αυτών ελέγχθηκε με την κατάστρωση ενός συνόλου 

φορτίσεων σχεδιασμού που ανταποκρίνονταν σε διάφορες δυσμενείς περιπτώσεις 

φόρτισης και την μετέπειτα εφαρμογή αυτών σε αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων. Για 

το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε και ένα πλήρως παραμετρικό μοντέλο τετράποδου ρομπότ στο 

λογισμικό ADAMS. Τέλος ελέγχθηκαν πειραματικά οι σταθερές ελαστικότητας των 

κατασκευασθέντων στροφικών ελατηρίων πάνω στην αρθρωτή μέση όπου διαπιστώθηκε 

γωνιακό σφάλμα κατασκευής και αρνητικές αποκλίσεις των μετρούμενων τιμών 

ελαστικότητας από τις τιμές σχεδιασμού. 

 Για την διαμόρφωση και υλοποίηση της ρομποτικής ουράς ακολουθήθηκε η ίδια 

φιλοσοφία σχεδιασμού με αυτήν της αρθρωτής μέσης. Αναζητήθηκαν βιβλιογραφικά οι 

λειτουργίες της ουράς στην φύση και οι αντίστοιχες ρομποτικές υλοποιήσεις στο 

ακαδημαϊκό χώρο με κυρίαρχη την χρήση αυτής ως μηχανισμού ανταλλαγής στροφορμής 

στην φάση πτήσης. Ο παράγοντας βάρος με τη χρήση ελάχιστου πλήθους επενεργητών 

καθόρισε το πλήθος των βαθμών ελευθερίας (1 DoF) και την κινηματική δομή της διατάξεως 

δεδομένων των επιθυμητών γωνιών ελέγχου προσανατολισμού του ρομπότ. Στην 

τρέχουσα υλοποίηση μια γωνία προσανατολισμού του ρομπότ ελεγχόταν κάθε φορά μέσω 

της αλλαγής του τρόπου πρόσδεσης αυτής στο πίσω τμήμα του ρομπότ. Παράλληλα 

μελετήθηκε η τοποθέτηση και ο προσανατολισμός του κινητήρα πάνω στην ουρά ώστε τα 

δυναμικά φαινόμενα αυτού να μην διαταράσσουν τον έλεγχο που ασκεί η ουρά στην φάση 

πτήσεως. Ως ασφαλέστερη επιλογή θεωρήθηκε η τοποθέτηση του κινητήρα στην έδραση 

της ουράς αν και η τοποθέτηση αυτού στο άκρο της ουράς απεδείχθει βέλτιστη από 

πλευράς βάρους και αποτελεσματικότητας. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το κεντράρισμα του 

κινητήρα ως προς το οβελιαίο επίπεδο συμμετρίας του ρομπότ και με παραλληλία στους 

άξονες περιστροφής κινητήρα - ουράς (τοποθέτηση για έλεγχο της γωνίας πρόνευσης) 

μείωνε τις διαταραχές στις μη ελέγξιμες γωνίες προσανατολισμού. Λαμβάνοντας υπόψιν τα 

παραπάνω και με καθορισμένες λειτουργικές και κατασκευαστικές προδιαγραφές η ουρά 

έλαβε μια τελική διαμόρφωση. Το κεντράρισμα του κινητήρα επιτεύχθηκε με την 

διαμόρφωση “ποτηριών” στην βάση της ουράς. Εκτός από την έδραση, στην ενότητα της 

ουράς περιλαμβάνονταν και υποσυστήματα όπως η προστασία του μειωτήρα, η πρόσδεση 

στον κορμό του ρομπότ, το υποσύστημα ράβδου με τα αναρτώμενα βάρη, οι δομές 

υποδοχής των ηλεκτρονικών και το υποσύστημα περιορισμού του γωνιακού εύρους 

λειτουργίας. Για το τελευταίο σχεδιάστηκε ένας μη συνήθης μηχανισμός με ελάσματα από 

ανθρακόνημα που εφάπτονταν προοδευτικά κατά την πρόσκρουση σε εξαρτήματα 

παραβολικού προφίλ. Με αυτόν τον τρόπο προέκυπτε μια μέγιστη καμπτική τάση στα 

ελάσματα ανεξαρτήτου φόρτισης ενώ η πρόσκρουση σε αυτά εξομάλυνε αρκετά τις ροπές 

επιβράδυνσης. Επικουρικά προτάθηκαν στρατηγικές ελέγχου για την προστασία της ουράς 
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από τις φορτίσεις αυτές. Ο έλεγχος της δομικής ακεραιότητας της ουράς περιελάμβανε την 

κατάστρωση ενός συνόλου δυσμενών φορτίσεων που ήταν πιθανόν να εμφανιστούν κατά 

την λειτουργία του ρομπότ για τις οποίες πραγματοποιήθηκε σειρά αναλύσεων 

πεπερασμένων στοιχείων. Τέλος στο φυσικό πρωτότυπο της ουράς έγινε δοκιμή εκτέλεσης 

πολυωνυμικής τροχιάς 5ου  βαθμού κατά την οποία ελέγχθηκε η καλή λειτουργία του. 

