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Η διπλωματικι εργαςία επικεντρϊνεται ςτθν καταςκευι μίασ ρομποτικισ αρπάγθσ που είναι 
κατάλλθλθ για τθν αυτοματοποίθςθ τθσ ςυγκομιδισ ςμζουρων, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν εργαςίασ και τθσ παραγωγικότθτασ ςτον αγροτικό τομζα.  
Συγκεκριμζνα, θ αρπάγθ προςαρτάται ςε ρομποτικό βραχίονα και ζχει τθν ικανότθτα αποκοπισ 
καρπϊν από το βλαςτό τουσ, με τρόπο τζτοιο, ϊςτε εκείνοι να μθν τραυματίηονται και να 
διατθροφν τθν άριςτθ ποιότθτά τουσ κατά τθν επεξεργαςία τουσ ςτο ςτάδιο του νωποφ καρποφ. 
Αρχικά παρουςιάηονται αποτελζςματα προχπάρχουςασ ζρευνασ με τουσ πιο κατάλλθλουσ 
μθχανιςμοφσ για τθν υλοποίθςθ μίασ τζτοιασ καταςκευισ και αναλφεται θ χρθςιμότθτα ενόσ 
ςυςτιματοσ ελζγχου για τθν αυτοματοποίθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ. 
Στθ ςυνζχεια αναλφονται οι εμφανιηόμενεσ δυνάμεισ και οι αναπτυςςόμενεσ τάςεισ, τόςο ςτθν 
επιφάνεια του φροφτου κατά τθ ςτιγμι τθσ αποκοπισ, όςο και ςτθν ίδια τθν αρπάγθ, κακϊσ 
επίςθσ πραγματοποιείται μια ςτατικι ανάλυςθ, ϊςτε να κακοριςτοφν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 
τθσ αρπάγθσ. Αξιοποιϊντασ τα παραπάνω δεδομζνα, γίνεται τελικά θ επιλογι του ιδανικότερου 
υλικοφ για τθν καταςκευι του μθχανιςμοφ τθσ.  
Κατόπιν αυτϊν ςχεδιάηονται τα απαραίτθτα εξαρτιματα και καλοφπια και πραγματοποιείται θ 
τριςδιάςτατθ εκτφπωςθ και θ ςυναρμολόγθςθ τουσ. 
Τζλοσ, θ αρπάγθ αναρτάται ςε ρομπότ εργαςτθρίου, και μζςω χειριςμοφ του ςυςτιματοσ 
αναδεικνφεται θ ορκι λειτουργία τθσ. 
 

Η αρπάγθ με τθ ςφνδεςι τθσ ςτο δίκτυο παροχισ 
πεπιεςμζνου αζρα του ρομπότ ενεργοποιείται και 
πραγματοποιείται ζλεγχοσ τθσ ορκισ λειτουργίασ 
τθσ.  
Κατά τθν εκτζλεςθ του τελικοφ πειράματοσ εκείνθ 
μζςω κατάλλθλου χειριςμοφ του ρομπότ 
προςεγγίηει το φροφτο και αφοφ το ςφίξει ςτο 
εςωτερικό τθσ, το τραβάει μζχρι να αποκοπεί από 
τον βλαςτό του. Με τθν επιτυχθμζνθ ςυγκομιδι 
του φροφτου επιτυγχάνεται και ο ςτόχοσ τθσ 
εργαςίασ. 

Με ςκοπό τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ γεωμετρίασ, αλλά και τθν οριοκζτθςθ των προδιαγραφϊν 
τθσ αρπάγθσ, πραγματοποιικθκε ςτατικι ανάλυςθ των δφο οριακϊν καταςτάςεων που μποροφν 
να βρεκοφν τα άκρα τθσ. 

Στο ςχεδιαςτικό ςτάδιο κακορίςτθκαν τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι και 
πραγματοποιικθκε λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ των εξαρτθμάτων. 
 
Το είδοσ τθσ τεχνολογίασ που χρθςιμοποιείται εντάςςεται ςτθν κατθγορία των Soft Robotics και 
πρόκειται για μία τροποποιθμζνθ εκδοχι ενόσ Soft Gripper όπου προςτίκεται εςωτερικόσ 
ςκελετόσ ςτα κινοφμενα μζλθ. 

 
Τα παρακάτω εξαρτιματα τυπϊκθκαν ςε τριςδιάςτατο εκτυπωτι, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να 
ςυναρμολογθκοφν και θ καταςκευι να προςαρτθκεί ςε ρομπότ του εργαςτθρίου. 
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