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Στο project εργάστηκαν οι μαθητές…..

 Ομάδα Α

 Μαρουλάς Αντώνιος

 Ονάσογλου Σοφία

 Ραπάι Χριστόφορος

 Στρατηγός Αφράτης

 Χονδρού Μαρίνα

 Ομάδα Β

 Ζαβιτσάνος Δημήτριος

 Κατσαούνης Γεώργιος

 Κωστίνης Γεώργιος

 Νικολόπουλος Διονύσης

 Ομάδα Γ

• Βασιλείου Ελένη

• Λιγνού Ευαγγελία

• Λυμπέρη Μαρία Ανατολή

 Ομάδα Δ
• Λάρδης Σπυρίδων

• Μαρούλης Πέτρος

• Σαμλίδης Βασίλειος

• Τριανταφύλλου Δημήτριος

Ιστορική Εξέλιξη 

Ρομποτικής.

Στοιχεία Υλικού 

και Λογισμικού 

ενός Ρομπότ

Εφαρμογές της 

Ρομποτικής στους 

σύγχρονους τομείς 

της επιστήμης,της 

τέχνης και της 

καθημερινής 

ζωής.Κατευθύνσεις 

για το μέλλον– Τεχνητή 

συνείδηση

Προδιαγραφές και 

τρόποι 

κατασκευής ενός 

ρομποτικού 

συστήματος.

Στοιχεία Υλικού 

και Λογισμικού 

ενός Ρομπότ

Θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις από τη 

χρήση των αυτόματων 

μηχανημάτων.Κίνδυνο

ι και στόχοι.Κινέζικη

Ρομποτική

…… Και προγραμμάτισαν τα ρομπότ ……..το… «ΚΟΠΕΛΙ» και την… «ΚΟΠΕΛΙΑ»



Ορισμός της λέξης «Ρομπότ»

Ο όρος ρομπότ πρωτοεμφανίζεται σε ένα 
θεατρικό έργο επιστημονικής φαντασίας 
του Τσέχου συγγραφέα Κάρελ Τσάπεκ το 
1921 και προέρχεται από τη σλαβική λέξη 

robota που σημαίνει εργάτης. Η 
αυτοματοποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας στις βιομηχανίες μαζικής 
παραγωγής αντικαθιστά τους ανθρώπους 
με εξειδικευμένες μηχανές που εκτελούν 
μια προκαθορισμένη σειρά κατεργασιών 
στα προϊόντα που παράγονται. Στόχος 
της αυτοματοποίησης, η οποία γίνεται 
εφικτή με την ανάπτυξη της επιστήμης 

και της τεχνολογίας τον 20ό αιώνα, είναι 
η αυξημένη παραγωγικότητα, η 

βελτιωμένη ποιότητα, η αύξηση του 
κέρδους των επιχειρήσεων αλλά και ο 

έλεγχος των μέσων παραγωγής.

https://el.wikipedia.org/wiki/Κάρελ_Τσάπεκ


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ρομπότ στην Αρχαία Ελλάδα 

ΤΑΛΩΣ:Ο Τάλως ήταν μυθικός φύλακας 

της Κρήτης. Ήταν γιγάντιος, 

ανθρωπόμορφος και με σώμα από χαλκό. 

Σχετικά με την προέλευσή του, υπάρχουν 

διαφορετικές εκδοχές. Η πιο γνωστή, από 

τον Απολλόδωρο, λέει πως τον 

κατασκεύασε ο θεός Ήφαιστος και τον 

χάρισε στο βασιλιά Μίνωα για να φυλάει 

την Κρήτη. Ο Πλάτων τον θεωρεί υπαρκτό 

πρόσωπο, αδελφό του Ροδάμανθυ. Ο 

Απολλώνιος ο Ρόδιος αναφέρει ότι ήταν 

δώρο του Δία στην Ευρώπη, η οποία μετά 

τον χάρισε στο γιο της Μίνωα.

https://el.wikipedia.org/wiki/Μυθολογία
https://el.wikipedia.org/wiki/Κρήτη
https://el.wikipedia.org/wiki/Χαλκός
https://el.wikipedia.org/wiki/Βιβλιοθήκη_Απολλόδωρου
https://el.wikipedia.org/wiki/Ήφαιστος
https://el.wikipedia.org/wiki/Μίνωας
https://el.wikipedia.org/wiki/Πλάτωνας
https://el.wikipedia.org/wiki/Ραδάμανθυς
https://el.wikipedia.org/wiki/Απολλώνιος_ο_Ρόδιος


UNIMATE 1961

Πρόκειται για το πρώτο ρομπότ που 
χρησιμοποιήθηκε στη βιομηχανία και 

συγκεκριμένα, στην κατασκευή 
αυτοκινήτων. To Unimate μετέφερε 

σιδερένια εξαρτήματα 

στο σκελετό του αυτοκινήτου που 
κατασκευαζόταν. Ήταν μία εργασία πολύ 

επικίνδυνη για 

τους ανθρώπους, καθώς εισέπνεαν 
τοξικά αέρια, ενώ μπορεί να 
τραυματίζονταν αν δεν ήταν 

αρκετά προσεκτικοί. 