5.2 Mελλοντική Eργασία 

Κατά την πορεία του σχεδιασμού και της υλοποίησης των μηχανικών υποσυστημάτων της 

αρθρωτής μέσης και της ουράς - προσαρτήματος πολλά ήταν τα ζητήματα που προέκυψαν 

και επιλύθηκαν μέσα στο δοσμένο χρονικό πλαίσιο της παρούσης Μ.Ε. Πολλά μέλλει να 

γίνουν ακόμα και συνεπώς στα πλαίσια μελλοντικών εργασιών θα μπορούσαν να 

διερευνηθούν τα εξής: 

 

Αρθρωτή μέση 

� Ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος μεταβολής της υποχωρητικότητας on the fly. 

� Βελτιστοποίηση βάρους του συστήματος υποχωρητικότητας με αλλαγή των 

στροφικών ελατηρίων σε άλλου τύπου που διαθέτουν μεγαλύτερο βαθμό 

εκμεταλλεύσεως όπως ελατήρια τύπου «τένοντες» με θεωρητικό βαθμό 

εκμεταλλεύσεως 1. 

� Ανάπτυξη και υλοποίηση πιο «μαλακού» stopper με ενδεχόμενη αποθήκευση και 

απόδοση ενέργειας. 

� Δοκιμές πάνω στο ρομπότ LAELAPS με εφαρμογή πληθώρας αλγορίθμων ελέγχου. 

 

Ουρά - προσάρτημα 

� Διερεύνηση του όφελους χρήσης συστημάτων υποχωρητικότητας στην ουρά και 

υλοποίηση. 

� Δοκιμές πάνω στο ρομπότ LAELAPS με εφαρμογή πληθώρας αλγορίθμων ελέγχου. 

� Δοκιμή άλλου τύπου stopper. 

� Μετατροπή σε διάταξη μονόποδου 1 DoF με πρισματικό ελατήριο στο πέλμα για 

πειραματική διερεύνηση αλγορίθμων ελέγχου SLIP μοντέλου. 

� Τροποποίηση σχεδίου για τοποθέτηση μίας ή δύο μπαταριών στο άκρο της ουράς. 
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Παραρτήματα 

A. Προγράμματα – m-files 

Torsion_springs.m 
 

% Calculates torsion helical springs of given spring constant and max deflection  

  

clc 

clear all 

close all 

  

% ----------------------------------------------------------------------- % 

% SPRING FUNCTIONAL PARAMETERS 

% ----------------------------------------------------------------------- % 

  

k = 3.0;                     %Spring constant (Nm/rad)                           

fmax = 150;                  %Maximum deformation angle of spring (degrees)      

alpha = 1;                   %Free space between coils (mm)                        

Di_min = 100;                %Lower limit of internal diameter at no load(mm)    

Dm = 105;                    %Desired spring mean diameter (mm)                  

i1 = 2;                      %Desired spring coil number                          

d=5;                         %Desired spring wire diameter (mm)                   

 

K = k*(1000/9.81)*(pi/180);  %Spring constant (kp mm/degree) 

  

% ----------------------------------------------------------------------- % 

% MATERIAL PARAMETERS 

% ----------------------------------------------------------------------- % 

  

% Selected material - MUSIC WIRE, DIN 17223 C, EN 10270-1-SH 

  

E = 208500/9.81;             %Elasticity modulus (kp/mm2)                         

s_zth = 1490/9.81;           %Tensile strength σzθ (kp/mm2)                       

ro = 7850;                   %Density (kg/m3)                                     

  

% ----------------------------------------------------------------------- % 

% TORSION SPRING CALCULATIONS 

% ----------------------------------------------------------------------- % 

  

% ----- CALCULATION MODE 

% MODE 1: Calculates Dm for desired k and discrete i1 values 

% MODE 2: Calculates discrete i1 values for desired k and Dm 

% MODE 3: Calculates k for desired d, Dm and i1 

MODE = 2;                                                                 %       

  

% ----- SPRING WIRE DIAMETER (mm) 

Tmax = K*fmax;               %Maximum applied torque (kp mm) 

q = 1.1;                     %q factor for Dm/d>10                                

S = 1.4;                     %Safety factor                                       

s_ep = s_zth/1;              %Allowable stress (kp/mm2)                           

m = 2;                       %1/m fraction of mm as step for wire diameter        

                             %discretization process (m=2 --> 0.5 mm step) 

d_tmp=((32*Tmax*S*q)/(pi*s_ep))^(1/3); 

d_tmp=ceil(m*d_tmp)/m;       %Round result to nearest existed value  

if (MODE~=3) 

    d = d_tmp; 

end 

  

% ----- NUMBER OF COILS - Dm DIAMETER (mm) 

  

n=4;                        %1/n fraction of a coil as step for coil number          

                            %discretization process 

  

switch (MODE) 
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    case 1 

    % MODE 1: Calculate Dm for desired k and discrete i1 values (1/n coil step) 

  

        i1 = 100; 

        Dm = 0; 

         

        while Dm<(Di_min+d) 

             

            i1 = i1-(1/n); 

             

            if (alpha+d)>(Dm/4) 

