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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Η εποχή της Βιομηχανίας 4.0 ώθησε πολλούς τομείς της βιομηχανίας να μετασχηματιστούν. 
Όχι μόνο πρόκειται για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών σχεδιασμού, αλλά και για την 
εφαρμογή συμπληρωματικών προηγμένων τεχνολογιών στη διαδικασία κατασκευής και την 
εισαγωγή προηγμένης διαχείρισης. Αυτή η προσέγγιση, η λεγόμενη προηγμένη μεταποίηση 
επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη των παραγωγικών ικανοτήτων. Μεταξύ άλλων, οι 
τροποποιήσεις των προϊόντων μπορούν να εφαρμοστούν απλά στους κύκλους ταχείας 
κατασκευής πρωτοτύπων, ενώ ολόκληρη η παραγωγή παραμένει κλιμακούμενη και 
οικονομικά προσιτή. Επίσης, μπορούν να αναπτυχθούν νέα υλικά και τεχνολογίες στο 
πλαίσιο αυτής της μεθοδολογίας. Το μάθημα παρουσιάζει την έννοια της προηγμένης 
μεταποίησης και μια επισκόπηση των σχετικών τεχνολογιών. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αυτό το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές με την κύρια έννοια της προηγμένης 
μεταποίησης· συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των συνηθέστερων τεχνολογιών και 
των πλεονεκτημάτων τους έναντι της συμβατικής προσέγγισης. Επίσης, αναφέρονται 
τέσσερα παραδείγματα πιθανών εφαρμογών για προηγμένη μεταποίηση. Ο σπουδαστής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψει τις τυπικές τεχνολογίες που παρουσιάζονται στο 
μάθημα και να επιλέξει την καταλληλότερη για τη συγκεκριμένη περιπτωσιολογική μελέτη. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ; 
Η προηγμένη μεταποίηση είναι μια προσέγγιση που βασίζεται στην εφαρμογή καινοτόμων 
τεχνολογιών για τη βελτίωση είτε προϊόντων είτε διαδικασιών. Χρησιμοποιείται συνήθως 
κατά την εκτέλεση διαδικασιών με απαιτήσεις υψηλού επιπέδου ή την κατασκευή 
προϊόντων αιχμής με σημαντικά χαρακτηριστικά· δεν μπορεί να επιτευχθεί με την 
παραδοσιακή προσέγγιση [1]. 

Η χρήση τεχνολογιών που ανήκουν στην προηγμένη μεταποίηση καθιστά ταχύτερη τη 
συνεργασία με εταίρους του ίδιου επιπέδου τεχνολογικής προόδου. Επιπλέον, διευκολύνει 
την παραγωγή σύνθετων στοιχείων, καθώς και εξαλείφει τυπικά λάθη που προκαλούνται 
από τη συμβατική προσέγγιση. Επιπλέον, τα αποτελέσματα των προηγμένων διαδικασιών 
μπορεί να είναι πολύ υψηλότερα από τις λύσεις που προσφέρονται στην αγορά. Επίσης, ο 
χρόνος τους στην αγορά μπορεί να μειωθεί, έτσι ώστε τα σχέδια να μπορεί να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς-στόχου ταχύτερα. 

Οι σύγχρονες εταιρείες επιδιώκουν να εισαγάγουν προηγμένη μεταποίηση στις αλυσίδες 
παραγωγής τους· ώστε να έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα λογικό, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν προηγμένες επιχειρηματικές και 
διαχειριστικές μεθοδολογίες. 
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Δεδομένου ότι το όλο θέμα αφορά την παραγωγή, ο κύριος παράγοντας που ωθεί τις 
επιχειρήσεις να μετασχηματίσουν την τεχνολογία τους σε προηγμένη μεταποίηση θα 
πρέπει να είναι το αποτέλεσμα. Η μετατροπή αυτή είναι σημαντικά επωφελής, ενώ το 
τελικό προϊόν είναι: 

• Σύνθετο σε σχεδιασμό (π.χ. μηχανήματα που περιλαμβάνουν πολλαπλά 
συμπληρωματικά εξαρτήματα με υψηλού επιπέδου λεπτομέρειες)· 

• Καινοτόμα (π.χ. πρωτότυπα προϊόντων με δοκιμασμένα νέα χαρακτηριστικά)· 

• Οικονομικά προσιτά και κλιμακωτά στη διεθνή παραγωγή και διανομή (π.χ. απλά 
σχέδια που μπορούν εύκολα να κατασκευαστούν και να διανεμηθούν από τους 
εταίρους, το οποίο εξαλείφει την ανάγκη διανομής σε παγκόσμιο επίπεδο και 
εξάρτησης από ένα μόνο εργαστήριο)· 

• Ευέλικτο (π.χ. μια σειρά προϊόντων σε παρτίδες, με διαφορές μόνο σε μικρές 
λεπτομέρειες). 

 

2 ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
Η προηγμένη και η παραδοσιακή μεταποίηση διαφέρουν κυρίως σε όλα τα μέσα 
τεχνολογίας που εφαρμόζονται, ενώ ο σκοπός τους παραμένει ο ίδιος – η απόκτηση ενός 
προϊόντος. Ο πίνακας 1 περιλαμβάνει επισκόπηση των κύριων διαφορών μεταξύ των δύο. 

 
Πίνακας 1 Σύγκριση προηγμένων και παραδοσιακών τεχνολογιών 

Προηγμένη μεταποίηση Παραδοσιακή μεταποίηση 
Τεχνολογίες-με τη βοήθεια υπολογιστή 
(σχεδιασμός υπολογιστών, προσομοιώσεις 
και προετοιμασία για την κατασκευή) 

Χειρωνακτική σύνταξη και υπολογισμοί 
αντοχής με βάση απλουστευμένα μοντέλα 

CNC (Αριθμητικός έλεγχος με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικού υπολογιστή) κατεργασία 

Συμβατική κατεργασία 

Ταχύς σχεδιασμός πρωτοτύπων (π.χ. 
προσθετική παραγωγή) 

Συμβατική κατασκευή (π.χ. 
διαδικασίες-αφαίρεσης υλικού ή καλούπια 
έγχυσης) 

Εφαρμογές ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών 
και επικοινωνιών) (π.χ. Διαδίκτυο των 
πραγμάτων ή επεξεργασία υπολογιστικού 
νέφους)  

Τοπική μεταποιητική βιομηχανία με 
ανθρώπινη επεξεργασία 

Προηγμένες αυτόματες και 
ρομποτοποιημένες διαδικασίες με ευφυή 
συστήματα 

Χειροκίνητες διαδικασίες ή απλές αυτόματες 
διαδικασίες 

Τεχνολογίες υψηλής-ακρίβειας Λιγότερο ακριβείς τεχνολογίες 
Διαδικασίες παρακολούθησης συστημάτων 
ελέγχου 

Συστήματα εποπτευόμενα από άνθρωπο 

Ευελιξία και απλή προσαρμογή της 
παραγωγής 

Δύσκολη ανακατασκευή των γραμμών 
παραγωγής, συνήθως αφιερωμένη σε έναν 
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τύπο προϊόντων 
Νέες τεχνολογίες βιομηχανικών υλικών (π.χ. 
σύνθετα υλικά ή υλικά τρισδιάστατης 
εκτύπωσης) και συμβατικά υλικά (π.χ. 
μέταλλα ή πλαστικά) 

Συμβατικά υλικά (π.χ. μέταλλα ή πλαστικά) 

Χαμηλές εκπομπές και εφαρμογή 
βιώσιμων/πράσινων λύσεων 

Ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στο περιβάλλον 

 

3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
3.1 Τεχνολογίες με τη βοήθεια υπολογιστή  

Οι τεχνολογίες υποβοηθούμενης πληροφορικής που εφαρμόζονται στην προηγμένη 
μεταποίηση που αναφέρεται στο παρόν τμήμα είναι αφιερωμένες κυρίως στο σχεδιασμό 
στοιχείων. Αυτά περιέχουν μοντελοποίηση και σχεδίαση, δοκιμές και προετοιμασία για 
κατασκευαστικά στοιχεία όλων των τύπων – μηχανικά μέρη, ηλεκτρικά κυκλώματα, 
πνευματικές εγκαταστάσεις κ.λπ.  

Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να διακριθούν σε τρεις κύριους τύπους με βάση τους 
σκοπούς εφαρμογής τους: CAD (υποβοηθούμενος από υπολογιστή σχεδιασμός), CAE 
(μηχανική υποβοηθούμενη από υπολογιστές) και CAM (Υποβοηθούμενες Κατασκευές από 
Υπολογιστή) [2]. 

3.1.1 CAD (Computer Aided Design – Σχεδιασμός υποβοηθούμενος από υπολογιστή) 

Τα προγράμματα CAD είναι αφιερωμένα στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση και το απλό 
σχέδιο είτε μεμονωμένα μέρη είτε συγκροτήματα. Είναι συνήθως συμβατά με CAE και 
συστήματα CAE· με σκοπό την περαιτέρω επικύρωση και την κατασκευή προετοιμασμένων 
σχεδίων. Επιτρέπουν την ευέλικτη διαδικασία σχεδιασμού, η οποία μπορεί να είναι εν μέρει 
αυτοματοποιημένη, προσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων σε 
χαρακτηριστικά άλλων εξαρτημάτων και εύκολη εφαρμογή των τροποποιήσεων σε έργα. 

