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Περίληψη:

Παρατηρείται έλλειψη πρακτικών μεθόδων για τον

προγραμματισμό διαδικασιών συναρμολόγησης σε υβριδικές

γραμμές παραγωγής συνεργασίας ρομπότ με άνθρωπο. Η

υπάρχουσα λύση βασίζεται σε προγράμματα προσομοίωσης τα

οποία έχουν τα εξής μειονεκτήματα:

• Υψηλή πολυπλοκότητα

• Χρονοβόρα διαδικασία για την ακριβή κατασκέυή του

μοντέλου

• Υψηλό κόστος

• Μικρή ευελιξία

• Απαίτηση εξειδικευμένου προσωπικού

Παρόμοιες έρευνες με την προτεινόμενη μεθοδολογία έχουν

δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η ακρίβεια του

εκτιμώμενου χρόνου είναι αρκετά μικρή, ενώ έχουν

πραγματοποιηθεί ελάχιστες μελέτες για την επιβεβαίωση των

αποτελεσμάτων. Επιπλέον, σημαντικός στόχος αποτελεί η εύκολη

και γρήγορη εφαρμογή της μεθοδολογίας, ώστε να εκτελείται

αποδοτικά σε ρεαλιστικό χρόνο από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία στοχεύει στην κάλυψη των

συγκεκριμένων ελλείψεων, ενώ συνυπολογίζεται ο παράγοντας της

ασφάλειας μέσω της τυποποίησης ISO TS/15066.

Μεθοδολογία:

H τάση της αγοράς για μαζική εξατομίκευση των προϊόντων

απαιτεί υψηλή ποικιλία προϊόντων, καθώς και ανταγωνιστικές

στρατηγικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κύρια πρόκληση είναι η

γρήγορη ανταπόκριση στις ταχέως εξελισσόμενες ανάγκες της

αγοράς και κατ’ επέκταση η ευελιξία στον κατασκευαστικό τομέα

εξαιτίας της υψηλής πολυπλοκότητας στη γραμμή παραγωγής, η

οποία επηρεάζει την απόδοση του συστήματος. Η άμεση

συνεργασία μεταξύ του ανθρώπου και των ρομπότ συνεργασίας

έχει σημαντικά οφέλη στην ευελιξία, το κόστος και την εργονομία.

Ωστόσο, το εργοστασιακό περιβάλλον δεν εκμεταλλεύεται ακόμη

πλήρως τις ικανότητες ενός τέτοιου υβριδικού συστήματος κυρίως

λόγω της έλλειψης της γνώσης και της διαθεσιμότητας εργαλείων

προγραμματισμού που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό αυτού. Η

παρούσα εργασία αναφέρεται στην εκτίμηση του χρόνου των

κινήσεων του ρομπότ, συμπεριλαμβάνοντας τον παράγοντα της

ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα υβριδικό περιβάλλον

συνεργασίας. Συνδυάζοντάς την προτεινόμενη μεθοδολογία με την

ευρέως γνωστή μέθοδο MTM-UAS για την εκτίμηση του χρόνου

κινήσεων του ανθρώπου, το αποτέλεσμα είναι η εκτίμηση του

χρόνου σε ένα υβριδικό σύστημα. Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά

χρήσιμο για τα πρωταρχικά στάδια του προγραμματισμού, καθώς

αποφεύγεται με αυτόν τον τρόπο η ανάγκη χρήσης χρονοβόρων

προσομοιώσεων στον υπολογιστή, οι οποίες αυξάνουν το κόστος

και μειώνουν την ευελιξία.

Ορισμός προβλήματος:

Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα:

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μοντελοποίηση των κινήσεων του

ρομπότ σε εργασίες συνεργασίας με άνθρωπο. Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης

μεθοδολογίας είναι ενθαρρυντικά και η ακρίβεια στον υπολογισμό του χρόνου

εργασίας χαρακτηρίζεται ικανοποιητική για τα αρχικά στάδια σχεδιασμού ενός

υβριδικού συστήματος.

Μελλοντικές ενέργειες στοχεύουν στην ενσωμάτωση περισσότερων ρομπότ κάτω

από την ιδια μεθοδολογία, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογών. Επιπλέον, η

άμεση επικοινωνία του λογισμικού προσομοίωσης με το ρομπότ σε πραγματικό

χρόνο, μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της ακρίβειας του μοντέλου.

Η εργασία αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος MANUWORK, το

οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδου βελτιστοποίησης καταμερισμού της

εργασίας μεταξύ ανθρώπου και αυτοματισμού, συμβάλλοντας στην αύξηση της

συνολικής ευελιξίας.

Για την εκτίμηση χρόνου της κίνησης στον χώρο των αρθρώσεων (MoveJ),

αξιοποιήθηκαν δεδομένα που προέκυψαν από το πρόγραμμα προσωμοίωσης

Robodk, τα οποία εισήχθησαν στο λογισμικό Minitab και χρησιμοποιώντας το

μοντέλο παλινδρόμησης προέκυψε η παρακάτω εξίσωση. Για τη συλλογή των

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ρομπότ UR10. Χρησιμοποιούμε τον μέσο

χρόνο στους υπολογισμούς παίρνοντας διαφορετικά σημεία πάνω στον

γεωμετρικό τόπο που προκύπτει από τις παραμέτρους D και Db1,. Ο

συντελεστής προσδιορισμού ισούται με 0.95 και μέση απόκλιση 13%.

TMoveJ=0.00114*D-0.000862*Db1-0.01876*V+0.02077*A+0.000152*V^2-
0.000047*A^2+0.000001*D*Db1-0.000012*D*V-0.000016*V*A

Όπου

• D: απόσταση μεταξύ 2 σημείων (mm)

• V: κρίσιμη ταχύτητα άρθρωσης (deg/s)

• A: κρίσιμη επιτάχυνση άρθρωσης (deg/s^2)

• Db1: απόσταση πρώτου σημείου από τη βάση του ρομπότ, προβολή στον xy

άξονα (mm)

Για την εκτίμηση χρόνου της γραμμικής κίνησης (MoveL), η προσέγγιση

γίνεται σύμφωνα με παρακάτω το προφίλ ταχύτητας. Τα αποτελέσματα

συμφωνουν επακριβώς με τα αντίστοιχα που προέρχονται από το πρόγραμμα

προσομοίωσης. Για την κίνηση διεργασίας (ή με ενδιάμεσο σημείο), η

προσέγγιση είναι γεωμετρική για την εύρεση της διανυόμενης απόστασης και

ύστερα ακολουθείται το ίδιο προφίλ ταχύτητας.

Μέθοδος Απαιτούμενος

χρόνος

Προσομοίωση 12.8 sec

Προτεινόμενη

μεθοδολογία

13.5 sec

Απόκλιση 5.47%

Μελέτη περίπτωσης – αυτοκινητοβιομηχανία:

Αθροίζοντας τους χρόνους των βασικών κινήσεων που υπολογίστηκαν στην

αναφερθείσα μεθοδολογία, ένα εύρος εργασιών μπορεί να εκτιμηθεί χρονικά.

Μία εργασία ‘pick and place’ χρησιμοποιήθηκε για την σύγκριση και την εξαγωγή

συμπερασμάτων, η οποία αποτελέί μέρος της συναρμολόγησης κιβωτίου

μετάδοσης κίνησης.