                Dm = 1/pi*sqrt((d^4*E/(1167*i1*K))^2-(alpha+d)^2); 

            else 

                Dm = d^4*E/(1167*pi*i1*K); 

            end 

             

        end 

         

        Dm = round(Dm); 

  

    case 2 

    % MODE 2: Calculate discrete i1 values (1/n coil step) for desired k and Dm 

  

        if (alpha+d)>(Dm/4) 

            i1 = d^4*E/(1167*K*sqrt((Dm*pi)^2+(alpha+d)^2)); 

        else 

            i1 = d^4*E/(1167*pi*Dm*K); 

        end 

         

        i1 = round(n*i1)/n; 

                              

    case 3 

    % MODE 3: Calculate k for desired d, Dm and i1 

         

    otherwise 

         

end 

  

% ----- WIRE LENGTH OF SPRING'S MAIN BODY (mm) 

if (alpha+d)>(Dm/4) 

    l = i1*sqrt((Dm*pi)^2+(alpha+d)^2);  

else 

    l = Dm*pi*i1; 

end 

  

% ----- BODY LENGTH OF SPRING'S MAIN BODY (mm) 

lk = i1*(alpha+d)+d; 

  

% ----- RECALCULATE MAXIMUM TORQUE (kp mm) 

Tmax = pi*d^3*s_ep/(32*S*q); 

  

% ----- RECALCULATE SPRING CONSTANT (k in Nm/rad) 

K = d^4*E/(1167*l); 

k = K/((1000/9.81)*(pi/180)); 

  

% ----- RECALCULATE MAXIMUM ANGLE (degrees) 

fmax = Tmax/K; 

  

% ----- INTERNAL DIAMETER AT FULL LOAD (mm) 

Dia = Dm*(i1/(i1+fmax/360))-d; 

  

% ----- EXTERNAL DIAMETER AT FULL LOAD (mm) 

Daa = Dm*(i1/(i1-fmax/360))+d; 

  

% ----- BETA ANGLE (degrees) 

R = Dm/2;                    %Radius of applied force at spring's arm (mm)        

beta = 97.37*(Tmax/R)*(4*R-Dm^2)/(E*d^4); 
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% ----- STORED ENERGY (joules) 

Espr = 0.5*k*deg2rad(fmax)^2; 

  

% ----- APPROXIMATE WEIGHT OF SPRING'S MAIN BODY (WITHOUT ARMS)(kg) 

Vk = (l/1000)*(pi*(d/1000)^2)/4; 

Wk = Vk*ro; 

  

% ----------------------------------------------------------------------- % 

% EXPORT RESULTS 

% ----------------------------------------------------------------------- % 

  

disp(['MODE = ' num2str(MODE)]) 

disp(['k (Nm/rad) = ' num2str(k)]) 

disp(['φmax (degrees) = ' num2str(fmax)]) 

disp(['Tmax (Nm) = ' num2str(Tmax/(1000/9.81))]) 

disp(' ') 

disp(['d (mm) = ' num2str(d)]) 

disp(['Dm (mm) = ' num2str(Dm)]) 

disp(['w = Dm/d (4-15) = ' num2str(Dm/d)]) 

disp(['i1 (coil no.) = ' num2str(i1)]) 

disp(['lk (mm) = ' num2str(lk)]) 

disp(['Dia (mm) = ' num2str(Dia)]) 

disp(['Daa (mm) = ' num2str(Daa)]) 

disp(['beta (degrees) = ' num2str(beta)]) 

disp(' ') 

disp(['Weight (kg) = ' num2str(Wk)]) 

disp(['Stored energy (joules) = ' num2str(Espr)]) 

disp(['Energy density (joules/kg) = ' num2str(Espr/Wk)]) 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Spine_SEA_PEA_study.m 
 
% SPINE - SEA PEA study 

  

clc 

clear all 

close all 

  

% ----------------------------------------------------------------- % 

%                   (A) Motor-gearhead parameters                   % 

% ----------------------------------------------------------------- % 

  

% Motor  (RE 50 200W Part N. 370356) 

R = 0.608;            %Terminal resistance (ohm) 

L = 0.423e-3;         %Terminal inductance (H) 

Kt = 93.4e-3;         %Kt=km (km: Maxon torque constant) (Nm/A) 

Kb = (1/102)*(30/pi); %Kb=1/kn (kn: Maxon speed constant) (V/rad) 

Jm = 542e-7;          %Rotor inertia (kgm2) 

iLnoload = 0.0884;    %No load motor current (A) 

omegaMnoload = 4900/(2*pi*60); %No load motor angular speed (rad/sec) 

taf = 0.00378;        %Mechanical time constant (sec) 

bm = 0.00000;         %Damping coefficient (Nmsec/rad)  ---> 0.000016 (estimated) 

Vsat = 60;            %Maximum driving voltage 

  

% Gearhead (GP 52 C Part N. 223091) 

n = 1/66;             %Transmission ratio(for reduction n<1) 

Jr = 0;               %Gearhead inertia at input (kgm2)---> 16.7e-7 

eff = 0.75;           %Maximum efficiency (<1) 

  

%Parameter_vector 

Param1 = [R ; L ; Kt ; Jm ; bm ; n ; Jr ; eff]; 

