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Γραπτὴ ἐξέταση
Γιὰ τὴν ἐπεξεργασία τῶν θεμάτων δὲν ἀπαιτοῦνται σηµειώσεις, βιβλία ἤ ἄλλα βοηθήματα - ὅμως ἡ χρήση τους, ἐφόσον εἶναι
αὐστηρᾶ ἀτομική, δὲν ἀπαγορεύεται. Ἀπαντήσεις οἱ οποῖες ἀνταποκρίνονται ὀρθᾶ στὰ ἐρωτήματα βαθμολογοῦνται με τὸ
ποσοστὸ σὲ παρένθεση. Δὲν βαθμολογοῦνται ἐπεξηγήσεις, λεπτομέρειες ὑπολογισμῶν, ἀναπαραγωγὲς ἤ ἀποσπάσματα ἀπὸ
σημειώσεις, λύσεις ἐξετάσεων κλπ. οἱ ὁποῖες δὲν ζητοῦνται. Ὅλα τὰ μεγέθη εἶναι στὸ Διεθνὲς Σύστημα Μονάδων, ἐκτὸς ἐὰν
ρητᾶ ἀναφέρεται ἄλλο (π.χ. deg, rot κλπ.)Τὸ παρὸν φύλλο ἐκφώνησης κατατίθεται μαζὶ μὲ τὴ γραπτό (ἐπιστρέφεται). Ἡ
διάρκεια τῆς ἐξέτασης εἶναι 120 λεπτά.

Θέμα 1 (40)
Ἕνας τρισδιάστατος μηχανισμὸς αποτελούμενος ἀπὸ τρεῖς συνδέσμους περιγράφεται
σύμφωνα μὲ τὴ σύμβαση DH (Denavit-Hartenberg) ἀπό τὶς κατωτέρω παραμέτρους
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1α(20). Ἀπεικονίστε προσεγγιστικᾶ τὴ γεωμετρικὴ μορφὴ τοῦ μηχανισμοῦ στὸ χῶρο (στὸ
σύστημα συντεταγμένων τῆς βάσης L0).
1β(20). Ἔστω σημεῖο S μὲ θέση (1,-0.2,1) στὸ τοπικὸ σύστημα συντεταγμένων τοῦ
συνδέσμου L3. Ὑπολογίστε τὴ θέση τοῦ σημείου στὸ σύστημα συντεταγμένων τῆς βάσης
ὅταν οἱ ἀρθρώσεις τοῦ μηχανισμοῦ ἔχουν τιμὲς θ1=-30deg, d2=1.2 καὶ θ3=30deg.
Θέμα 2 (30)
Τὀ ἄκρο ἐργασίας ἑνὸς ΒΡΒ κινεῖται σὲ εὐθύγραμμη τροχιὰ ἡ ὁποία διέρχεται ἀπό τὰ ἐξῆς
σημεῖα, στὶς ἀναφερόμενες χρονικὲς στιγμἐς ὡς κατωτέρω
Σημείο:
Α
Β
Γ
Δ
Ε
θέση [cm]
0.5
1.8
4.1
5.9
9.7
χρόνος
0.0
0.2
0.5
0.9
1.4
2α(10). Ὑπολογίστε κατάλληλες πολυωνυμικὲς τροχιὲς παρεμβολῆς (ἐλεύθερη μεταβλητὴ ὁ
χρόνος t) χωριστᾶ γιὰ τὸ τμῆμα {Α, Β, Γ} καὶ γιὰ τὸ τμῆμα {Γ, Δ, Ε}.
2β(20). Χρησιμοποιεῖστε τὶς πολυωνυμικές ἐκφράσεις γιὰ νὰ ὑπολογίσετε τὴν τιμή τῆς
ἐπιτάχυνσης τοῦ ἄκρου ἐργασίας ὅταν διέρχεται ἀπὸ τὸ κοινὸ σημεῖο Γ (τελευταῖο σημεῖο
τοῦ πρώτου τμήματος καὶ πρῶτο τοῦ δεύτερου). ‘Υποθέσατε ὅτι, κατὰ τὴ διέλευση ἀπὸ τὸ
σημεῖο Γ, οἱ κινητῆρες τοῦ ΒΡΒ ἐνεργοποιοῦνται γιὰ χρονικὸ διάστημα 0.2.
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