RANCHO ARM 1963

Το συγκεκριμένο ρομπότ είναι μία από τις 

πρώτες προσπάθειες των 

επιστημόνων του νοσοκομείου Λος

Αμίγκος στην Καλιφόρνια να 

δημιουργήσουν τεχνητά 

μέλη 

για άτομα με ειδικές ανάγκες. 



SHAKEY 1970 

Το Shakey είναι το πρώτο κινούμενο 

ρομπότ που δημιουργήθηκε από τους 

επιστήμονες του τεχνολογικού 

ινστιτούτου SRI (Stanford Research 

Institute) στις ΗΠΑ. 

Μπορούσε να μετακινείται στο χώρο και 

να αναγνωρίζει για ποιο λόγο κάνει μία 

ενέργεια. 



DANTE I 1992

Είναι το ρομπότ που επέτρεψε στον 
άνθρωπο να μελετήσει για πρώτη φορά 

από πολύ κοντά τον κρατήρα ενός 
ενεργού ηφαιστείου. Δημιουργήθηκε από 

την επιστημονική ομάδα του 
πανεπιστημίου Κάρνεγκι Μέλον στις 

ΗΠΑ. Ο Δάντης καταφέρε να μπει στον 
κρατήρα του ηφαιστείου του βουνού 

Σπουρ στην Αλάσκα και να συγκεντρώσει 
πολύτιμα ευρήματα. Στη μορφή θύμιζε 

αράχνη, ώστε να μπορεί να σκαρφαλώνει 
στις δύσβατες επιφάνειες ενός κρατήρα.



ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ

Ο όρος μηχατρονική είναι ένας σύγχρονος νεολογισμός που 

υποδηλώνει τον συνδυασμό των επιστημών 

της Μηχανολογίας, Ηλεκτρονικής -

Ηλεκτρολογίας καιΠληροφορικής. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE


 Οι πιο σημαντικές εφαρμογές της Μηχατρονικής είναι η 

ρομποτική, τα συστήματα μεταφορών, συστήματα 

παραγωγής, μηχανές CNC, και οι βιομηχατρονικές 

νανομηχανές. Η τελειότερη όμως εφαρμογή της 

Μηχατρονικής είναι το Ρομπότ.

 Η Ρομποτική είναι κλάδος της Μηχατρονικής.

 Ρομποτική είναι η τέχνη του σχεδιασμού και της 

κατασκευής επαναπρογραμματιζομένων στοιχείων -

συσκευών ευέλικτων και ικανών να εκτελούν διάφορες 

λειτουργίες. Το επίπεδο του αυτοματισμού είναι πολύ πιο 

ευέλικτο και δείχνει τις μελλοντικές τάσεις στην υπόλοιπη 

μηχατρονική.

ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

Τα βασικά μέρη ενός ρομπότ είναι:

 Ένα μηχανολογικό υποσύστημα, το οποίο ενσωματώνει τη δυνατότητα του 

Robot για εκτέλεση έργου. Το υποσύστημα αυτό αποτελείται από μηχανισμούς που επιτρέπουν 
στο Robot να κινείται όπως αρθρώσεις, συστήματα μετάδοσης κίνησης, επενεργητές κινητήρες, 
οδηγούς κλπ.. 

 Ένα υποσύστημα αίσθησης, μέσω του οποίου το Robot συγκεντρώνει

πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τόσο το ίδιο όσο και το περιβάλλον. Το 
υποσύστημα αυτό εκτός των άλλων είναι υπεύθυνο για την αποδοχή των εξωτερικών εντολών, 
την επεξεργασία τους, τη μετάφρασή τους σε ηλεκτρική ισχύ που θα δοθεί στους κινητήρες του 
Robot, καθώς επίσης και για την παραγωγή σημάτων εξόδου που θα πληροφορούν για την 
κατάσταση του συστήματος. Στο υποσύστημα αίσθησης περιλαμβάνονται όργανα μετρήσεως, 
αισθητήρες, ηλεκτρονικά στοιχεία κλπ.. 