  

% ----------------------------------------------------------------- % 

%                      (B)  Mechanical plant                        % 
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% ----------------------------------------------------------------- % 

  

J = 0.24;             %Equivalent body inertia (kgm2) 

J2 = 0.00;            %Secondary body inertia for SEA actuator (kgm2) 

k = 50;               %Spring stiffness coefficient (Nm/rad) 

b = 0.01;             %Spring damping coefficient (Nmsec/rad) 

  

% Parameter_vector 

Param2 = [J; k; b; J2]; 

  

% ----------------------------------------------------------------- % 

%           (C)  System variables - Initial Conditions              % 

% ----------------------------------------------------------------- % 

  

  

% Motor subsystem ------------------------------------------------- % 

%i             motor current (A) 

%i'             

%θ'            angular velocity at gearhead shaft (rad/s) 

%θ''         

i0 = 0;           

thetadot0 = 0; 

  

% IC_vector 

IC1 = [i0; thetadot0]; 

  

% Plant ----------------------------------------------------------- % 

%theta1        angular position of motor's shaft (rad) 

%theta1'       angular velocity of motor's shaft (rad/s)      

%theta1''      angular acceleration of motor's shaft (rad/s2) 

%theta2        angular position of inertial wheel shaft (rad)        SEA ONLY 

%theta2'       angular velocity of inertial wheel shaft (rad/s)      SEA ONLY 

%theta2''      angular acceleration of inertial wheel shaft (rad/s2) SEA ONLY 

  

theta10 = 0;           

theta1dot0 = 0; 

theta20 = 0; 

theta2dot0 = 0; 

  

% IC_vector 

IC2 = [theta10; theta1dot0; theta20; theta2dot0]; 

  

% Desired motion parameters  (  theta=thetaA*cos(omega*t+phi)  ) -- % 

thetaA = deg2rad(20); %Inertia wheel angular position amplitude (deg) 

f = 2;                %Frequency of applied motion (Hz) 

omega = 2*pi*f;       %Inertia wheel angular frequency (rad/sec) 

phi = deg2rad(0);     %Phase angle (deg) 

  

% Parameter_vector 

Param3 = [thetaA; omega; phi]; 

  

% ----------------------------------------------------------------- % 

%                         (D)  Analysis                             % 

% ----------------------------------------------------------------- % 

  

  

  

% Case PEA or no spring ------------------------------------------- % 

if 1 

  

% var =[0 10 25 50 100 150];       % spring stiffness 

var =[1 1/10 1/25 1/50 1/100]; % gear transmission ratio 

w = 0.01:0.01:25;   

I_pea_mag = zeros(length(w),length(var)); 

I_pea_phase = zeros(length(w),length(var)); 

V_pea_mag = zeros(length(w),length(var)); 

V_pea_phase = zeros(length(w),length(var)); 

power_pea = zeros(length(w),length(var)); 
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ohmic_losses_pea = zeros(length(w),length(var)); 

T_pea_mag = zeros(length(w),length(var)); 

T_pea_phase = zeros(length(w),length(var)); 

  

for iii=1:length(var) 

    %k=var(iii) 

    n=var(iii) 

     

%state space matrices A,B,C,D 

A1 = zeros(2,2); 

A1(1,2) = 1; 

A1(2,1) = -k/(J+(Jm+Jr)/n^2); 

A1(2,2) = -(b+(bm+br)/n^2)/(J+(Jm+Jr)/n^2); 

  

B1 = zeros(2,1); 

B1(2,1) = (Kt*eff/n)/(J+(Jm+Jr)/n^2); 

  

C1=[1 0]; 

  

D1=[]; 

  

% state space system 

sys_pea = ss(A1,B1,C1,D1); 

  

% transfer function 

GS_pea = tf(sys_pea);    

  

% bode plot magnitude and phase 

bode(sys_pea); 

grid on 

               

[mag_pea,phase_pea] = bode(sys_pea,w); 

mag_pea_vec = zeros(length(mag_pea),1); 

phase_pea_vec = zeros(length(phase_pea),1); 

for i=1:length(w) 

    mag_pea_vec(i)=mag_pea(1,1,i); 

    phase_pea_vec(i)=deg2rad(phase_pea(1,1,i)); 

end 

  

% current magnitude and phase for desired motion θd = θΑ*sin(omega*t+phi) 

I_pea_mag(:,iii) = thetaA./mag_pea_vec; 

I_pea_phase(:,iii) = - phase_pea_vec; 

  

% voltage magnitude and phase for desired motion θd = θΑ*sin(omega*t+phi) 

figure 

for i=1:length(w) 

    period=2*pi/w(i); 

    t=0:period/10000:period; 

    v_pea_temp = 

L*I_pea_mag(i,iii)*w(i)*cos(w(i)*t+I_pea_phase(i,iii))+R*sin(w(i)*t+I_pea_phase(i

,iii))+(Kt/n)*w(i)*thetaA*cos(w(i)*t); 

    plot(t,v_pea_temp) 

    drawnow 

    [V_pea_mag(i,iii),max_indice] = max(v_pea_temp);  % voltage magnitude 

    V_pea_phase(i,iii) = t(max_indice)*w(i)-pi/2; 

end 

  