3.1.2 CAE (Computer-Aided Engineering – Μηχανική υποβοηθούμενο από υπολογιστή) 

Τα προγράμματα CAE είναι αφιερωμένα στην υποστήριξη του έργου των μηχανικών με την 
εφαρμογή προσομοιώσεων, όπως η ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων (FEA), η 
υπολογιστική ρευστή δυναμική (CFD), η δυναμική πολλαπλών σωμάτων (MBD) ή η 
βελτιστοποίηση. 

3.1.3 CAM (Computer Aided manufacturing - Υποβοηθούμενες Κατασκευές από 
Υπολογιστή) 

Τα προγράμματα CAM είναι αφιερωμένα στον έλεγχο των εργαλειομηχανών με βάση τη 
γεωμετρία που έχει σχεδιαστεί με λογισμικό CAD. Σκοπός της εφαρμογής τους είναι η 
μείωση του χρόνου από το μηδέν στο τελικό προϊόν και η παροχή υψηλότερης ακρίβειας 
της μηχανικής κατεργασίας. 
 

3.2 Προσθετικές Τεχνολογίες 
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Οι προσθετικές τεχνολογίες (μερικές φορές αποκαλούνται επίσης τρισδιάστατη εκτύπωση) 
περιλαμβάνουν ποικιλία διαφορετικών μεθόδων για τη δημιουργία τρισδιάστατων 
αντικειμένων από τα ψηφιακά αρχεία. Αντίθετα με τη συμβατική μεταποίηση, βασίζονται 
στην τοποθέτηση στρωμάτων υλικού το ένα στο άλλο, και όχι στην αφαίρεση του υλικού 
από το αρχικό του μπλοκ. Μπορεί να περιλαμβάνουν πολυάριθμες τεχνικές όπως σύντηξη, 
διορθώσεις με έκθεση στο φως, πυροσυσσωμάτωση ή τήξη. Σχετικά με αυτό, μπορούν να 
εφαρμοστούν με διαφορετικά υλικά, όπως πλαστικά νήματα, μεταλλικές σκόνες ή ρητίνες. 
Τα αντικείμενα που κατασκευάζονται με αυτές τις μεθόδους διαφέρουν ως προς τις 
φυσικές και μηχανικές παραμέτρους τους, καθώς και την ακρίβεια των διαστάσεων, το 
φινίρισμα των επιφανειών και την πλήρωση. 

Η χρήση της προσθετικής κατασκευής είναι χαρακτηριστική στην ταχεία δημιουργία 
πρωτοτύπων. Επιτρέπει γρηγορότερα, και συνήθως φθηνότερα, δομικά στοιχεία για να 
επικυρώσει τα σχέδια και τα χαρακτηριστικά τους. Τα τυπωμένα στοιχεία μπορούν επίσης 
να χρησιμοποιούνται για τη χύτευση, τη δημιουργία μοντέλων ή ακόμη και ως μέρη της 
μηχανής (πολλοί τρισδιάστατοι εκτυπωτές με τεχνολογία FFF/FDM είναι μερικώς 
εκτυπωμένοι)· εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και υλικό [3][4]. 

Οι συνηθέστερες τεχνικές παρασκευής προσθέτων περιλαμβάνουν: 
• FFF/FDM (σύντηξη πλαστικών νημάτων)· 
• SLA (θεραπεία ελαφρών ρητινών έκθεσης)· 
• SLS (συσσωμάτωση με λέιζερ σκόνης πλαστικών)· 
• SLM (λέιζερ τήξης μεταλλικής σκόνης).      

 

3.3 Κατεργασία CNC (Αριθμητικός έλεγχος με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή)  

CNC είναι ένας αυτόματος έλεγχος μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων 
κατεργασίας (εφαρμόζεται επίσης και στην προσθετική κατασκευή). Σε αυτά 
περιλαμβάνονται τρυπάνια, τόρνοι, μύλοι, κόπτες, πριόνια, φανοί συγκόλλησης ή 
ακροφύσια για τρισδιάστατη εκτύπωση, χύτευση ή τοποθέτηση στοιχείων από πλαστικές 
ύλες. Οι μηχανές CNC ακολουθούν προγράμματα που επηρεάζουν τις κινήσεις των 
συστατικών τους, έτσι ώστε να επεξεργαστούν ένα κομμάτι υλικού στην επιθυμητή 
γεωμετρία ή να χτίσουν την επιθυμητή γεωμετρία από το υλικό που παρέχεται στην κεφαλή 
με ακροφύσιο. 

Ο αριθμητικός έλεγχος εξαλείφει την ανάγκη ενεργού συμμετοχής του χειριστή σε μια 
διαδικασία μηχανικής κατεργασίας· ωστόσο, ένας χειριστής εξακολουθεί να είναι 
απαραίτητος για να ρυθμίσει το πρόγραμμα και μερικές φορές να επανατοποθετήσει τη 
συσκευή. Ωστόσο, μπορούν να χειρίζονται περισσότερα μηχανήματα και να λαμβάνουν 
ακριβέστερα στοιχεία σε μικρότερο χρονικό διάστημα [4]. 

Η εφαρμογή της τεχνολογίας CNC συνδέεται συνήθως με το λογισμικό CAD και CAM, όπου 
το στοιχείο μπορεί να σχεδιαστεί και στη συνέχεια να μετατραπεί στο σύνολο των οδηγιών 
λειτουργίας για τη μηχανή CNC.                    

 

3.4 ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών) 
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Οι τεχνολογίες ΤΠΕ δεν χρησιμοποιούνται από μόνες τους, αλλά μάλλον υποστηρίζουν 
άλλες που αναφέρονται σε αυτό το μάθημα. Συνήθως συνδέονται με την ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ μηχανών και λογισμικού και την επεξεργασία τους [4]. 

 

3.4.1 IoT (Διαδίκτυο των πραγμάτων) 

Το IoT είναι μια τεχνολογία σύνδεσης φυσικών αντικειμένων που είναι εξοπλισμένα με 
κατάλληλους αισθητήρες στο δίκτυο. Για τον κλάδο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με την παραγωγή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την 
καταμέτρηση αντικειμένων, την επικύρωση του κατά πόσον τοποθετούνται με ακρίβεια στις 
υποδοχές στις γραμμές παραγωγής για τα επόμενα στάδια των διεργασιών, τη στάθμιση ή 
τη σάρωση επισημασμένων πακέτων. 

Επίσης, μεμονωμένες μηχανές, όπως βιομηχανικά ρομπότ ή μηχανές CNC, μπορούν να 
ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους και με υπολογιστές ή κύριες συσκευές ελέγχου. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει σήματα που επιτρέπουν την εκκίνηση/ακινητοποίηση μηχανών ή 
στοιχείων πληροφοριών που επηρεάζουν τα προγράμματα των συσκευών ρομπότ/CNC 
ανάλογα με τον τύπο του αντικειμένου που παράγεται. 

3.4.2 Επεξεργασία στο νέφος 

Επεξεργασία στο νέφος (Cloud Processing) είναι μια τεχνολογία που μεταφέρει 
υπολογισμούς από τις τοπικές μονάδες (CPU/GPU) σε μια online πλατφόρμα κατά 
παραγγελία. Τα λεγόμενα υπολογιστικά νέφη είναι τα κέντρα δεδομένων στα οποία έχουν 
πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου πολλοί χρήστες. Η εφαρμογή τους στην κατασκευή 
επιτρέπει τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ μηχανών και την επεξεργασία δεδομένων για 
τη βελτιστοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγωγής. Για τον 
συνδυασμό δεδομένων που συλλέγονται από διαφορετικά αισθητηριακά συστήματα και 
την επεξεργασία τους κατά τις περιόδους αιχμής, το υπολογιστικό νέφος είναι ανώτερο από 
το τοπικό υπολογιστικό σύστημα. 