 Ένα σύστημα ελέγχου, το οποίο συνδυάζει κατάλληλα την αίσθηση με τη δράση, έτσι 

ώστε το Robot να λειτουργεί αποτελεσματικά και με τον επιθυμητό τρόπο. Ο ελεγκτής του Robot 
επιβλέπει και συντονίζει ολόκληρο το σύστημα, για τη σχεδίαση και υλοποίησή του δε απαιτείται ο 
συνδυασμός γνώσεων από πολλές γνωστικές περιοχές, όπως είναι ο αυτόματος έλεγχος, η 
τεχνητή νοημοσύνη, η επιστήμη των υπολογιστών κλπ. 



Είδη ρομπότ

 Καρτεσιανά ρομπότ

 Κυλινδρικά ρομπότ

 Σφαιρικά ρομπότ

 Τα Αρθρωτά ρομπότ

 Τα Δίτροχα ρομπότ

 Τηλερομπότ

 Ανθρωπόμορφα ρομπότ



Καρτεσιανά ρομπότ

• Είναι κυρίως βιομηχανικά ρομπότ και έχουν κάποια σημαντικά

προτερήματα έναντι άλλων ρομπότ.

• Μία άλλη ονομασία που τους έχει δοθεί είναι ρομπότ γκάντρι (gantry 

robots). Συνήθως είναι πολύ μεγάλα. 

• Η κύρια τους χρήση είναι ως μηχανή αριθμητικού ελέγχου με 

υπολογιστή (computer numerical control machine ή CNC machine).



Κυλινδρικά ρομπότ

• Αποτελούνται από ένα οριζόντιο βραχίονα στερεωμένο σε μια 

κατακόρυφη κολώνα.

• Προσφέρουν μεγαλύτερη ταχύτητα.

• Χρησιμοποιείται στην συναρμολόγηση κομματιών ,στον χειρισμό 

εργαλειομηχανής και στην συγκόλληση μεγάλων κομματιών.



Σφαιρικά ρομπότ

• Αποτελούνται από μια στρεφόμενη βάση, ένα ανυψούμενο στέλεχος 

στους άξονες.

• ‘Εχουν   το  πλεονέκτημα  της αυξημένης  ευελιξίας  σε σχέση τόσο με 

τα  καρτεσιανά  όσο και με τα κυλινδρικά ρομπότ. 

• Αυξημένη ταχύτητα κίνησης αξόνων.



Είναι τοποθετημένα πάνω σε μια 

στρεφόμενη βάση και αποτελούνται από τρία 

σταθερά μέλη (συνδέσμους) που ενώνονται με 

στροφικές αρθρώσεις και έχουν στην άκρη 

τους ένα εργαλείο , συνήθως μία αρπάγη  

Χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στις βιομηχανίες 
και κυρίως στην συναρμολόγηση και συγκόλληση 
μεγάλων κομματιών και στο βάψιμο με σπρέι

Τα πλεονεκτήματα των αρθρωτών ρομπότ είναι ότι 
έχουν την πιο μεγάλη μηχανική ευελιξία και μπορούν 
να κινηθούν ταχύτατα ως προς τους τρεις βαθμούς 
ελευθερίας

Τα Αρθρωτά ρομπότ



Τα τελευταία χρόνια τα δίτροχα ρομπότ γίνονται όλο και περισσότερο 
διαδεδομένα

Για να μην πέσουν χρησιμοποιούν δυναμική σταθερότητα. 
Συγκεκριμένα, ελέγχουν την ισορροπία τους κάνοντας συνεχείς 
μετακινήσεις μπρος-πίσω

Πλέον, με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, τα δίτροχα
ρομπότ μπορούν να μένουνε ακίνητα, ακόμη και σε απότομη κλίση
εδάφους

Τα Δίτροχα ρομπότ



Τηλερομπότ

Το τηλερομπότ είναι ένας αυτοκινούμενος μηχανισμός που συνδυάζει τηλεχειρισμό 
από τον άνθρωπο και αυτονομία
Κινείται εμπρός - πίσω,  στρίβει αριστερά - δεξιά,  κάνει επιτόπου αναστροφή,  κινεί 
το χέρι πάνω - κάτω,  κινεί το κεφάλι αριστερά - δεξιά,  κάνει λήψη εικόνας και ήχου 
από το χώρο που κινείται και  τα μεταδίδει ασύρματα στο χειριστή του, αλλά και 
εκφωνεί ηχητικά μηνύματα και εντολές