% rms power and i^2*R losses 

figure 

for i=1:length(w) 

    period=2*pi/w(i); 

    t=0:period/10000:period; 

    power_pea_temp = I_pea_mag(i,iii).*cos(w(i)*t+I_pea_phase(i,iii)).* 

V_pea_mag(i,iii).*cos(w(i)*t+V_pea_phase(i,iii)); 

    power_pea(i,iii) = 

abs((I_pea_mag(i,iii)/sqrt(2))*(V_pea_mag(i,iii)/sqrt(2))*cos(pi/2+V_pea_phase(i,

iii)-I_pea_phase(i,iii))); 

    plot(t,power_pea_temp) 
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    drawnow 

end 

% rms i^2*R losses 

ohmic_losses_pea(:,iii) = (I_pea_mag(:,iii)/sqrt(2)).^2*R; 

  

%Motor torque at output 

figure 

for i=1:length(w) 

    period=2*pi/w(i); 

    t=0:period/10000:period; 

    T_pea_temp = -

J*w(i)^2*thetaA*sin(w(i)*t)+b*w(i)*thetaA*cos(w(i)*t)+k*thetaA*sin(w(i)*t); 

    plot(t,T_pea_temp) 

    drawnow 

    [T_pea_mag(i,iii),max_indice] = max(T_pea_temp);  % torque magnitude 

    T_pea_phase(i,iii) = t(max_indice)*w(i)-pi/2; 

end 

  

end 

  

end 

  

% Case SEA -------------------------------------------------------- % 

if 1 

  

% var =[10 25 50 100 150];         % spring stiffness 

var =[1 1/10 1/25 1/50 1/100]; % gear transmission ratio 

w = 0.01:0.01:25;   

I_sea_mag = zeros(length(w),length(var)); 

I_sea_phase = zeros(length(w),length(var)); 

V_sea_mag = zeros(length(w),length(var)); 

V_sea_phase = zeros(length(w),length(var)); 

theta1_sea_mag = zeros(length(w),length(var)); 

theta1_sea_phase = zeros(length(w),length(var)); 

power_sea = zeros(length(w),length(var)); 

ohmic_losses_sea = zeros(length(w),length(var)); 

T_sea_mag = zeros(length(w),length(var)); 

T_sea_phase = zeros(length(w),length(var)); 

  

for iii=1:length(var) 

    %k=var(iii) 

    n=var(iii) 

     

%state space matrices A,B,C,D 

A2 = zeros(4,4); 

A2(1,3) = 1; 

A2(2,4) = 1; 

A2(3,1) = -k/(J2+(Jm+Jr)/n^2); 

A2(3,2) = k/(J2+(Jm+Jr)/n^2); 

A2(3,3) = -(b+(bm+br)/n^2)/(J2+(Jm+Jr)/n^2); 

A2(3,4) = b/(J2+(Jm+Jr)/n^2); 

A2(4,1) = k/J; 

A2(4,2) = -k/J; 

A2(4,3) = b/J; 

A2(4,4) = -b/J; 

  

B2 = zeros(4,1); 

B2(3,1) = (Kt*eff/n)/(J2+(Jm+Jr)/n^2); 

  

C21=[1 0 0 0]; 

C22=[0 1 0 0]; 

  

D2=[]; 

  

% state space system and transfer function for θ1 output 

sys_sea1 = ss(A2,B2,C21,D2); 

GS_sea1 = tf(sys_sea1); 

% state space system and transfer function for θ2 output 
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sys_sea2 = ss(A2,B2,C22,D2); 

GS_sea2 = tf(sys_sea2); 

  

% bode plot magnitude and phase 

figure 

bode(sys_sea1); 

grid on             

[mag_sea1,phase_sea1] = bode(sys_sea1,w); 

mag_sea1_vec = zeros(length(mag_sea1),1); 

phase_sea1_vec = zeros(length(phase_sea1),1); 

for i=1:length(w) 

    mag_sea1_vec(i)=mag_sea1(1,1,i); 

    phase_sea1_vec(i)=deg2rad(phase_sea1(1,1,i)); 

end 

  

figure 

bode(sys_sea2); 

grid on               

[mag_sea2,phase_sea2] = bode(sys_sea2,w); 

mag_sea2_vec = zeros(length(mag_sea2),1); 

phase_sea2_vec = zeros(length(phase_sea2),1); 

for i=1:length(w) 

    mag_sea2_vec(i)=mag_sea2(1,1,i); 

    phase_sea2_vec(i)=deg2rad(phase_sea2(1,1,i)); 

end 

  

% current magnitude and phase for desired motion θd = θΑ*sin(omega*t+phi) 

I_sea_mag(:,iii) = thetaA./mag_sea2_vec; 

I_sea_phase(:,iii) = - phase_sea2_vec; 

  

% angle θ1 magnitude and phase for desired motion θd = θΑ*sin(omega*t+phi) 

theta1_sea_mag(:,iii) = I_sea_mag(:,iii).*mag_sea1_vec; 

theta1_sea_phase(:,iii) = I_sea_phase(:,iii) + phase_sea1_vec; 

  

