
 

Λεπτομερής Σχεδιασμός : 
Σχεδιαστικέ ως ένα ολοκληρωμένο  

μηχανοτρονικό σύστημα.  

Υπολογιστήκαν όλα τα  

μηχανολογικά και ηλεκτρονικά  

μέρη του ρομπότ. Στην συνέχεια,  

κατασκευάστηκε ένα  

τρισδιάστατο σχέδιο του  

ολοκληρωμένου ρομπότ. 

 

Θεμελιώδης Σχεδιασμός: 
Αρχικά, ξεκίνησε με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 

όπου εντοπίσαμε τις διαφορετικές πιθανές διαμορφώσεις. 

Κατόπιν μελέτης των πλεονεκτημάτων και των 

μειονεκτημάτων, καταλήξαμε σε δυο πιθανές 

διαμορφώσεις. Και οι δυο φέρουν ερπύστριες αλλά και 

πόδια που τους επιτρέπουν να υψώνονται για να 

περάσουν πάνω από εμπόδια. Διαφέρουν στο πλήθος τον 

ποδιών. 
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Σκοπός Εργασίας : 
Σκοπός αυτής της σπουδαστικής εργασίας είναι η μελέτη 

και η κατασκευή της κινητήριας πλατφόρμας για ρομπότ 

διάσωσης. Για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών 

και των περιορισμών ενός ρομπότ που χρησιμοποιείται 

στην διάσωση, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το 

κανονιστικό πλαισίου του διαγωνισμού Robocup Rescue 

league. 

Πιθανή διαμόρφωση 

με 2 πόδια 

Πιθανή διαμόρφωση 

με 4 πόδια 

Στατική Μελέτη : 
Υλοποιήθηκε σε δυο στάδια. Αρχικά, κατασκευάστηκε 

ένα δυσδιάστατο μοντέλο 

και πήραμε κάποια πρώτα  

αποτελέσματα. Το  

παραπάνω μοντέλο, όμως, 

δεν μπορεί να γενικευτεί  

λόγο μη ύπαρξης συμμετρίας. Οπότε, κατασκευάστηκε 

ένα τρισδιάστατο μοντέλο το οποίο ήταν υπερστατικά 

ορισμένο. Για την επίλυση του χρησιμοποιήθηκε μια 

μέθοδος ελαχιστοποίησης τετραγωνικών σφαλμάτων:  

                    

Μελέτη ευστάθειας : 
Ιδιαίτερα σημαντικό για ένα ρομπότ διάσωσης είναι να 

μπορεί να φέρει εις πέρας όλες τις αποστολές του χωρίς 

να τουμπάρει λόγω αστάθειας. Ελέγχουμε την ευστάθεια 

με έναν γραφικό τρόπο. Αν η προβολή του βάρους είναι 

εντός του παραλληλογράμμου που σχηματίζουν τα σημεία 

επαφής στο δάπεδο, τότε είναι ευσταθές. Χρησιμοποιούμε 

διανύσματα για να ορίσουμε το επίπεδο επαφής με το 

δάπεδο. 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα : 
Μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατασκευή ως 

επιτυχημένη, αφού, στο τέλος, κατασκευάστηκε μια 

λειτουργική πλατφόρμα. Το βασικότερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίσαμε ήταν η φθορά των υλικών, καθώς τα 

εκτυπωμένα μέρη τελικά άντεξαν αρκετά λιγότερο από 

ότι εκτιμούσαμε. 

 

Κατασκευή & Δοκιμές : 
Η κατασκευή και οι  

δοκιμές γίνονταν 

 παράλληλα. Όταν  

ένα μέρος 

 κατασκευαζόταν, 

δοκιμαζόταν έως  

που δοκιμάστηκε  

ολοκληρωμένο το  

ρομπότ. Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκε κυρίως 

τρισδιάστατος εκτυπωτής. 

 