3.5 Ευφυή συστήματα στη ρομποτική 

3.5.1 Πακέτα λογισμικού 

Όλο και περισσότεροι παραγωγοί βιομηχανικών ρομπότ προσφέρουν πακέτα λογισμικού 
για τις συσκευές τους, γεγονός που μπορεί να διευρύνει τις δυνατότητες των ρομπότ και να 
διευκολύνει τον προγραμματισμό για ορισμένες εφαρμογές. Μεταξύ άλλων, αυτές 
περιλαμβάνουν: 

• Παρακολούθηση κίνησης ρομπότ για την ασφαλή λειτουργία στο καθορισμένο 
περιβάλλον και εξάλειψη του κινδύνου σύγκρουσης· 

• Ενσωμάτωση περισσότερων του ενός ρομπότ ή ρομπότ με τις συσκευές CNC για την 
εξασφάλιση ασφαλούς και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ τους· 

• Διαδικασία οπτικής παρακολούθησης για να ρυθμίσετε την κίνηση του ρομπότ για 
να εγγυηθεί την ορθή υλοποίηση της διαδικασίας (π.χ. για εφαρμογές 
συγκόλλησης). 
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3.5.2 Συνεργασία με τον άνθρωπο 

Η συνεργασία με τον άνθρωπο είναι συνήθως επιθυμητή για μερικώς μετασχηματισμένες 
παραγωγές. Υλοποιείται με την εφαρμογή συνεργατικών ρομπότ (cobot) ή άλλων συσκευών 
ασφαλείας (όπως τεχνητά ρομποτικά δέρματα) για τη διασφάλιση της ασφάλειας των 
χειριστών εντός της ζώνης εργασίας ενός ρομπότ. Συνεπώς, δεν απαιτούνται πρόσθετοι 
φυσικοί φραγμοί ασφαλείας. Καθώς η ευελιξία της παραγωγής είναι τόσο κρίσιμη για τη 
Βιομηχανία 4.0, η αποτελεσματική συνεργασία με τους ανθρώπους γίνεται μια από τις 
ισχυρότερες τάσεις που οδηγούν στην εποχή της Βιομηχανίας 5.0. Ωστόσο, τα σύγχρονα 
cobots έχουν σχετικά μικρό ωφέλιμο φορτίο και εμβέλεια, ενώ τα τεχνητά ρομποτικά 
δέρματα αντιδρούν συνήθως σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα [5,6]. 

3.5.3 Κινητά ρομπότ 

Τα κινητά ρομπότ χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά κατασκευαστικών 
στοιχείων, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιούνται επίσης ως κινητές πλατφόρμες για 
βιομηχανικούς χειριστές [7]. Μπορούν να παρέχουν υψηλότερη ελαστικότητα στην 
παραγωγή και να συνδέουν τα στάδια μιας αλυσίδας παραγωγής, ενώ δεν είναι φυσικά 
συνδεδεμένα ως μία γραμμή παραγωγής. Συνήθως πάσχουν από σχετικά χαμηλά ωφέλιμα 
φορτία (πολλά μοντέλα έως 200 kg), χαμηλές ταχύτητες και κακή ακρίβεια τοποθέτησης· 
παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν αισθητήρες LIDAR ή ακόμα και 
τρισδιάστατες κάμερες. Πολλές εταιρείες που παρέχουν κινητά βιομηχανικά ρομπότ 
προσφέρουν επίσης λογισμικό για τη διαχείριση των στόλων αυτών. 

3.6 Μεθοδολογίες Επιχειρήσεων και Διοίκησης 

Η εισαγωγή προηγμένης μεταποίησης στη ρουτίνα μιας εταιρείας απαιτεί παράλληλη 
εφαρμογή κατάλληλων επιχειρηματικών και διαχειριστικών μεθοδολογιών. Αυτές 
περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού/παραγωγής, 
προηγμένες τεχνολογίες σχεδιασμού και καινοτόμου διαχείρισης, όπως Agile Management, 
Lean Management ή ψηφιοποιημένες παραλλαγές του Kanban. 

4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
4.1 Αυτοκινητοβιομηχανία 

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ένας από τους πιο ωφελούμενους από την 
προηγμένη μεταποίηση. Η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την παραγωγή την 
καθιστά πιο λιτή και διευκολύνει την προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς [8]. 

Μεταξύ άλλων, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες 
για: 

• Να τροποποιήσει τα προηγούμενα σχέδια ή υποδείγματα ώστε να προσφέρουν νέες 
εκδόσεις των ίδιων μοντέλων αυτοκινήτων κάθε χρόνο 

• Να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά  στοιχεία μηχανής με σύνθετα σχήματα 
επιφανειών, όπως τα σώματα 

• Παροχή ταχείας και επαναλαμβανόμενης παραγωγής συμπληρωματικά προς τα 
διεθνή πρότυπα 
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• Να προσομοιώνουν πιθανές προσκρούσεις, φθορά και φορτία που εμφανίζονται 
κατά τη διάρκεια της τυπικής οδήγησης, ώστε τα αυτοκίνητα να είναι ασφαλέστερα, 
πιο ανθεκτικά και αεροδυναμικά 

• Εγγυώνται τη συμβατότητα των μηχανικών μερών με τα συστήματα ελέγχου και το 
λογισμικό σχεδιάζοντας τα όλα στο ψηφιοποιημένο περιβάλλον 

• Προετοιμασία τεκμηρίωσης για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χωρίς να 
απαιτούνται πρόσθετες εργασίες. 

Πραγματική περίπτωση: Η εταιρία Tesla κατασκευάζει όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της με 
προηγμένα ρομπότ, ώστε να απαλλαγούν οι εργαζόμενοι από τις εργασίες με μεγαλύτερη 
ένταση εργασίας. Η προσέγγιση αυτή καθιστά επίσης το σύνολο του χρόνου παραγωγής πιο 
ταχύ. Καθώς η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναπτύσσεται εκθετικά, η 
εταιρεία Tesla εφαρμόζει προηγμένες τεχνολογίες για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
(όπως μείωση των τιμών και επέκταση της εμβέλειας των οχημάτων της) και παραμένει ο 
αήττητος ηγέτης. 
 

 
Εικόνα 1 Πλαίσιο του οχήματος του Tesla πριν από τη γεωμετρική βελτιστοποίηση – αποτελούμενο από 70 

κατασκευαστικά στοιχεία [9] 
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Εικόνα 2 Πλαίσιο του οχήματος του Tesla μετά τη γεωμετρική βελτιστοποίηση – αποτελούμενο από 2 

κατασκευαστικά στοιχεία [9] 

 

4.2 Αεροδιαστημική βιομηχανία 

Ο τομέας της αεροδιαστημικής επωφελείται επίσης από την προηγμένη μεταποίηση, 
διατηρώντας την παραγωγή πιο λιτή και αναπτύσσοντας τα σχέδια ώστε να πληροί όλο και 
πιο αυστηρές απαιτήσεις [8]. 

Μεταξύ άλλων, η αεροδιαστημική βιομηχανία χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες για: 
• Να τροποποιήσει τα σχέδια με βελτιστοποιητές γεωμετρίας για να γίνουν 

ελαφρύτερα από την άποψη του βάρους και πιο αεροδυναμικά. Με την προσέγγιση 
αυτή, τα σχεδιασμένα οχήματα χρησιμοποιούν λιγότερα καύσιμα κατά τη 
λειτουργία τους 

• Σχεδιασμός και εκτέλεση μεταβλητών προσομοιώσεων για τη διασφάλιση της 
μέγιστης ασφάλειας και ανθεκτικότητας, ειδικά λόγω του υψηλού κόστους και της 
απαίτησης αξιοπιστίας όλων των αεροσκαφών· 

• Σχεδιασμός και κατασκευή κατασκευαστικών στοιχείων υψηλής ακρίβειας (π.χ. για 
υλισμικό συστημάτων ελέγχου ή επιφανειών από νανοδομές) 

• Δημιουργία συστήματος ελέγχου (λογισμικού) με βάση τα ψηφιακά μοντέλα 
• Αποτελεσματική δοκιμή στην εικονική πραγματικότητα μηχανικών στοιχείων με 

σύνθετα σχήματα επιφανειών και λειτουργικότητας, όπως οι στρόβιλοι 
• Παροχή ταχείας και επαναλαμβανόμενης παραγωγής συμπληρωματικά προς τα 

διεθνή πρότυπα· 
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• Εγγύηση της συμβατότητας των μηχανικών μερών με τα συστήματα ελέγχου και το 
λογισμικό σχεδιάζοντας τα όλα στο ψηφιοποιημένο περιβάλλον· 

• Προετοιμασία τεκμηρίωσης για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χωρίς να 
απαιτούνται πρόσθετες εργασίες. 

Πραγματική περίπτωση: Η εταιρεία Boeing και η NASA χρησιμοποιούν νανοτεχνολογία, 
όπως τα κράματα Gamma, στα σχέδιά τους και επιδιώκουν την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής 
της λύσης. Χάρη σε αυτό, το συνολικό βάρος της κατασκευής τους μειώνεται, έτσι 
αυξάνεται η συνολική εμβέλεια των μηχανών. Η εφαρμογή της προηγμένης μεταποίησης το 
καθιστά δυνατό, λόγω της εφαρμογής σύνθετων υπολογιστικών μοντέλων και τεχνολογιών 
υψηλής ακρίβειας. 

4.3 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

Ο τομέας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ωφελείται κυρίως από την εφαρμογή νέων 
υλικών και την ταχεία διαμόρφωση πρωτοτύπων των νέων σχεδίων [1]. 