% voltage magnitude and phase for desired motion θd = θΑ*sin(omega*t+phi) 

figure 

for i=1:length(w) 

    period=2*pi/w(i); 

    t=0:period/10000:period; 

    v_sea_temp = 

L*I_sea_mag(i,iii)*w(i)*cos(w(i)*t+I_sea_phase(i,iii))+R*sin(w(i)*t+I_sea_phase(i

,iii))+(Kt/n)*w(i)*theta1_sea_mag(i,iii)*cos(w(i)*t+theta1_sea_phase(i,iii)); 

    plot(t,v_sea_temp) 

    drawnow 

    [V_sea_mag(i,iii),max_indice] = max(v_sea_temp);  % voltage magnitude 

    V_sea_phase(i,iii) = t(max_indice)*w(i)-pi/2; 

end 

  

% rms power and i^2*R losses 

figure 

for i=1:length(w) 

    period=2*pi/w(i); 

    t=0:period/10000:period; 

    power_sea_temp = I_sea_mag(i,iii).*cos(w(i)*t+I_sea_phase(i,iii)).* 

V_sea_mag(i).*cos(w(i)*t+V_sea_phase(i,iii)); 

    power_sea(i,iii) 

=abs((I_sea_mag(i,iii)/sqrt(2))*(V_sea_mag(i,iii)/sqrt(2))*cos(pi/2+V_sea_phase(i

,iii)-I_sea_phase(i,iii))); 

    plot(t,power_sea_temp) 

    drawnow 

end 

% rms i^2*R losses 

ohmic_losses_sea(:,iii) = (I_sea_mag(:,iii)/sqrt(2)).^2*R; 

  

%Motor torque at output 

figure 

for i=1:length(w) 

    period=2*pi/w(i); 
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    t=0:period/10000:period; 

    T_sea_temp = -b*w(i)*(thetaA*cos(w(i)*t)-

theta1_sea_mag(i,iii)*cos(w(i)*t+theta1_sea_phase(i,iii)))-k*(thetaA*sin(w(i)*t)-

theta1_sea_mag(i,iii)*sin(w(i)*t+theta1_sea_phase(i,iii)));     

    plot(t,T_sea_temp) 

    drawnow 

    [T_sea_mag(i,iii),max_indice] = max(T_sea_temp);  % torque magnitude 

    T_sea_phase(i,iii) = t(max_indice)*w(i)-pi/2; 

end 

  

end 

  

end 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Safe_operating_region_main.m 
 
% TAIL 2 body free floating model - ground mounted model with spring stoppers 

  

clc 

clear all 

close all 

  

% ----------------------------------------------------------------- % 

%                 (A)   Tail model parameters                       % 

% ----------------------------------------------------------------- % 

  

m0 = 40;              %Main body mass (kg) 

I0 = 3.2;             %Main body inertia (kgm2) 

m1 = 2;               %Tail mass (kg) 

I1 = 0.5;             %Tail inertia (kgm2) 

r = 0.485;            %Main body COM distance from hinge (m) 

l = 0.5;              %Tail COM distance from hinge (m) 

k = 100;              %Spring stiffness coefficient (Nm/rad) 

b = 10;               %Spring damping coefficient (Nmsec/rad) 

bj = 0.0;             %Joint damping coefficient (Nmsec/rad) 

g = 9.81;             %Acceleration of gravity (m/sec2) 

qimp1 = deg2rad(-65); %Angular position of upper stopper - Angle of impact (rad) 

qimp2 = deg2rad(65);  %Angular position of lower stopper - Angle of impact (rad) 

theta = deg2rad(0);   %Offset angle 

  

%Model parameter_vector 

Param1 = [m0; I0; m1; I1; r; l; k; b; bj; g; qimp1; qimp2; theta]; 

  

%Model generalized variables 

%x1 = xcom            x coord of systems' COM (m) 

%x2 = xcom'           x velocity of systems' COM (m/s) 

%x3 = ycom            y coord of systems' COM (m) 

%x4 = ycom'           y velocity of systems' COM (m/s) 

%x5 = θ               pitch angle of front body (rad) 

%x6 = θ'              pitch angular velocity of front body (rad/s) 

%x7 = q               angle between bodies (rad) 

%x8 = q'              anglular velocity between bodies (rad/s) 

  

xcom0 = 0;           

xcom_dot0 = 0; 

ycom0 = 0; 

ycom_dot0 = 0; 

theta0 = deg2rad(0); 

theta_dot0 = 0; 

q0 = deg2rad(0); 

q_dot0 = 0; 

  

%IC_vector 

IC1 = [xcom0; xcom_dot0; ycom0; ycom_dot0; theta0; theta_dot0; q0; q_dot0]; 
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% ----------------------------------------------------------------- % 

%                   (B) Motor-gearhead parameters                   % 

% ----------------------------------------------------------------- % 

  

% Motor  (RE 50 200W Part N. 370356) 

R = 0.608;            %Terminal resistance (ohm) 

L = 0.423e-3;         %Terminal inductance (H) 

Kt = 93.4e-3;         %Kt=km (km: Maxon torque constant) (Nm/A) 

