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Τι είναι ένα ρομπότ;

Δεν υπάρχει σαφής ορισμός.
Ορισμός: Μια μηχανική κατασκευή που 
υποκαθιστά τον άνθρωπο σε ορισμένες 
εργασίες (τις περισσότερες φορές 
προγραμματιζόμενη).
Μπορεί να λειτουργεί υπό τον έλεγχο του 
ανθρώπου ή αυτόνομα

Η λέξη ρομπότ προέρχεται από την 
Τσέχικη λέξη:
Robota >> Καταναγκαστική εργασία
Ρομπότ = σκλάβος του ανθρώπου

Πότε εμφανίζονται;
● Μυθολογία (Τάλως, Όμηρος)
● Ρομπότ κατασκευάστηκαν στην 

αρχαιότητα (αυτόματα Ήρωνος, 
αυτόματη θεραπαινίδα Φίλωνος )



Τα είδη των ρομπότ



Πού βλέπουμε ρομπότ;
Στον κινηματογράφο Στο σπίτι

Στην ιατρική

Στη βιομηχανία

Στην έρευνα και στην εξερεύνηση

Στην εκπαίδευση

http://newspaper.li/static/c9e5e5d046ae6f77653d66a252bb5a9d.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/KUKA_Industrial_Robots_IR.jpg
http://www.dtechreviews.com/wp-content/uploads/2012/07/iRobot-Roomba-780-image2.jpg
http://cdn.medgadget.com/wp-content/uploads/2011/12/da-vinci-robot-single-access-kit.jpg


Τα βασικά μέρη ενός ρομπότ

Μηχανικό μέρος (Σασί)
Αισθητήρες και μονάδες εξόδου

Μονάδα Επεξεργασίας (Εγκέφαλος)
Πηγή ενέργειας
(συνήθως μπαταρίες)



Το μηχανικό μέρος ενός ρομπότ
(Πως κινείται ενός ρομπότ)

Το μηχανικό μέρος ενός ρομπότ εκτός από την στήριξη όλων των υπόλοιπων μερών, ενσωματώνει και τους κινητήρες 
που του επιτρέπουν να μετακινηθεί στον χώρο.

Οι κινητήρες μπορούν να περιστρέφουν:
● Ρόδες (τροχοφόρα ρομπότ)
● Έλικες - Προπέλες (ελικοφόρa ρομπότ)
● Αρθρώσεις (βραχίονες, πόδια κτλ)

Με την κατάλληλη επιλογή αρθρώσεων και κινητήρων, μπορούμε να 
κάνουμε ένα ρομπότ να μιμείται την κίνηση πλασμάτων του ζωικού 
βασιλείου (βιομιμητική).



Οι αισθητήρες και οι μονάδες εξόδου είναι τα εξαρτήματα που επιτρέπουν στο ρομπότ να επικοινωνεί 
και να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον.

Οι Αισθητήρες ενός ρομπότ

Είδη αισθητήρων:
● Επαφής
● Υπερύθρων
● Υπερήχων
● Φωτός - Χρωμάτων
● Θερμοκρασίας
● Ήχου (μικρόφωνα)
● Άλλοι αισθητήρες: πίεσης, επιταχυνσιόμετρα, 

γυροσκόπια, πυξίδες κτλ.

Είδη μονάδων εξόδου:
● Φωτεινές λυχνίες - οθόνες.
● Βομβητές.
● Μεγάφωνα.



H δημιουργία πλατφορμών (πλακετών) ανάπτυξης αυτοματισμών και ρομπότ, 
έκανε τη ρομποτική περισσότερο προσιτή στον αρχάριο χρήστη.

Η μονάδα επεξεργασίας ενός ρομπότ

Arduino: Η πιο διαδεδομένη ανοιχτή (ελεύθερη) πλατφόρμα ανάπτυξης 
ηλεκτρονικών, ανοιχτού (ελεύθερου) κώδικα.

Arduino Shields: Εξωτερικά ηλεκτρονικά κυκλώματα (πλακέτες) που 
συνδέονται πάνω στο Arduino επεκτείνοντας τις δυνατοτητές του

Η μονάδα επεξεργασίας ενός ρομπότ, αποτελεί τον ηλεκτρονικό του εγκέφαλο και μπορεί να είναι μικρής ή 
μεγάλης υπολογιστικής ισχύος.
Είναι αυτή που λαμβάνει όλες τις αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που παίρνει από τους αισθητήρες. 
Στέλνει τα αποτελέσματα στους κινητήρες και στις άλλες μονάδες εξόδου.



Γενικά υπάρχουν 3 τρόποι για αυτό:
1. Να αγοράσουμε ένα έτοιμο ρομποτικό 

κιτ, που έχει τη δυνατότητα 
συναρμολόγησης.
Μερικά ρομποτικά κιτ όπως τα lego 
mindstorms ή το Bioloid της 
ROBOTIS, έχουν τη δυνατότητα να 
συναρμολογούνται σε διαφορετικές 
μορφές (πχ τροχοφόρα, αράχνες, 
δίποδα κτλ).

Φτιάχνοντας ένα ρομπότ

2.   Να αγοράσουμε ένα έτοιμο ρομπότ και να
      ξεκινήσουμε να το προγραμματίζουμε.
3.   Να φτιάξουμε μόνοι μας ένα ρομπότ.