Μεταξύ άλλων, ο τομέας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων χρησιμοποιεί προηγμένες 
τεχνολογίες για: 

• Τροποποίηση σχεδίων με βελτιστοποιητές γεωμετρίας και επικύρωσή τους με 
προσομοιώσεις αντοχής ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ακαμψίας και 
μεγέθους· 

• Προσομοίωση των λειτουργιών των μηχατρονικών συσκευών· 
• Εκτέλεση ταχείας κατασκευής-δοκιμής-βελτίωσης κύκλων επανάληψης για τη 

δοκιμή των σχεδίων στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον· 
• Κατασκευή από νέα υλικά για τη βελτίωση των μηχανικών ικανοτήτων των 

συσκευών· 
• Σχεδιασμός και κατασκευή συστατικών στοιχείων υψηλής ακρίβειας (π.χ. στοιχεία 

εμφυτευμάτων)· 
• Δημιουργία συστήματος ελέγχου (λογισμικού) με βάση τα ψηφιακά μοντέλα· 
• Αποτελεσματική προσαρμογή και δοκιμή στην εικονική πραγματικότητα μηχανικών 

στοιχείων με σύνθετα σχήματα επιφανειών και λειτουργικότητας, όπως προσθετικά 
• Παροχή επαναλαμβανόμενης παραγωγής συμπληρωματικά προς τα διεθνή 

πρότυπα· 
• Εγγυώνται τη συμβατότητα των μηχανικών μερών με τα συστήματα ελέγχου και το 

λογισμικό σχεδιάζοντας τα όλα στο ψηφιοποιημένο περιβάλλον· 
• Προετοιμασία τεκμηρίωσης για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας χωρίς να 

απαιτούνται πρόσθετες εργασίες. 

Πραγματική πετίπρωση: Η τρισδιάστατη εκτύπωση επιτρέπει δομικά στοιχεία τα οποία 
μερικές φορές δεν είναι καν εφικτά με τη συμβατική μεταποίηση. Επίσης, η εφαρμογή 
αυτής της τεχνολογίας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από πλευράς κόστους και 
χρόνου. Η εταιρεία Ortho Baltic προσφέρει εμφυτεύματα ειδικά για ασθενείς με 
τρισδιάστατη εκτύπωση. Κατασκευάζονται από ποικιλία βιοσυμβατών υλικών, 
εξασφαλίζοντας ασφαλείς μηχανικές ιδιότητες των στοιχείων. 
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Εικόνα 3 Σχεδιασμός των τρισδιάστατα τυπωμένων εμφυτευμάτων ενός οστού της γνάθου [10] 

4.4 Φαρμακευτική βιομηχανία 

Η φαρμακευτική βιομηχανία επωφελείται περισσότερο από την κλιμάκωση, την υψηλή 
ακρίβεια και την ταχεία εφαρμογή των αλλαγών στην παραγωγή [1]. 

Μεταξύ άλλων, ο φαρμακευτικός τομέας χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες για: 
• Εκτέλεση ταχείας κατασκευής-δοκιμής-βελτίωσης κύκλων επανάληψης για τη 

δοκιμή των προϊόντων στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον· 
• Δυνατότητα κλιμάκωσης της κατασκευής μετά τη δοκιμή σε μικρές παρτίδες (π.χ. 

παραγωγή εμβολίων)· 
• Σχεδιασμός και κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας (π.χ. παραγωγή χαπιών)· 
• Παροχή επαναλαμβανόμενης παραγωγής συμπληρωματικά προς τα διεθνή 

πρότυπα. 

Πραγματική περίπτωση: Η εφαρμογή της προηγμένης μεταποίησης είναι ιδιαίτερα 
επωφελής, όταν ένα νέο δοκιμασμένο φάρμακο αδειοδοτείται και η παραγωγή του πρέπει 
να κλιμακωθεί γρήγορα. Ο καθηγητής Χάρις Μακατσόρης από το King’s College London 
εργάζεται για τον σχεδιασμό της λεγόμενης λύσης «εργοστάσιο σε κουτί», μιας μεθόδου 
για την επιτάχυνση της παραγωγής εμβολίου κατά της COVID-19. Μια ενιαία εγκατάσταση 
μιας τέτοιας μηχανής μπορεί να παράγει έως 600 δόσεις ανά λεπτό. Οι παράλληλες 
συναρμολογημένες συσκευές μπορούν να κατασκευάσουν αρκετό εμβόλιο για ολόκληρα 
έθνη [11]. 
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5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
Ερευνητικό Δίκτυο Łukasiewicz – Ινστιτούτο Βιομηχανικής Έρευνας για Αυτοματισμού και 
Ρομποτικής (PIAP) έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει ένα σύνολο που αποτελείται από: 

• Βιομηχανικό χειριστή με μονάδα ταχείας ανταλλαγής εργαλείων, σε κινητό 
βιομηχανικό ρομπότ· 

• Βιομηχανικό χειριστή με δομοστοιχείο ταχείας ανταλλαγής εργαλείων, σε 
χειροκίνητη άμαξα· 

• Τέσσερις θέσεις εργασίας με σταθμούς σύνδεσης· 
• Σύστημα ασφαλείας βασισμένο σε οπτικούς σαρωτές (δεν χρησιμοποιήθηκαν 

πρόσθετα φυσικά εμπόδια ασφαλείας). 

Τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν σε όλους τους σταθμούς εργασίας και να εκτελούν 
χειρισμούς των αντικειμένων και να ακολουθούν μονοπάτια (προσομοίωση διαδικασιών 
όπως η συγκόλληση). Η εγκατάσταση τοποθετείται στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης 
Μοντέρνων Τεχνολογιών CBiRNT. Χρησιμοποιείται για την κατάρτιση ειδικών σε καινοτόμες 
τεχνολογίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Χάρη στην εφαρμογή προηγμένων 
τεχνολογιών μεταποίησης, οι γραμμές παραγωγής που είναι εξοπλισμένες με λύσεις όπως 
αυτές που παρουσιάζονται στον σχεδιασμό, μπορούν να εκτελούν αποτελεσματική, 
ευέλικτη και λιτή παραγωγή ακόμη και των πιο απαιτητικών εξαρτημάτων [7]. 

 
Εικόνα 4 Εγκατάσταση στο CBiRNT που περιλαμβάνει τεχνολογίες προηγμένης μεταποίησης 

Όσον αφορά το μάθημα, στην προαναφερθείσα εγκατάσταση εφαρμόζονται οι ακόλουθες 
τεχνολογίες: 
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• Σχεδιασμός CAD (όλοι οι σταθμοί σχεδιάστηκαν με την παραμετρική μέθοδο, και 
αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφερθούν στην εικονική πραγματικότητα)· 

• Ευφυή ρομποτικά συστήματα (αυτόματα ελλιμενισμένα κινητά βιομηχανικά 
ρομπότ)· 

• Προσθετική κατασκευή (καθώς η εγκατάσταση αναπτύσσεται ταχύτατα, ορισμένα 
από τα μέρη τους είναι από τρισδιάστατη εκτύπωση)· 

• IoT (αισθητήρες που επικοινωνούν μεταξύ τους, κατά την πρόσδεση· ενεργοποίηση 
οπτικών αισθητήρων του συστήματος ασφαλείας). 

6 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ VR 
Η εφαρμογή VR περιλαμβάνει μοντέλο της διάταξης που περιγράφεται στο παράδειγμα. 
Προγραμματίζεται στο περιβάλλον RobotStudio για να παρουσιάσει τις πιθανές εργασίες 
χειρισμού και αυτόματης σύνδεσης σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Ένας μαθητής 
μπορεί να παρατηρήσει την πρακτική εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών μεταποίησης 
στην εικονική πραγματικότητα. Αυτό περιλαμβάνει την αλλαγή οπτικής γωνίας και 
μεγέθυνση μέσα και έξω από όλο το περιβάλλον. 

 
Εικόνα 5 Διάταξη από το παράδειγμα στο περιβάλλον VR 

7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η προηγμένη μεταποίηση παρέχει πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη κλάδων της 
βιομηχανίας· μεταξύ άλλων: 

• Αυτοκινητοβιομηχανία· 
• Αεροναυπηγική· 
• Τομέας ιατροτεχνολογικών προϊόντων· 
• Φαρμακευτική βιομηχανία. 
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Πολύπλοκες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών 
σχεδιασμού και προσομοίωσης, καθώς και ολόκληρης της παραγωγής, σύμφωνα με τις 
γενικές έννοιες της Βιομηχανίας 4.0. Τα πιο συνηθισμένα είναι: 

• CAD/CAM/CAE· 
• CNC και προσθετική κατασκευή 
• IoT και Cloud Computing· 
• Ευφυή ρομποτικά συστήματα· 
• Καινοτόμες επιχειρηματικές/διαχειριστικές προσεγγίσεις. 