Τα ανθρωπόμορφα ρομπότ είναι 
ξεχωριστά ρομπότ που έχουν την 
ικανότητα να αναγνωρίζουν συναισθήματα 
και μάλιστα να τα βιώνουν και τα ίδια. Οι 
επιστήμονες ισχυρίζονται ότι είναι πολύ 
σημαντικό να δοθούν στα ρομπότ 
συναισθήματα εφόσον θα είναι ικανά να 
πραγματοποιούν διάφορες οικοκυρικές 
αποστολές μέσα σε ένα σπίτι και όχι μόνο 
στο σπίτι. Αρκετές επιστημονικές ομάδες 
σήμερα κατασκευάζουν ρομπότ τα οποία 
διαθέτουν τα βασικά συναισθήματα. Για 
παράδειγμα αν νιώθουν ευτυχισμένα μετά 
από μια δουλειά που έχουν κάνει τότε θα 
την ξανά κάνουν και αν νιώθουν λυπημένα 
και όταν την ξανά κάνουν θα καταβάλουν 
περισσότερη προσπάθεια.

Ανθρωπόμορφα ρομπότ



Αποτελούνται από κλειστές κινηματικές αλυσίδες κατά τις 

οποίες οι αρθρωτοί σύνδεσμοι ενώνονται παράλληλα μεταξύ 

μιας σταθερής βάσης και μιας κινούμενης πλατφόρμας 

ενώνοντας την πλατφόρμα

Τα παράλληλα ρομπότ χρησιμοποιούνται και 
ως κινητές πλατφόρμες εξομοίωσης πτήσης 
με πιλοτήριο

Πλεονεκτήματα έναντι των σειριακών όπως:
i. Στιβαρότητα 
ii. Καλή ικανότητα χειρισμού
iii. Ικανότητα χειρισμού μεγάλων φορτίων 
iv. Καλό λόγο φορτίου προς βάρος

Τα κύρια μειονεκτήματά τους είναι: 
i. Μικρότερος χώρος εργασίας, 
ii. Σχετικά περιορισμένο εύρος κινήσεων
iii. Σχετικά μεγάλο οικονομικό κόστος

Τα Παράλληλα ρομπότ



Το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Ευστάθειας 
(Electronic Stability Control – ESC), είναι ένα 

σύστηµα κλειστού βρόχου που βοηθάει τον 

οδηγό να διατηρήσει τον έλεγχο του οχήματος 

και να περιορίσει την ολίσθηση σε καταστάσεις 

υψηλού κινδύνου, ενεργοποιώντας ανεξάρτητα 

τα φρένα σε κάθε τροχό και προσαρµόζοντας 

κατάλληλα τη ροπή που φτάνει στους τροχούς 

από τον κινητήρα. Ο οδηγός µπορεί να 

µοντελοποιηθεί σαν ένα σύστηµα υψηλού 

κέρδους του οποίου οι αντιδράσεις είναι 

ακραίες και σε περίπτωση αστάθειας του 

οχήµατος µπορούν να χειροτερέψουν την 

κατάσταση. 

Ημιαυτόνομη Ρομποτική Πλατφόρμα





•Αφοπλισμός εκρηκτικών μηχανισμών 

•Αντικατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στην 

μάχη 

•Περίθαλψη των στρατιωτών 

•Κατασκοπεία 

•Ανεφοδιασμός των στρατιωτών 

•Φύλαξη συνόρων 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΡΟΜΠOΤ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ 



Είναι τηλεχειριζόμενα 

Αποτελούν μέρος του οπλοστασίου πολλών 
χωρών 

Προσφέρουν ακρίβεια και ασφάλεια στους 
πυροτεχνουργούς 

Έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη στο Ιράκ και 
χρησιμοποιούνται τόσο στο Αφγανιστάν όσο 
και στο Πακιστάν 

ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ



Χαρακτηριστικό μοντέλο ρομπότ αφόπλισης βομβών 

Έχει περίπου το μέγεθος μιας μηχανής του γκαζόν 

Διαθέτει όλους τους απαραίτητους αισθητήρες 

Χρησιμοποιείται κυρίως από τον στρατό του Ισραήλ και 
των Η.Π.Α. 

MARKV-A1 



Επένδυση του τμήματος έρευνας του αμερικανικού στρατού(DARPA) 