Kb = (1/102)*(30/pi); %Kb=1/kn (kn: Maxon speed constant) (V/rad) 

Jm = 542e-7;          %Rotor inertia (kgm2) 

iLnoload = 0.0884;    %No load motor current (A) 

omegaMnoload = 4900/(2*pi*60); %No load motor angular speed (rad/sec) 

taf = 0.00378;        %Mechanical time constant (sec) 

bm = 0.00002;         %Damping coefficient (Nmsec/rad)  ---> (0.000016 estimated) 

Vsat = 60;            %Maximum driving voltage 

  

% Gearhead (GP 52 C Part N. 223091) 

n = 8/343;            %Transmission ratio(for reduction n<1) 

Jr = 16.7e-7;         %Gearhead inertia at input (kgm2) 

eff = 0.75;           %Maximum efficiency (<1) 

  

% Motor-gearhead parameters vector 

Param2=[R ; L ; Kt ; Jm ; bm ; n ; Jr ; eff]; 

  

%Model generalized variables 

%x1 = θ               angular position of motor shaft (rad) 

%x2 = θ'              angular velocity of motor shaft (rad/s) 

%x3 = i               motor current (A) 

  

i0 = 0; 

  

%IC_vector 

IC2 = [theta0; theta_dot0; i0]; %see tail model parameters 

  

% ----------------------------------------------------------------- % 

%                     (C) Impact parameters                         % 

% ----------------------------------------------------------------- % 

  

ibr = 6;              %Braking current (A) 

qimpdot = 0;          %Impact angular speed (rad/s) 

  

%Impact parameter_vector 

Param3 = [ibr; qimpdot]; 

  

% ----------------------------------------------------------------- % 

%                        (D)  Simulations                           % 

% ----------------------------------------------------------------- % 

  

%GM tail 

  

qimpdot = [12; 10; 8; 6; 4; 2; 0+1e-9; 0-1e-9; -2; -4; -6; -8; -10; -12]; 

FIG(1) = figure; 

%impact to lower stopper 

for i=1:length(qimpdot) 

    tspan = [1 0]; 

    if qimpdot(i)>=0 

        qimp = qimp2; 

        qother = qimp1; 

        u = -ibr; 

    else 

        qimp = qimp1; 

        qother = qimp2; 

        u = ibr; 

    end 

    ic = [qimp; qimpdot(i)]; 

    param = [u; Param1; Param2]; 

    options = odeset('RelTol', 1e-6,'Events',@(t,x)event_function(t,x,qother)); 

    [t,x] = ode45(@(t,x)GM_tail(t,x,param), tspan, ic, options); 
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    plot(rad2deg(x(:,1)),x(:,2)); 

    hold on 

    legend('12 rad/s','10 rad/s','8 rad/s','6 rad/s','4 rad/s','2 rad/s','0+ 

rad/s','0- rad/s','-2 rad/s','-4 rad/s','-6 rad/s','-8 rad/s','-10 rad/s','-12 

rad/s','location','northeastoutside'); 

    xlabel('angular position (deg)'); 

    ylabel('max permissible angular velocity (rad/s)'); 

    axis([rad2deg(qimp1) rad2deg(qimp2+10^-5) -20 20]); 

    %title({'Ground mounted tail','maximum permissible angular velocity at 

arbitrary angular','position of tail for desired impact angular velocity 

(legend)'}) 

    title({'Ground mounted tail','desired impact angular velocity (legend)'}) 

    grid on 

end 

  

%FF tail 

  

qimpdot = [12; 10; 8; 6; 4; 2; 0+1e-9; 0-1e-9; -2; -4; -6; -8; -10; -12]; 

FIG(2) = figure; 

%impact to lower stopper 

for i=1:length(qimpdot) 

    tspan = [1 0]; 

    if qimpdot(i)>=0 

        qimp = qimp2; 

        qother = qimp1; 

        u = -ibr; 

    else 

        qimp = qimp1; 

        qother = qimp2; 

        u = ibr; 

    end 

    ic = [qimp; qimpdot(i)]; 

    param = [u; Param1; Param2]; 

    options = odeset('RelTol', 1e-6,'Events',@(t,x)event_function(t,x,qother)); 

    [t,x] = ode45(@(t,x)FF_tail(t,x,param), tspan, ic, options); 

    plot(rad2deg(x(:,1)),x(:,2)); 

    hold on 

    legend('12 rad/s','10 rad/s','8 rad/s','6 rad/s','4 rad/s','2 rad/s','0+ 

rad/s','0- rad/s','-2 rad/s','-4 rad/s','-6 rad/s','-8 rad/s','-10 rad/s','-12 

rad/s','location','northeastoutside'); 

    xlabel('angular position (deg)'); 

    ylabel('max permissible angular velocity (rad/s)'); 

    axis([rad2deg(qimp1) rad2deg(qimp2+10^-5) -20 20]); 

    %title({'Free floating tail','maximum permissible angular velocity at 

arbitrary angular','position of tail for desired impact angular velocity 

(legend)'}) 

    title({'Free floating body with tail','desired impact angular velocity 

(legend)'}) 

    grid on 

end 

 
 
 
 
function xdot = GM_tail(t,x,param) 

  

xdot=zeros(2,1); 