Χάρη στο πλεονέκτημά της, η προηγμένη μεταποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις 
περιπτώσεις που είναι: 

• Πολύπλοκες στον σχεδιασμό· 
• Καινοτόμες· 
• Απαιτείται να είναι οικονομικά προσιτά και κλιμακούμενα στην παραγωγή· 
• Επανασχεδιάζεται συχνά. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να βελτιώσετε και να εκτελέσετε μια δύο φορές πιο 
αποτελεσματική παραγωγή μιας νέας έκδοσης ενός smartwatch με ένα σχήμα που παρέχει 
καλύτερες παραμέτρους αντοχής. Παρουσιάστε τη γενική ιδέα της εργασίας που πρέπει να 
εκτελεστεί και απαριθμήστε τις τεχνολογίες προηγμένης μεταποίησης, οι οποίες μπορεί να 
είναι επωφελείς για αυτό. Προτείνετε πώς η εφαρμογή τους μπορεί να βελτιώσει το προϊόν 
και να επηρεάσει τις εργασίες στο εργοστάσιο. 

(Η απάντηση θα πρέπει να περιορίζεται σε 3000 χαρακτήρες και να επιτρέπει την 
αξιολόγηση της πρακτικής κατανόησης με βάση τις αρχές της προηγμένης μεταποίησης από 
έναν σπουδαστή. Για την άσκηση αυτή δίδονται έως 3 βαθμοί: για την κατάλληλη επιλογή 
των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν στον σχεδιασμό, για την κατάλληλη επιλογή 
τεχνολογιών με υποστηρικτικά επιχειρήματα – τόσο για τον σχεδιασμό και την παραγωγή 
όσο και για μια εύλογη σύνοψη των αποτελεσμάτων μιας τέτοιας μετατροπής) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Ποιες από τις ακόλουθες εταιρείες θα ωφελούνταν από τη μετατροπή της παραγωγής 

τους σε προηγμένη μεταποίηση; 

a) Διεθνής εταιρεία που κατασκευάζει κινητές ηλεκτρικές σκούπες και εισάγει τη νέα 
γενιά τους στην αγορά κάθε χρόνο· 

b) Γλύπτες που δημιουργούν μοναδικά σχέδια για παραγγελίες· 

c) Εργαστήριο που εκτελεί πολλαπλές προσεγγίσεις δοκιμών, οι οποίες απαιτούν νέες 
ανέξοδες δομές δοκιμών με συχνές τροποποιήσεις· 

d) Ένα start-up που δημιουργεί προσαρμοσμένη όρθωση του ασθενούς με βάση τα 
σχέδια που δημιουργούνται αυτόματα από φωτογραφίες ενός άκρου. 

e) Κανένα από τα προαναφερθέντα. 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ  
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης  
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
18/20	

2. Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις βασίζεται στην εφαρμογή προηγμένων 
τεχνολογιών μεταποίησης; 

a) Παραγωγή χύτευσης για εξατομικευμένες οδοντικές σφραγίδες με 
φωτοπολυμερισμό αιθουσών ρητινών (3D τεχνολογία εκτύπωσης)· 

b) Κατασκευή μεγάλων παρτίδων οδοντόκρεμας με συνεργαζόμενα βιομηχανικά 
ρομπότ που επικοινωνούν μεταξύ τους και με ένα ευρύ δίκτυο αισθητήρων· 

c) Σχεδιασμός εξαρτημάτων για κινητά ρομπότ σε επεξεργαστή γραφικών raster (π.χ. 
Photoshop)· 

d) Μετατροπή της παραγωγής καινοτόμων κινητήρων (λόγω του σκοπού εργασίας 
τους) από ένα μεταλλικό κράμα σε άλλο, που χρησιμοποιούνται συνήθως για πολλά 
χρόνια· 

e) Κανένα από τα προαναφερθέντα 

3. Ποια από τα ακόλουθα συστήματα χρησιμοποιείται για να σχεδιάσει ένα απλό στοιχείο 
ως τρισδιάστατο στερεό και στη συνέχεια να το προετοιμάσει για την προσθετική 
παραγωγή; 

a) CAD· 

b) CAM· 

c) CAE· 

d) Κανένα από τα προαναφερθέντα. 

4. Ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις μπορεί να ωφεληθεί από την κατασκευή 
ακριβείας; 

a) Χτίζοντας ένα μεγάλο διαστημόπλοιο, αφιερωμένο σε αποστολές μεγάλης εμβέλειας 

b) Παραγωγή ρομπότ για κολονοσκόπηση· 

c) Κατασκευή καμερών ενδοσκόπησης για την επιθεώρηση των πεπτικών συστημάτων 
μέσω συσκευής σε μορφή καταπινόμενου χαπιού· 

d) Κατασκευή συστήματος ελέγχου του τύπου F1 bolide (υλισμικό)· 

e) Κανένα από τα προαναφερθέντα. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Ερώτηση  Απαντήσεις 

1 a, c , d 

2 a, b 

3 a, b 

4 a, b, c, d 

 

 



 
 
 

 

Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόμου μάθησης για 
την ΕΕΚ στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης 

 Multifunctional Innovative Learning Assisting 
Network for VET in Advanced Manufacturing 

2018-1-PL01-KA202-050812 

 
 

 

ΜΑΘΗΜΑ 1.3.1: ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3: ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΠΕΔΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

   

   

  

  

   

  

O3 – Περιεχόμενο μαθήματος 

02 

29.07.2021 

Εταίροι κοινοπραξίας MILAN 

Αριθ. αναφ. εγγράφου:   

Έκδοση εγγράφου: 

Ημερομηνία: 

Διανομή: 

   

 

 Έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Πρόγραμμα Erasmus+ - Στρατηγικές συμπράξεις 

 
  



 

 
 
 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ 
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης   
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	3	-	

 
 

Πίνακας περιεχομένων 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ........................................................................................................................... 5 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ........................................................................................................................... 5 

Εισαγωγή στο μάθημα ................................................................................................................... 6 

Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος .............................................................................................. 6 

Περιεχόμενο του μαθήματος ......................................................................................................... 6 

1 Τι είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση; ......................................................................................... 6 

2 Προσθετική κατασκευή έναντι συμβατικής κατασκευής ........................................................ 7 

3 Τεχνολογίες εκτύπωσης .......................................................................................................... 8 

3.1 Εξώθηση υλικού .......................................................................................................................................... 8 
3.1.1 Επεξεργασία συντηγμένων ινών (FFF) .............................................................................................. 8 

3.1.2 Κατασκευή ενός εκτυπωτή ................................................................................................................ 9 

3.2 Φωτοπολυμερισμός δεξαμενής ................................................................................................................ 11 
3.2.1 Στερεολιθογραφία (SLA) ................................................................................................................. 12 

3.2.2 Άμεση επεξεργασία φωτός (DLP) ................................................................................................... 12 

3.2.3 Στερεολιθογραφία μάσκας (MSLA) ................................................................................................ 12 

3.3 Σύντηξη στρώματος σκόνης ...................................................................................................................... 13 
3.3.1 Επιλεκτική πυροσυσσωμάτωση λέιζερ (SLS) ................................................................................. 13 

3.3.2 Άμεση πυροσυσσωμάτωση μετάλλων με λέιζερ (DMLS) και επιλεκτική τήξη λέιζερ (SLM) ....... 13 

3.3.3 Τήξη με ακτίνες ηλεκτρονίων (EBM) .............................................................................................. 14 

3.4 Εκτόξευση υλικού ...................................................................................................................................... 14 

4 Υλικά ...................................................................................................................................... 14 
4.1 Νήματα FFF ............................................................................................................................................... 14 

4.1.1 PLA .................................................................................................................................................. 15 

4.1.2 ABS .................................................................................................................................................. 15 

4.1.3 PET ................................................................................................................................................... 15 

4.1.4 HIPS ................................................................................................................................................. 16 

4.1.5 PVA .................................................................................................................................................. 16 

4.1.6 Νάυλον ............................................................................................................................................. 16 

4.1.7 Πολυανθρακικό ................................................................................................................................ 16 

4.1.8 Πολυπροπυλένιο .............................................................................................................................. 17 

4.1.9 Εύκαμπτα ......................................................................................................................................... 17 

4.1.10 Ενισχυμένα υλικά ........................................................................................................................ 17 

4.1.11 Σύγκριση ...................................................................................................................................... 17 

4.2 Ρητίνες SLA ................................................................................................................................................ 20 
4.2.1 Στάνταρ και διάφανες ...................................................................................................................... 20 

4.2.2 Μηχανολογία .................................................................................................................................... 20 

4.2.3 Ανθεκτικές στη θερμότητα .............................................................................................................. 20 

4.2.4 Εύκαμπτες ........................................................................................................................................ 20 

4.3 Σκόνες ........................................................................................................................................................ 21 
4.3.1 Πολυαμίδια ....................................................................................................................................... 21 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ 
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης   
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	4	-	

4.3.2 Μέταλλα ........................................................................................................................................... 21 

5 Περίληψη .............................................................................................................................. 22 

Παραδείγματα .............................................................................................................................. 22 

Εργασίες ....................................................................................................................................... 23 

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ....................................................................................................... 23 

Αναφορές ..................................................................................................................................... 24 

Πρόσθετοι πόροι – Εφαρμογή AR ................................................................................................ 26 