Τομέας επένδυσης: Νευρολογία και ρομποτικά προσθετικά μελή 

Μέγεθος επένδυσης το 2011: 353 εκατομμύρια δολάρια 

ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ 



•Έντομα

•Πουλιά

•Σκουλήκια

•Μέδουσες

•Αεροσκάφη

•Αερόπλοια

ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΜΠΟΤ



•Μικροσκοπική

•Κινείται με απίστευτη ταχύτητα

•Φωτογραφίζει

•Ηχογραφεί

•Χτυπά τρομοκράτες

•Ανιχνεύει εχθρούς, πυρηνικά όπλα

•Βασίζεται στην μικροαεροναυπηγική τεχνολογία

•Μη ανιχνεύσιμη

•Μιμείται τη φύση

ΜΥΓΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ



Κατασκευάστηκε από Αμερικανούς - Κορεάτες

Εύκαμπτο

Αθόρυβο

Εισχωρεί παντού

Ανθεκτικό

ΡΟΜΠΟΤ ΣΚΟΥΛΗΚΙ



Μη επανδρωμένο αεροσκάφος 90 μέτρα μήκος

Παρακολουθεί μεγάλες περιοχές

Πτήση για σύντομο χρονικό διάστημα

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ



Κατασκευάστηκε απότην Boston Dynamics σε συνεργασία με 

τοHarvard University

Έχει περίπου το μέγεθος ενός μουλαριού

Μπορεί να κινείται σε ανώμαλο μέγεθος

Είναι αυτόνομο

 Μπορεί να μεταφέρει μέχρι 150 kg

BIGDOG



ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ



Ηγείται αυτής της τεχνολογίας με 7000 μη επανδρωμένα ρομπότ αέρος 

και 12.000 άρματα μάχης

Έχει επενδύσει 127 δισ δολάρια στο πρόγραμμα αυτό

Έχουν κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά την λειτουργία τους αν θα 

ξεχωρίσουν φίλια στρατεύματα ενόπλους και άοπλους

Προβλέπετε να ολοκληρωθεί σε 10 χρόνια

ΑΜΕΡΙΚΗ



Χρησιμοποιούν δικά τους ρομπότ από το 2008

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις περιπολούν με τηλεχειριζόμενα 

οχήματα στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. Οι μηχανές αυτές είναι 

προς το παρόν εξοπλισμένες μόνο με αισθητήρες - αλλά μπορούν ανά 

πάσα στιγμή να εξοπλιστούν με όπλα

ΙΣΡAHΛ



Έχει αρχίσει η εκπόνηση ενός τέτοιου προγράμματος με αρκετές 

αμφιβολίες από το υπουργείο άμυνας της Ρωσίας

Παρόλα αυτά τα ρομπότ θεωρούνται το μέλλον του ρώσικου στρατού

Μόνο στον πολιτικό τομέα έχουν χρησιμοποιηθεί ρομπότ

ΡΩΣIΑ



ΚΙΝΑ

 Η Κίνα, η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για ρομπότ, θέλει επίσης να 

γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός τους.

 Η κινεζική βιομηχανία ρομπότ Alliance παρουσίασε τα σχέδιά της, τα 

οποία θα κάνουν την Κίνα τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ρομπότ 

στον κόσμο, στο ετήσιο συνέδριο της οργάνωσης στην Chongqing, 

στη νοτιοδυτική Κίνα.

 «Προβλέπουμε ότι η Κίνα μπορεί να γίνει ένας από τους ισχυρότερους 
βιομηχανικούς κατασκευαστές ρομπότ μέχρι το 2030», είπε ο Song 

Xiaodong, γενικός γραμματέας της Alliance, στο συνέδριο.



Κινέζικο ρομπότ στα ρεκόρ Γκίνες: 

Περπάτησε 134 χιλιόμετρα χωρίς στάση

Ένα τετράποδο κινεζικό ρομπότ κατέκτησε 
μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, 
καθώς περπάτησε 134,03 χιλιόμετρα χωρίς 
στάση.Το ρομπότ δημιουργήθηκε από 
ερευνητές του Πανεπιστημίου 
Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών 
Τσονγκτσίνγκ με επικεφαλής τον καθηγητή 
ρομποτικής Λι Τσινγκντού και λέγεται 
«Βαδιστής Νο 1».Δεν είναι όμως πολύ 
γρήγορο, καθώς χρειάσθηκε πάνω από 
δύο μέρες (54 ώρες και 34 λεπτά) για να 
κάνει το νέο ρεκόρ, προτού ξεμείνει από 
μπαταρία, σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Γκίνες 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ



Εφαρμογές της Ρομποτικής στους σύγχρονους τομείς της επιστήμης,

της τέχνης και της καθημερινής ζωής. Κατευθύνσεις για το μέλλον–

Τεχνητή συνείδηση



ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Τα τελευταία χρόνια η ρομποτική έχει εισέλθει στον χώρο της 

εκπαίδευσης, γιατί παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε 

σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία.

 Η ρομποτική χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση γιατί μέσα από την 

διασκέδαση ο μαθητής εκπαιδεύεται στις φυσικές και άλλες 

επιστήμες.