Φτιάχνοντας το δικό μας ρομπότ

Μια ιδέα για το ξεκίνημα: Μετατροπή τηλεκατευθυνόμενου αυτοκινήτου σε ρομπότ.
Πλεονέκτημα: Εύκολη και γρήγορη κατασκευή με χαμηλό κόστος.

Με το arduino και τα shields έχουμε στη διάθεσή μας τα 2 από τα 4 βασικά μέρη ενός 
ρομπότ (την ΚΜΕ και τους αισθητήρες).
Δεν χρειαζόμαστε εξειδικευμένες γνώσεις ηλεκτρονικής



Η πιο απλή μορφή ρομπότ που μπορεί κάποιος να κατασκευάσει είναι αυτή 
ενός τρίκυκλου

Η πιο απλή μορφή ενός ρομπότ

Αποτελείται από δύο ρόδες που κινούνται με 
ανεξάρτητους κινητήρες και από μια τρίτη που 
κινείται ελεύθερα (ρομπότ διαφορικής οδήγησης)
Πλεονέκτημα: Μπορεί να πραγματοποιεί 
επιτόπιες περιστροφές (γύρω από τον άξονά του)

<< Βρίσκει εφαρμογή στις ρομποτικές σκούπες 
και αλλού



Πλοήγηση του ρομπότ στο χώρο

Τοποθετώντας τον αισθητήρα σε έναν 
περιστρεφόμενο κινητήρα καλύπτουμε 
μεγαλύτερη περιοχή, όπως ένα ραντάρ.

Η πλοήγηση ενός ρομπότ στο χώρο, ώστε να εντοπίζει τα εμπόδια και να τα αποφεύγει, μπορεί 
να γίνει με τη χρήση ενός ή περισσότερων αισθητήρων:

● Επαφής (μουστάκια)
● Υπερύθρων
● Υπερήχων

Πλοήγηση με αισθητήρες φωτός

Περισσότεροι αισθητήρες -> περισσότερη 
πληροφορία για τον περιβάλλοντα χώρο -> 
Πολυπλοκότερη κατασκευή

Αποφεύγοντας τον "γκρεμό"

Επαφή -> οπισθοδρόμηση 
-> στροφή

Εντοπισμός εμποδίου από απόσταση
Δεν χρειάζεται οπισθοδρόμηση



Προβλήματα κατά την πλοήγηση

... η λύση

Ένα άλλο πρόβλημα...
(εγκλωβισμός σε τούνελ 
πχ ο χώρος μεταξύ καναπέ και τοίχου)

... και μια πιθανή λύση του

Ένα πρώτο πρόβλημα...
(εγκλωβισμός στις γωνίες)

Και τα προβλήματα δεν σταματούν...
(εμπόδια που δεν "βλέπουν" οι αισθητήρες)

>> Γιατί χρειάζονται τόσοι αισθητήρες;
Όσο περισσότεροι αισθητήρες τόσο περισσότερη 
πληροφορία για τον περιβάλλοντα χώρο... αλλά 
πολυπλοκότερο ρομπότ.



Εξειδικευμένοι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σε ρομπότ
1. Γυροσκόπια
2. Επιταχυνσιόμετρα
3. Ηλεκτρονικές πυξίδες κτλ

Χρήση εξειδικευμένων αισθητήρων

Τα γυροσκόπια μαζί με τα επιταχυνσιόμετρα χρησιμοποιούνται 
συνήθως σε ιπτάμενες μηχανές ρομπότ (IMU).
Επίσης σε ρομπότ που ισορροπούν στις δύο ρόδες ή ποδηλατούν

<< Μια άλλη χρήση, των επιταχυνσιομέτρων κυρίως, είναι η ανίχνευση 
σύγκρουσης (impact), όπως εφαρμόζεται στα αυτοκίνητα (για να ανοίξει 
ο αερόσακος).
Το ρομπότ αντιλαμβάνεται ότι συγκρούστηκε με κάποιο εμπόδιο και 
αντιδρά κατάλληλα 

<< Εφαρμόζεται σε αγώνες sumo με ρομπότ

Οι ηλεκτρονικές πυξίδες χρησιμοποιούνται για τον προσανατολισμό του 
ρομπότ στον χώρο (γωνία σε σχέση με τον μαγνητικό Βορρά).



Ελληνική κοινότητα 
Ρομποτικής: 
● www.GRobot.gr
Σελίδες κατασκευών: 
● Let's Make Robots (http:

//letsmakerobots.com)
● www.instructables.com
● makezine.com
● diydrones.com/
Online καταστήματα:
● grobotronics.com
● robotstore.gr
● www.sparkfun.com
● www.adafruit.com

Ιστοσελίδες για το ξεκίνημα
Arduino:
● www.arduino.cc
● www.adafruit.com/tutorials
● seaside.citilab.

eu/scratch/arduino
● thecustomizewindows.

com/2012/12/arduino-robot-
basic-guide-to-create-your-
first-robot/

Online courses:
● www.udacity.

com/overview/Course/cs373/
CourseRev/apr2012



Εισαγωγή στην ρομποτική

Σας ευχαριστώ για 
την προσοχή σας!

Την παρουσίαση αυτή και άλλες 
πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή στην 

ρομποτική θα τις βρείτε στο site του 
προγράμματος θαλάσσιας ρομποτικής για 

σχολεία του Ιδρύματος Ευγενίδου

www.hydrobots.gr