Ερωτήσεις – Σωστή απάντηση ..................................................................................................... 27 
  



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ 
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης   
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	5	-	

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 
Εικόνα 3-1 Εξώθηση υλικού – σκοπός της εργασίας [1] ........................................................... 9 

Εικόνα  3-2 Μέρη τρισδιάστατου εκτυπωτή FFF [8]: 1 – Z άμαξα (οδηγός βίδας), 2 – X end-
stop, 3 – πλάκα κατασκευής (με προαιρετικό θερμικό στρώμα), 4 – ακροφύσιο, 5 – Χ άμαξα 
(οδηγείται από ιμάντα), 6 – εξωθητής, 7 – stepper εξωθητής κινητήρα, 8 – X ιμάντας 
μεταφοράς, 9 – Y stepper κινητήρα, 10 – Y ιμάντας μεταφοράς, 11 – ράβδοι ρουλεμάν 
άξονα Υ, 12 – ανεμιστήρας ψύξης, 13 – stepper άξονα Ζ (οδηγώντας μια βίδα), 14 – θερμό 
άκρο, 15 – ράβδοι ρουλεμάν άξονα Χ, 16 – ράβδοι ρουλεμάν άξονα Ζ, 17 – βίδες άξονα Ζ . 10 

Εικόνα 3-3 σχήματα για εξωθητή Bowden (αριστερά) και άμεσο εξωθητής (δεξιά) [9] ........ 11 

Εικόνα 3-4 Φωτοπολυμερισμός δεξαμενής – σκοπός της εργασίας [1] ................................. 12 

Εικόνα 3-5 Σύντηξη κρεβατιών σε σκόνη – σκοπός της εργασίας [1] ..................................... 13 

Εικόνα 3-6 Υλικό πίδακα – σκοπός της εργασίας [1] ............................................................... 14 

Εικόνα 3-8 Μηχανικές παράμετροι επιλεγμένων μεταλλικών σκόνες [12] ............................ 22 

Εικόνα 3-9 Παραδείγματα δοκιμασμένων αρπάγων από PLA ................................................ 23 
 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
Πίνακας 1 Σύγκριση της πρόσθετης παρασκευής με την αφαίρεση ......................................... 7 

Πίνακας 2 Διαφορές μεταξύ Bowden και απευθείας εξωθητών ............................................ 11 

Πίνακας 3 Σύγκριση των απαιτήσεων εκτύπωσης για τα νήματα FFF .................................... 17 

Πίνακας 4 Σύγκριση των χαρακτηριστικών των νημάτων FFF ................................................ 18 
 
 
 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ 
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης   
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	6	-	

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  
Ενώ η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς, οι δυνατότητες της μεταποίησης διευρύνονται και 
εξελίσσονται σε νέους κλάδους. Μεταξύ άλλων, η τρισδιάστατη εκτύπωση εμφανίστηκε ως 
απάντηση στην ανάγκη ταχείας δημιουργίας στοιχείων για δοκιμές και την προσαρμογή τους. 
Καθώς η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει αναφερθεί από την Financial Times ότι έχει  δυναμικό 
μεγαλύτερο από το Διαδίκτυο, έγινε παρούσα στους περισσότερους τομείς της επαγγελματικής 
και καθημερινής ζωής. Οι προσθετικές τεχνολογίες απέκτησαν μεγάλη δημοσιότητα και 
απασχόλησαν τόσο τους μηχανικούς όσο και απλούς τεχνίτες. Τόσο πολύ που σχεδόν όλοι έχουν 
ακούσει γι’ αυτές. Σήμερα, οι άνθρωποι προσπαθούν να τυπώσουν σχεδόν τα πάντα. Η 
δημιουργία παιχνιδιών, επιτραπέζιων παιχνιδιών ή αρχιτεκτονικών μοντέλων με 3D εκτυπωτές 
είναι σχετικά απλές εφαρμογές. Η τεχνολογία συμβάλλει στην παραγωγή σύνθετων σχεδίων 
όπως τμήματα μηχανημάτων, στοιχεία οχημάτων, σπίτια ή ακόμα και ιατρικά προσθετικά. Κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ομάδες ενθουσιωδών εκτυπωτών τρισδιάστατων 
εκτυπωτών δημιούργησαν διάφορα σχέδια προστατευτικών ασπίδων προσώπου για τους 
γιατρούς και τις δωρίζουν στα νοσοκομεία. Όπως είναι σαφώς ορατό, η τεχνολογία ριζώθηκε 
βαθιά στη ζωή μας. Ωστόσο, εξακολουθεί να παρερμηνεύεται από πολλούς ανθρώπους, ιδίως 
όσον αφορά τους σκοπούς και τις δυνατότητές του. Οπότε: τι είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση; 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αυτό το μάθημα εξοικειώνει τους μαθητές με την κύρια έννοια της τρισδιάστατης εκτύπωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των πιο συνηθισμένων τεχνολογιών και υλικών. Ο 
σπουδαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών προσεγγίσεων για την 
προσθετική κατασκευή και να είναι σε θέση να επιλέξει την καταλληλότερη για τη δεδομένη 
περίπτωση ταχείας προτυποποίησης ή κατασκευής ενός προσαρμοσμένου στοιχείου. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ; 
Η τρισδιάστατη εκτύπωση, που ονομάζεται επίσης συχνά ως προσθετική κατασκευή, καλύπτει 
την ποικιλομορφία των διαφορετικών μεθόδων για τη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων 
από ψηφιακά αρχεία. Ωστόσο, όλα αυτά βασίζονται στην προσθήκη στρωμάτων από ένα 
συγκεκριμένο υλικό, το ένα πάνω στο άλλο, και τη συγχώνευση τους στο στερεό. Η διαδικασία 
καθορισμού των μονοπατιών είναι παρόμοια με απλή εκτύπωση με εκτυπωτή inkjet. Κάθε 
στρώμα με τα μονοπάτια μπορεί να θεωρηθεί ως μια διατομή ενός αντικειμένου με δεδομένο 
ύψος. Έτσι, η προσθετική κατασκευή έχει ως αποτέλεσμα ένα τρισδιάστατο αντικείμενο 
απευθείας από το σχεδιασμό του υπολογιστή από το λογισμικό CAD.  

Η προσθετική κατασκευή βασίζεται στην προσθήκη νέων στρωμάτων υλικών, αντίθετα με τις 
συμβατικές μεθόδους κατεργασίας που περιλαμβάνουν την αφαίρεση τμημάτων του αρχικού 
όγκου μετάλλων ή πλαστικού. Ανάλογα με την τεχνολογία, το υλικό, τις παραμέτρους εκτύπωσης 
και το μέγεθος ή τη γεωμετρία ενός αντικειμένου, η όλη διαδικασία μπορεί να ποικίλει 
σημαντικά. Ωστόσο, συνήθως επιτρέπει την ταχύτερη κατασκευή ενός μέρους από ό,τι η 
συμβατική κατασκευή. Μειώνει επίσης το κόστος της παραγωγής των πρωτοτύπων, μειώνει την 
ποσότητα του υλικού που απαιτείται και επιτρέπει την εύκολη δημιουργία σύνθετων σχημάτων. 
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2 ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Πρόσθετη κατασκευή είναι μια μέθοδος για τη δημιουργία ενός φυσικού αντικειμένου από ένα 
ψηφιακό σχέδιο. Μπορεί να περιλαμβάνει πολλές τεχνικές και υλικά, αλλά γενικά, βασίζεται στην 
προσθήκη πρόσθετων στρωμάτων. Διαφέρει από την αυτοματοποιημένη κατεργασία (π.χ. CNC), 
η οποία συνήθως αφαιρεί το υλικό από το αντικείμενο. Όσον αφορά την πτυχή αυτή, η 
τρισδιάστατη εκτύπωση θα πρέπει να συγκρίνεται με την αφαιρετική κατασκευή αντί της 
χύτευσης (βλ. Πίνακα 1).  

Ενώ η αφαιρετική κατασκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί με αριθμητικό έλεγχο με βοήθεια 
υπολογιστών (CNC) εξακολουθεί να εκτελείται χειροκίνητα σε πολλά εργαστήρια. Αυτό προκαλεί 
την ανάγκη κατάρτισης απλής μηχανικής τεκμηρίωσης και αυξάνει τον κίνδυνο σφαλμάτων κατά 
τη διάρκεια της παραγωγής. Ακόμη και αν τόσο η προσθετική όσο και η αφαιρετική κατασκευή 
εκτελούνται με ηλεκτρονικό υπολογιστή τον έλεγχο της εργασίας τους και, ως εκ τούτου, τα 
τελικά αποτελέσματα, διαφέρουν σημαντικά. Ως εκ τούτου, η επιλογή της κατάλληλης 
τεχνολογίας για ένα σχέδιο είναι τόσο σημαντική. 