Θέμα 3 (30)
Ὁ μηχανισμὸς ἑνὸς ρομποτικοῦ βραχίονα περιγράφεται στὸ ἐπίπεδο {xy} ἀπό κινηματικὴ
ἁλυσίδα ὡς ἀκολούθως (γωνίες θετικές Ἀντίθετα μὲ Φορὰ Δεικτῶν τοῦ Ὡρολογίου):
Στοιχεῖο
Μέγεθος
Παρατηρήσεις
L0 Βάση
Ἀποκλείει τὴν περιοχὴ x+y ≤ 0
Α1 Στροφικὴ ἄρθρωση
0 ≤ q1 ≤ π/2
μετρούμενη από ἡμιάξονα {0x}
L1 Σύνδεσμος
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καταλήγει στὴν ἄρθρωση Α2
Α1 Στροφικὴ ἄρθρωση
π/2 ≤ q2 ≤ π
μετρούμενη από τον άξονα του L1
L3 Σύνδεσμος
4
καταλήγει στὸ ἄκρο ἐργασίας ΑΕ

Ὑπολογίστε τὴ μέγιστη τιμὴ καὶ τὴν ἐλάχιστη τιμή τῆς παραμέτρου a ἔτσι ὥστε ὁ χῶρος
ἐργασίας νὰ καλύπτει πλήρως δίσκο μὲ ἀκτίνα 0.5 καὶ μὲ κέντρο τὸ σημεῖο [3.2 , 3.2]

ΒΟΗΘΗΜΑ
Προσεγγιστικές εκφράσεις τριγωνομετρικών μεγεθών (γωνία γ σε rad, |γ| < 0.4):
sin(γ) ≈ tan(γ) ≈ γ
cos(γ) ≈ 1-γ2/2
Τιμές της συνάρτησης ημιτόνου για χαρακτηριστικές γωνίες (σε rad):
sin(π/8)≈0.383
sin(π/6)=0.5 sin(π/4)≈0.707 sin(π/3)≈0.866
Επίλυση τριγώνου με πλευρές μήκους a, b και εσωτερική γωνία γ έναντι της πλευράς c
c2= a2 + b2 - 2.a.b.cos(γ)
Τετραγωνική ρίζα αριθμών < 10:
2 = 1.4142
3 = 1.7321
5 = 2.2361
7 = 2.6458
Διδιάστατο "εξωτερικό" ημι-επίπεδο περιοριζόμενο από γραμμή:
ax + y > yo , όπου yo τετμημένη στον άξονα {y} και -a η κλίση της γραμμής
x + by > xo , όπου xo τεταγμένη στον άξονα {x} και -1/b η κλίση της γραμμής
y(x2-x1)-x(y2-y1) > y1x2-y2x1 , για γραμμή διερχόμενη από (x1,y1) και (x2,y2)
Διδιάστατο "εξωτερικό" κύκλου:
(x-x0)2 + (y- y0)2 > R2, για κύκλο με κέντρο το σημείο (x0,y0) και ακτίνα R
Σύμβαση DH για δεξιόστροφα ορθοκανονικά συστήματα S={Oxyz} → S'={O'x'y'z'}
μήκος a: απόσταση μεταξύ του άξονα {z} και της αρχής Ο'
στρέψη β: γωνία μεταξύ του άξονα {z} και του άξονα {z'}
περιθώριο d: απόσταση μεταξύ O και O', μετρούμενη κατά τον άξονα {z}
γωνία θ: γωνία μεταξύ του άξονα {x} και του άξονα {x'}.
Mετασχηματισμός γενικευμένων συντεταγμένων - απεικόνιση σημείου (διανύσματος) p μεταξύ των
συστημάτων συντεταγμένων S και S' δύο διαδοχικών συνδέσμων:
cosθ - sinθ.cosβ
sinθ.sinβ
a.cosθ
p(S)=Η.p(S') , όπου:
H = sinθ
cosθ.cosβ
- cosθ.sinβ
a.sinθ
0
sinβ
cosβ
d
0
0
0
1
Γενική κινηματική σχέση μεταξύ διανύσματος Ν αρθρώσεων q=[q1,...,qN]T και συντεταγμένων του
άκρου εργασίας x=[x,y,z] T και σχετικός Ιακωβιανός πίνακας:
fx(q)
∂fx/ ∂q1
∂fx/ ∂q2
...
∂fx/ ∂qN
x = f (q) = fy(q)
J = ∂fy/ ∂q1
∂fy/ ∂q2
...
∂fy/ ∂qN
fz(q)
∂fz/ ∂q1
∂fz/ ∂q2
...
∂fz/ ∂qN
Ψευδοαντίστροφος Ιακωβιανός πίνακας (Moore-Penrose): J#= (JT. J)-1. JT