 Σήμερα υπάρχουν έτοιμα εκπαιδευτικά πακέτα για την δημιουργία 
προγραμματιζόμενων ρομποτικών κατασκευών, που περιλαμβάνουν:

 -Προγραμματιζόμενο «τούβλο» που αποτελείται από επεξεργαστές, θύρες εισόδου και 
εξόδου, USB ή Bluetouth επικοινωνιία με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, LCD οθόνη, ηχεία 
κλπ

 -Αισθητήρες φωτός (που αναγνωρίζουν την κλίμακα του γκρι)

 -Αισθητήρες αφής (που χρησιμοποιούνται και σαν διακόπτες)

 -Αισθητήρες υπερήχων (που αναγνωρίζει εμπόδια και υπολογίζει την απόστασή τους)

 -Αισθητήρες ήχων (με μεγάλο εύρος έντασης του ήχου)

 -Βηματικούς κινητήρες (που ελέγχονται με ακρίβεια μοίρας, ενώ έχουν ενσωματωμένο 
αισθητήρα γωνίας)

 -Δομικά στοιχεία για την σύνθεση των κατασκευών, καθώς και διάφορα καλώδια 
σύνδεσης, μπαταρίες κλπ. https://www.youtube.com/watch?v=Ssc8eKZ4Nhw



Ρομποτική και Διάστημα

 Μία από τις σημαντικότερες 

εφαρμογές της ρομποτικής 

επιστήμης είναι στον τομέα 

της εξερεύνησης και μελέτης 

του διαστήματος,εφόσον τα 

ρομπότ είναι πιο ανθεκτικά 

από ότι ο άνθρωπος στις 

δύσκολες συνθήκες του 
διαστήματος και έτσι έχουν τη 

δυνατότητα να ταξιδέψουν 

στα πιο απομακρυσμένα μέρη 

του γαλαξία μας. 



Ρομποτική και βιομηχανία

 Ένα βιομηχανικό ρομπότ καθορίζεται από το 

πρότυπο ISO[1] ως ένας αυτόματα ελεγχόμενος, 

επαναπρογραμματιζόμενος, πολλαπλός βραχίονας 

κατασκευασμένος με τρεις ή περισσότερους 

άξονες. Το πεδίο της ρομποτικής μπορεί να 

χαρακτηριστεί πιο ουσιαστικά ως η μελέτη, ο 

σχεδιασμός και η χρήση robot για την δημιουργία 

κατασκευών (ένας top-level ορισμός στηρίζεται 

στον εκ των προτέρων καθορισμό των ρομπότ).

 Τυπικές εφαρμογές της ρομποτικής είναι η 

συγκόλληση, οι βαφές, η συναρμολόγηση, η 

τοποθέτηση (όπως συσκευασίες, παλετοποιήσεις 

και SMT), ο έλεγχος προϊόντων, και οι δοκιμές. Και 

όλα αυτά με υψηλή αντοχή, ταχύτητα και ακρίβεια.

https://el.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Robot&action=edit&redlink=1


Ρομποτική και Ιατρική
 Η ρομποτική ιατρική δεν είναι απλά το 

μέλλον, αλλά το παρόν της ιατρικής 
περίθαλψη

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα 
ρομπότ θα είναι γενικά σημαντικό μέρος 
του μέλλοντός μας, ωστόσο ορισμένα 
ιατρικά ρομπότ είναι σε ευρεία χρήση από 
σήμερα κιόλας.

 Οι ρομποτικές τεχνολογίες βοηθούν τους 
γιατρούς να κάνουν καλύτερες διαγνώσεις 
και να παρέχουν ανώτερης ποιότητας 
θεραπείες. Από χειρουργικές επεμβάσεις 
μέχρι και θεραπείες αποκατάστασης, τα 
ρομπότ έχουν αρχίσει ήδη να εκτελούν 
περίπλοκες διαδικασίες, που, σε πολλές 
περιπτώσεις, δεν θα μπορούσαν να 
επιτευχθούν με τα "γυμνά" ανθρώπινα 
χέρια.



Ρομποτική και Σρατός

 Μερικοί πιστεύουν ότι το μέλλον του σύγχρονου πολέμου

 θα είναι με αυτοματοποιημένα συστήματα όπλων.Ο

 αμερικανικός στρατός επενδύει σημαντικά στην έρευνα

 και στην ανάπτυξη προς δοκιμές και στην ανάπτυξη όλο

 ένα και πιο αυτοματοποιημένων συστημάτων. Το πιο

 σημαντικό σύστημα που χρησιμοποιείται σήμερα είναι τo

 μη επανδρωμένο εναέριο όχημα(ΙΑΙ Pioneer & RQ-1

 Predator), το οποίο μπορεί να οπλιστεί με βλήματα που

 πέφτουν από τον αέρα και καταλήγουν στο έδαφος και

 λειτουργεί με τηλεχειρισμ



Οικιακά Ρομπότ

 Νοτιοκορεάτες επιστήμονες δημιούργησαν ένα ικανότατο ρομπότ-

οικιακή βοηθό, που μπορεί να περπατά, να καθαρίζει το σπίτι, να 

πλένει τα ρούχα στο πλυντήριο, να φτιάχνει τοστ και να ζεσταίνει το 

φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων.