Καθώς η τρισδιάστατη εκτύπωση περιλαμβάνει συνήθως την απόθεση ενός στρώματος πάνω σε 
ένα άλλο προκαλεί τραχιές επιφάνειες με ορατό βήμα (οι μέθοδοι με φωτοπολυμερισμό των 
ρητινών είναι λίγο διαφορετικές σε αυτή την πτυχή). Στη συνέχεια, μπορεί να είναι απαραίτητη η 
εφαρμογή επιφανειακού φινιρίσματος, πράγμα που σημαίνει την εφαρμογή αφαιρετικής 
κατασκευής μετά την προσθετική. Ωστόσο, όταν πρόκειται για πολύπλοκες γεωμετρίες, η 
προσθετική κατασκευή δεν εξαρτάται από μια γεωμετρία του εργαλείου της, όπως είναι για τη 
συμβατική κατεργασία. Ταυτόχρονα, δεν είναι τόσο κατάλληλη για τα σχέδια με κρεμαστά 
στοιχεία. Η εκτύπωση τέτοιων στερεών απαιτεί την εφαρμογή πρόσθετων υποστηριγμάτων από 
το εφαρμοστέο υλικό.  

Επίσης, δεν απαιτείται επίβλεψη της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Ωστόσο, πολλοί κατασκευαστές 
επενδύουν στην εξ αποστάσεως παρακολούθηση, η οποία αυξάνει την ασφάλεια και τηρεί τις 
αρχές της Βιομηχανίας 4.0. Με ένα τέτοιο σύστημα, βασικές παράμετροι του εκτυπωτή μπορούν 
να ελεγχθούν ή ακόμη και να τροποποιηθούν online έτσι ώστε να συντονιστεί ένας εκτυπωτής για 
να λειτουργήσει καλύτερα και να κατασκευαστεί σωστά ένα αντικείμενο. 

Παρόλο που οι 3D εκτυπωτές συνδέονται συνήθως με πλαστικά, δεν προκαλούν τέτοια βλάβη 
στο περιβάλλον. Η ποσότητα των αποβλήτων από την κατασκευή με αυτή τη μέθοδο είναι πολύ 
μικρότερη από ό, τι από τη συμβατική κατασκευή. Επιπλέον, πολλά υλικά είναι πλήρως 
βιοαποικοδομήσιμα ή μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά από τήξη. 
 

Πίνακας 1 Σύγκριση της πρόσθετης παρασκευής με την αφαίρεση 
Παραγωγή πρόσθετων υλών Αφαιρετική κατασκευή 
Προσθήκη υλικού στρώμα-σε-στρώμα Αφαίρεση υλικού 
Απευθείας από το ψηφιακό μοντέλο Είτε από ψηφιακό μοντέλο (CNC) είτε από απλά 

προσχέδια (συμβατική κατασκευή) 
Συνήθως ορατά στρώματα (βήμα) – απαιτείται ακόλουθη 
επεξεργασία για την επίτευξη λείων επιφανειών 

Ποικιλομορφία της πιθανής τραχύτητας που πρέπει να 
επιτευχθεί στις επιφάνειες 

Εφικτή δύσκολη γεωμετρία, συμπεριλαμβανομένων 
πολύπλοκων σχημάτων, ευθείων γωνιών χωρίς ακτίνα και 
σύνθετων υποτομών 

Εφικτά σχήματα εξαρτώμενα αυστηρά από την 
τεχνολογία και περιορισμένα 

Υποστηρίγματα που απαιτούνται για την κατασκευή 
αντικειμένων με παράτυπες αλλαγές στις διατομές τους 

Δυνατότητα αφαίρεσης υλικού από οποιαδήποτε πλευρά 
εφόσον ένα αντικείμενο μπορεί να κρατηθεί σε μια 
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κάθοδο 
Αφιερωμένο κυρίως σε μικρά στοιχεία Ισχύει για όλα τα μεγέθη 
Συνήθως χρησιμοποιείται για τα ενιαία πρωτότυπα και τα 
προσαρμοσμένα αντικείμενα 

Καλύτερο – κατάλληλο για μεγάλες παρτίδες παραγωγής 

Μακρά διαδικασία για μεγάλα αντικείμενα με πολύπλοκη 
γεωμετρία 

Σχετικά γρήγορη διαδικασία 

Δεν απαιτείται χειριστής μετά την έναρξη ενός εκτυπωτή Μηχανικός που απαιτείται είτε για να λειτουργήσει είτε 
για να επιβλέπει τη μηχανή 

Συνήθως φθηνή διαδικασία Συνήθως, πιο ακριβά 
Μικρή ποσότητα αποβλήτων Μεγάλη ποσότητα αποβλήτων 

Γενικά, η προσθετική κατασκευή καθιστά τη διαδικασία πρωτοτυποποίησης μικρότερων μερών 
ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή. Δεδομένου ότι τα εξαρτήματα κατασκευάζονται απευθείας 
από τον ψηφιακό σχεδιασμό τους, δεν απαιτείται τεχνική τεκμηρίωση σε αυτή τη διαδικασία. Το 
τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι, σε αυτό το στάδιο των εργασιών, ο 
σχεδιασμός είναι πιθανό να αλλάξει μετά την επικύρωσή του. 

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
Καθώς η προσθετική κατασκευή έγινε τόσο δημοφιλής διαδικασία, διάφορες μέθοδοι 
τρισδιάστατης εκτύπωσης εμφανίστηκαν και εξελίχθηκαν η μία από την άλλη. Η παρακάτω 
ενότητα περιγράφει τις πιο κοινές ή ενδιαφέρουσες. Ωστόσο, υπάρχουν περισσότερες 
τεχνολογίες που δεν αναφέρονται καθόλου. 

3.1 Εξώθηση υλικού 

3.1.1 Επεξεργασία συντηγμένων ινών (FFF) 

Η εξώθηση υλικού είναι η πιο κοινή τεχνολογία της προσθετικής κατασκευής, ιδιαίτερα 
δημοφιλής μεταξύ των οικιακών χρηστών της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Είναι μια διαδικασία 
εξώθησης λιωμένου θερμοπλαστικού υλικού από ένα ακροφύσιο που κινείται κατά μήκος 
προγραμματισμένης διαδρομής και σχηματίζει στρώματα από αυτό (βλ. Εικόνα 3-1). Η μέθοδος 
μοντελοποίησης συντηγμένων αποθέσεων (FDM/FFF) βασίζεται στη θέρμανση μιας πλάκας 
κατασκευής και ενός ακροφυσίου για την τήξη του θερμοπλαστικού νήματος και την κατασκευή 
του νέου αντικειμένου με την κατασκευή των στρωμάτων του. Το λιωμένο υλικό στερεοποιείται 
και πάλι ενώ κρυώνει. Καθώς τα στρώματα τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, ορισμένες 
γεωμετρίες του τυπωμένου αντικειμένου μπορεί να απαιτούν δομές υποστήριξης (βλ. 
κατακόρυφες λωρίδες στην Εικόνα 3-1). Αυτά συνήθως δημιουργούνται με διαλυτά υλικά ή 
εκτυπωτικά υλικά αλλά με χαμηλότερη πλήρωση. 
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Εικόνα 3-1 Εξώθηση υλικού – σκοπός της εργασίας [1] 

Τα μοντέλα που κατασκευάζονται με αυτή την τεχνολογία χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά για 
διάφορους σκοπούς ταχείας πρωτυποποίησης, καθώς είναι μάλλον φθηνά. Ωστόσο, μπορεί 
επίσης να είναι σχετικά εύθραυστα. 

3.1.2 Κατασκευή ενός εκτυπωτή 

Η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης FFF είναι η πιο δημοφιλής, ειδικά μεταξύ των μη 
επαγγελματιών. Ως εκ τούτου, αυτός ο τύπος εκτυπωτών είναι ο συνηθέστερος για βασικές 
εφαρμογές. Έγινε τόσο δημοφιλές ώστε οι εκτυπωτές FFF είναι όλο και πιο συχνά παρόντες στα 
σπίτια μας. Προβλέπεται ότι στο εγγύς μέλλον μπορεί να γίνει ένας συνηθισμένο οικιακό 
εξοπλισμός ακριβώς όπως οι εκτυπωτές inkjet. 