  

%State variables 

%x1 = q 

%x2 = q' 

  

%Inputs 

%u = Motor current 

u = param(1); 

  

%Tail parameters 
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param1 = param(2:14); 

m0 = param1(1);        %Main body mass (kg) 

I0 = param1(2);        %Main body inertia (kgm2) 

m1 = param1(3);        %Tail mass (kg) 

I1 = param1(4);        %Tail inertia (kgm2) 

r = param1(5);         %Main body COM distance from hinge (m) 

l = param1(6);         %Tail COM distance from hinge (m) 

k = param1(7);         %Spring stiffness coefficient (Nm/rad) 

b = param1(8);         %Spring damping coefficient (Nmsec/rad) 

bj = param1(9);        %Joint damping coefficient (Nmsec/rad) 

g = param1(10);        %Acceleration of gravity (m/sec2) 

qimp1 = param1(11);    %Angular position of upper stopper - Angle of impact 

qimp2 = param1(12);    %Angular position of lower stopper - Angle of impact 

theta = param1(13);    %Offset angle 

  

%Actuator parameters 

param2 = param(15:23); 

% Motor 

R = param2(1);       %Terminal resistance (ohm) 

L = param2(2);       %Terminal inductance (H) 

Kt = param2(3);      %Kt=km (km: Maxon torque constant) (Nm/A) 

Jm = param2(4);      %Rotor inertia (kgm2) 

bm = param2(5);      %Damping coefficient (Nmsec/rad) 

% Gearhead 

n = param2(6);       %Transmission ratio(for reduction n<1) 

Jr = param2(7);      %Gearhead inertia at input (kgm2) 

eff = param2(8);     %Gearhead efficiency (<1) 

  

%Differential equations 

  

xdot(1) = x(2); 

xdot(2) = (1/(I1+((Jm+Jr)/n^2)))*(-

((bm)/n^2)*x(2)+(Kt*eff/n)*u+m1*g*l*cos(x(1)+theta)); 

  

end 

 

 
 
 
function xdot = FF_tail(t,x,param) 

  

xdot=zeros(2,1); 

  

%State variables 

%x1 = q 

%x2 = q' 

  

%Inputs 

%u = Motor current 

u = param(1); 

  

%Tail parameters 

param1 = param(2:14); 

m0 = param1(1);        %Main body mass (kg) 

I0 = param1(2);        %Main body inertia (kgm2) 

m1 = param1(3);        %Tail mass (kg) 

I1 = param1(4);        %Tail inertia (kgm2) 

r = param1(5);         %Main body COM distance from hinge (m) 

l = param1(6);         %Tail COM distance from hinge (m) 

k = param1(7);         %Spring stiffness coefficient (Nm/rad) 

b = param1(8);         %Spring damping coefficient (Nmsec/rad) 

bj = param1(9);        %Joint damping coefficient (Nmsec/rad) 

g = param1(10);        %Acceleration of gravity (m/sec2) 

qimp1 = param1(11);    %Angular position of upper stopper - Angle of impact 

qimp2 = param1(12);    %Angular position of lower stopper - Angle of impact 

theta = param1(13);    %Offset angle 
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%Actuator parameters 

param2 = param(15:23); 

% Motor 

R = param2(1);       %Terminal resistance (ohm) 

L = param2(2);       %Terminal inductance (H) 

Kt = param2(3);      %Kt=km (km: Maxon torque constant) (Nm/A) 

Jm = param2(4);      %Rotor inertia (kgm2) 

bm = param2(5);      %Damping coefficient (Nmsec/rad) 

% Gearhead 

n = param2(6);       %Transmission ratio(for reduction n<1) 

Jr = param2(7);      %Gearhead inertia at input (kgm2) 

eff = param2(8);     %Gearhead efficiency (<1) 

  

%Differential equations 

h0 = 0; 

mu = m0*m1/(m0+m1); 

d00 = I0+mu*r^2; 

d11 = I1+mu*l^2; 

d10 = mu*r*l*cos(x(1)); 

d10cir = mu*r*l*sin(x(1)); 

D = (d00*d11-d10^2)/(d00+d11+2*d10); 

C = (d00+d10)*(d11+d10)*d10cir*x(2)/(d00+d11+2*d10)^2; 

G = d10cir*h0^2/(d00+d11+2*d10)^2; 

D_act = D+((Jm+Jr)/n^2); 

C_act = C+((bm)/n^2); 

G_act = G; 

T_act = Kt*eff/n; 

  

xdot(1) = x(2); 

xdot(2) = (1/D_act)*(T_act*u-C_act*x(2)-G_act); 

  

end 

 

 
 
 
function [value,isterminal,direction] = event_function_GM(t,x,qother) 

  

  

value = qother - x(1);            % when value = 0, an event is triggered 

isterminal = 1;                   % terminate after the first event 

direction = 0;                    % only zeros where the event function is 

decreasing 

  

end 
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B. Κατασκευαστικά σχέδια αρθρωτής μέσης 
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C. Κατασκευαστικά σχέδια ουράς 
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D. Datasheets ειδικών τεμαχίων 
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E. Datasheets βασικών ηλεκτρονικών 
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