 Το «Μαχρού-Ζ» είναι ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ, με 

περιστρεφόμενο κεφάλι, πόδια, χέρια και έξι δάχτυλα, καθώς επίσης 

τρισδιάστατη όραση, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει τις δουλειές 

που έχει να κάνει, αλλά και τους ανθρώπους γύρω του.

 Αυτή ακριβώς η ικανότητα να παρατηρεί τα αντικείμενα, να 

καταλαβαίνει ποια δουλειά πρέπει να γίνει (π.χ. να μαζέψει τα άδεια 

πιάτα και ποτήρια από το τραπέζι) και αμέσως να την εκτελεί, είναι το 

μεγάλο προσόν του ρομπότ.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ



Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση των αυτόματων 

μηχανημάτων.

Οι τρεις νόμοι της ρομποτικής είναι κανόνες στους οποίους υπακούν τα περισσότερα ρομπότ με 

ποζιτρονικό εγκέφαλο που εμφανίζονται στα έργα επιστημονικής φαντασίας του 

συγγραφέα Ισαάκ Ασίμωφ, ενώ χρήση τους έχουν κάνει και άλλοι δημιουργοί επιστημονικής 

φαντασίας. Οι νόμοι αυτοί πρωτοδιατυπώθηκαν από τον Ασίμωφ στο διήγημα "Runaround" 

(1942) και είναι οι εξής:

 Το ρομπότ δε θα κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε με την αδράνειά του 

θα επιτρέψει να βλαφτεί ανθρώπινο όν

 Το ρομπότ πρέπει να υπακούει τις διαταγές που του δίνουν οι 

άνθρωποι, εκτός αν αυτές οι διαταγές έρχονται σε αντίθεση με τον 

πρώτο νόμο

 Το ρομπότ οφείλει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον αυτό δεν 

συγκρούεται με τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B1%CE%AC%CE%BA_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%89%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/1942


Σε μεταγενέστερα μυθιστορήματα του Ασίμωφ, οι τρεις νόμοι της ρομποτικής 

συμπληρώθηκαν από το ρομπότ Ντάνιελ Όλιβοου με τον μηδενικό νόμο της 

ρομποτικής:

 Το ρομπότ δε θα κάνει κακό στην ανθρωπότητα, ούτε με την 

αδράνειά του θα επιτρέψει να βλαφτεί η ανθρωπότητα,

 οπότε και ο πρώτος νόμος συμπληρώθηκε ανάλογα (παρόμοιες 

προσαρμογές έγιναν και στον δεύτερο και τρίτο νόμο):

 Το ρομπότ δε θα κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε με την αδράνειά του 

θα επιτρέψει να βλαφτεί ανθρώπινο όν, εφόσον αυτό δεν αντιτίθεται 
στο μηδενικό νόμο.

 Στους νόμους αυτούς, αλλά και στις παραβιάσεις τους στηρίχθηκαν 

τα διηγήματα για ρομπότ του Ασίμωφ, αλλά και πολλών άλλων 

συγγραφέων.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1


Ο άνθρωπος φανταζόταν πάντοτε μηχανές που να του μοιάζουν και να τον 
υπηρετούν στην καθημερινή του ζωή. Στην ελληνική μυθολογία είναι 

γνωστός ο Τάλως, το πρώτο ρομπότ που κατασκευάστηκε από τον Δαίδαλο 
(ή Ήφαιστο) με εντολή του Δία και δόθηκε στον Μίνωα για την προστασία 

της Κρήτης από τους εχθρούς της.

Σήμερα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται «έξυπνα ρομπότ» για τη βιομηχανία, 
τις υπηρεσίες, τις οικιακές εργασίες, αλλά δυστυχώς και για πολεμικούς 

σκοπούς. Όπως και άλλα επιτεύγματα της επιστήμης (λ.χ., της πυρηνικής 
φυσικής και τεχνολογίας) έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον του ανθρώπου, έτσι 
και τα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν (και έχουν χρησιμοποιηθεί) για 
καταστροφικούς σκοπούς. Οι αυτοκαθοδηγούμενες βόμβες λέιζερ δεν είναι 

παρά «έξυπνα ρομπότ».

Ο αρχικός φόβος ότι ο αυτοματισμός θα αυξήσει την ανεργία αποδείχθηκε στην 
πράξη ότι δεν ισχύει, γιατί ο αυτοματισμός (μηχανοποίηση, ρομποτική, 

πληροφορική) δημιούργησαν πολύ περισσότερα νέα επαγγέλματα από όσα 
εξαφάνισαν. Έτσι συνολικά ο αυτοματισμός οδήγησε σε μείωση της 

ανεργίας, η οποία όμως εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση τόσο στο 
επίπεδο κάθε χώρας όσο και διεθνώς.

Η πορεία της ρομποτικής δείχνει ότι αυτή θα συνεχίσει να αναπτύσσεται για 
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην ανάπτυξη αυτή μπορούν και πρέπει να 

συμβάλλουν φυσικοί, μαθηματικοί, μηχανικοί, πληροφορικοί, αλλά και 
γιατροί, χημικοί, βιολόγοι, και οικονομοτεχνικοί επιστήμονες.



Ένα ρομπότ δε μπορεί να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα που εκτελεί ένας 
άνθρωπος. Αντίστροφα τα ρομπότ

μπορούν να κάνουν κάποιες εργασίες καλύτερα από τους ανθρώπους, ιδίως 
όταν αυτές απαιτούν

επαναληπτική δουλειά για μακρά χρονικά διαστήματα κάτω από δυσχερείς 
συνθήκες. Τα πλεονεκτήματα των ρομπότ, στα οποία οφείλεται η

ευρεία χρήση τους, είναι η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα. Ταυτόχρονα είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι

η απόδοση των ρομπότ είναι γενικά ανεξάρτητη από τον αριθμό των 
επαναλήψεων εκτέλεσης μιας εργασίας.

Επιπλέον, οι εφαρμογές της ρομποτικής απαλλάσσουν τον άνθρωπο από 
πολλές επικίνδυνες και ανθυγιεινές

εργασίες (π.χ. ορυχεία,πυρηνικοί αντιδραστήρες).Τα κυριότερα μειονεκτήματα 
των ρομποτικών βραχιόνων

αναδεικνύονται κυρίως σε εργασίες που απαιτούν "νοημοσύνη" και σε 
εργασίες που εκτελούνται σε αβέβαιο

περιβάλλον. Οι εφαρμογές της ρομποτικής συνεισφέρουν στη μείωση του 
κόστους, την αύξηση της

παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων 
προϊόντων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ….



Η  χρήση του LEGO MINDSTORMS Education EV3.

επιτρέπει στους μαθητές να χτίσουν, προγραμματίσουν και να δοκιμάσουν τις δικές τους λύσεις 

σε πραγματικά προβλήματα της ρομποτικής τεχνολογίας.

Το βασικό πακέτο LEGO MINDSTORMS Education EV3 περιέχει το EV3 Intelligent Brick, το 

οποίο είναι ένας ισχυρός μικρός υπολογιστής που κάνει δυνατό τον έλεγχο μοτέρ και την 

συλλογή απο δεδομένα αισθητήρων.

Επίσης, επιτρέπει Bluetooth και Wi-Fi επικοινωνία καθώς και παρέχει συλλογή δεδομένων και 

προγραμματισμό.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκεφτούν ώστε να μπορέσουν να βρουν δημιουργικές λύσεις σε 

προβλήματα, καθώς και στην συνέχεια να τις αναπτύξουν μέσω μιας διαδικασίας επιλογής, 

κατασκευής, δοκιμής και αξιολόγησης.

Είναι επίσης μία ευκαιρία για τους μαθητές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να 

συνεργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία στην χρήση μιας σειράς αισθητήρων, κινητήρων 

(μοτέρ) και «έξυπνων» μονάδων.

LEGO MINDSTORMS Education EV3









ΠΗΓΕΣ …

 http://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/item/325452-i-rompotiki-iatriki-

den-einai-apla-to-mellon--alla-to-paron-tis-iatrikis-

perithalpsis#ixzz480swncko

 http://www.otherside.gr/2010/01/mahru-z-robot-

noikokyra/#ixzz480w38Af5

 https://el.wikipedia.org/wiki/Μηχατρονική

 users.sch.gr/jenyk/index.php/robotics 

 http://www.lego.com/en-us/mindstorms/learn-to-program

http://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/item/325452-i-rompotiki-iatriki-den-einai-apla-to-mellon--alla-to-paron-tis-iatrikis-perithalpsis
http://www.otherside.gr/2010/01/mahru-z-robot-noikokyra/