3.1.2.1 Άξονες 

Συνήθως, οι εκτυπωτές FFF είναι ένα είδος καρτεσιανών ρομπότ, επιτρέπουν την κίνηση ενός 
εργαλείου κατά μήκος 3 αξόνων χωρίς τη δυνατότητα περιστροφής. Φυσικά, μπορεί να 
διαφέρουν όσον αφορά τη συσχέτιση των αξόνων με τα μέρη του εκτυπωτή ή τον τρόπο 
οδήγησης των αξόνων. Μια δημοφιλής κατασκευή ενός εκτυπωτή FFF, δηλαδή σε εκτυπωτές 
Prusa, παρουσιάζεται στην Εικόνα  3-2. Οι άξονες Χ και Ζ μετακινούν έναν εξωθητή ενώ ο άξονας 
Υ κινεί μια πλάκα κατασκευής. Καθώς ο άξονας Ζ ενεργεί ενάντια στη βαρύτητα και απαιτεί 
υψηλή ακρίβεια για να διατηρήσει το σωστό ύψος των στρωμάτων, οδηγείται από μια σφαιρική 
βίδ. Οι άξονες Χ και Υ οδηγούνται με ιμάντες. Τόσο οι βίδες όσο και οι ζώνες οδηγούνται άμεσα 
από αντίστοιχους κινητήρες stepper. Φυσικά, τα κινηματικά ζεύγη δεν πραγματοποιούνται μόνο 
από τους κινητήρες, αλλά περιέχουν επίσης γραμμικά ρουλεμάν σε ράβδους ρουλεμάν για να 
εξασφαλιστεί η επαναληψιμότητα και η ακρίβεια της κίνησης και να αυξηθεί η ακαμψία μιας 
κατασκευής. 
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Εικόνα  3-2 Μέρη τρισδιάστατου εκτυπωτή FFF [8]: 1 – Z άμαξα (οδηγός βίδας), 2 – X end-stop, 3 – πλάκα 
κατασκευής (με προαιρετικό θερμικό στρώμα), 4 – ακροφύσιο, 5 – Χ άμαξα (οδηγείται από ιμάντα), 6 – εξωθητής, 
7 – stepper εξωθητής κινητήρα, 8 – X ιμάντας μεταφοράς, 9 – Y stepper κινητήρα, 10 – Y ιμάντας μεταφοράς, 11 – 
ράβδοι ρουλεμάν άξονα Υ, 12 – ανεμιστήρας ψύξης, 13 – stepper άξονα Ζ (οδηγώντας μια βίδα), 14 – θερμό άκρο, 

15 – ράβδοι ρουλεμάν άξονα Χ, 16 – ράβδοι ρουλεμάν άξονα Ζ, 17 – βίδες άξονα Ζ 

3.1.2.2 Εξωθητής 

Οι εξωθητές είναι τα μέρη που είναι υπεύθυνα για την τήξη των νημάτων και την τοποθέτηση 
τους σε πλάκες κατασκευής. Μπορεί να διαφέρουν ως προς την κατασκευή και τα στοιχεία τους. 
Τυπικά, το νήμα ωθείται από γρανάζια που κινούνται από ένα κινητήρα stepper μέσα από το 
ακροφύσιο που θερμαίνεται στο θερμό άκρο. Ανάλογα με το αν ο εξωθητής είναι τοποθετημένος 
στο πλαίσιο του εκτυπωτή ή σε μια άμαξα, η διαδικασία εξώθησης είναι είτε άμεση είτε Bowden 
– τύπος. Και οι δύο τύποι εξώθησης χρησιμοποιούν ακροφύσιο συναρμολογημένο κατά τη 
μεταφορά (βλ. Εικόνα 3-3). Οι διαφορές μεταξύ της εφαρμογής του Bowden και των απευθείας 
εξωθητών παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

. 
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Εικόνα 3-3 σχήματα για εξωθητή Bowden (αριστερά) και άμεσο εξωθητής (δεξιά) [9]  
 

Πίνακας 2 Διαφορές μεταξύ Bowden και απευθείας εξωθητών 
Εξωθητής Bowden Άμεσος εξωθητής 
Πιθανή απόφραξη κατά την εξώθηση του νήματος Καλύτερη εξώθηση νήματος 
Καθυστερημένη επανατύλιξη νήματος Ταχύτερη επανατύλιξη νήματος 
Πιο ισχυρός κινητήρας Απαιτείται λιγότερο ισχυρός κινητήρας  
Συμβατότητα με λιγότερους τύπους νημάτων Συμβατότητα με περισσότερους τύπους νημάτων 
Ταχύτερη κίνηση του εξωθητή Αργότερη κίνηση του εξωθητή 
Καλύτερη ακρίβεια ακόμη και για γρηγορότερες κινήσεις Πιθανή απώλεια ακρίβειας ενώ κινείται δυναμικά 
Μεγαλύτερος χώρος κατασκευής Μικρότερος χώρος κατασκευής 

Ένας εξωθητής μπορεί επίσης να περιέχει έναν ανεμιστήρα ψύξης ο οποίος μειώνει δυναμικά τη 
θερμοκρασία των στρωμάτων που εναποτίθενται και τα κάνει να στερεοποιούνται ταχύτερα. Η 
εφαρμογή του μπορεί να είναι υποχρεωτική για ορισμένα από τα νήματα. 

3.1.2.3 Πλάκα κατασκευής 

Η πλάκα κατασκευής είναι ένα στοιχείο κάθε τρισδιάστατου εκτυπωτή που έχει άμεση επαφή με 
το κατασκευασμένο αντικείμενο. Εγγυάται επίπεδη επιφάνεια για την εναπόθεση των 
στρωμάτων και προσκολλάται στο πρώτο στρώμα, έτσι ώστε να κρατήσει ένα τυπωμένο μέρος 
στερεωμένο στο πλαίσιο αναφοράς του. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτύπωσης μπορεί να 
καλύπτεται με διαφορετικά υλικά ή να χρησιμοποιείται στρώμα θέρμανσης για την αύξηση της 
πρόσφυσης. 

3.2 Φωτοπολυμερισμός δεξαμενής 

Ο φωτοπολυμερισμός δεξαμενής (Εικόνα 3-4) είναι μια διαδικασία έκθεσης των φωτοπολυμερών 
υγρών (συνήθως ρητινών) στα κύματα φωτός, τα οποία τα καθιστούν στερεά. Μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε στερεολιθογραφία (SLA), στερεολιθογραφία μάσκας (MSLA), άμεση 
επεξεργασία φωτός (DLP) ή συνεχής DLP (CDLP). Όλα αυτά βασίζονται στην ίδια αρχή: φως που 
επιδρά στα στρώματα της πλάκας που κινείται προς τα πάνω, σε ένα δοχείο γεμάτο με ρητίνη, για 
να επιδράσει με επιλεγμένες περιοχές του υγρού. Αυτή η προσέγγιση είναι κατάλληλη για ακριβή 
στοιχεία με λείες επιφάνειες όπως προσθετική οδοντιατρική ή καλούπια κοσμημάτων. 
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Εικόνα 3-4 Φωτοπολυμερισμός δεξαμενής – σκοπός της εργασίας [1] 
 
3.2.1 Στερεολιθογραφία (SLA) 

Η στερεολιθογραφία είναι μια διαδικασία σκλήρυνσης ρητίνης χρησιμοποιώντας ένα μόνο 
σημείο λέιζερ που κινείται γύρω από το σχήμα μιας διατομής ενός αντικειμένου. Οι εκτυπωτές 
SLA χρησιμοποιούν κάτοπτρα που κινούνται κατά μήκος αξόνων X και Y και αντανακλούν μια 
δέσμη λέιζερ για να φθάσουν στα προβλεπόμενα σημεία μιας τομής. Ενώ η εκτύπωση SLA δίνει 
ομαλότερα σχήματα από το DLP, είναι επίσης μια πιο αργή μέθοδος, καθώς το λέιζερ πρέπει να 
κινηθεί σε όλο το εύρος των διατομών. 

 
3.2.2 Άμεση επεξεργασία φωτός (DLP) 

Η άμεση επεξεργασία φωτός είναι μια διαδικασία σκλήρυνσης ρητίνης παρόμοια με τη 
στερεολιθογραφία, αλλά η χρήση ενός ψηφιακού προβολέα φωτός για να απεικονίσει  το σύνολο 
της διατομής ταυτόχρονα αντί να ανιχνεύεται κατά μήκος των μονοπατιών εντός διατομής με 
ακτίνα λέιζερ. Η ρητίνη απεικονίζεται από κάτω από οθόνες LED ή πηγή UV κατευθύνεται προς 
την επιφάνεια κατασκευής από μια σειρά από μικρο-καθρέφτες. Καθώς η εικόνα που 
σχηματίζεται είναι ένα bitmap, τα παραγόμενα στρώματα είναι οι συνδυασμοί μικρών κύβων που 
ονομάζονται voxels. Ως εκ τούτου, το παραγόμενο σχήμα δεν είναι τόσο λείο όσο αυτό που 
παράγεται με SLA, αλλά μπορεί να κατασκευαστεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα. 

Η τεχνολογία DLP εξελίχθηκε επίσης με βάση μια σταθερή κίνηση της πλάκας κατασκευής. Το 
λεγόμενο Continuous Direct Light Processing (CDLP) λειτουργεί ακριβώς το ίδιο με το DLP, αλλά 
δεν βασίζεται σε απεικόνιση βήμα προς βήμα, οπότε ο χρόνος εκτυπώσεων είναι μικρότερος. 

 
3.2.3 Στερεολιθογραφία μάσκας (MSLA) 

Η στερεολιθογραφία μάσκας είναι μια διαδικασία παρόμοια με την άμεση επεξεργασία φωτός 
καθώς βασίζεται στη σειρά LED ως πηγή φωτός, και UV φως που αποτελείται από τετράγωνα 
εικονοστοιχεία. Ωστόσο, χρησιμοποιεί πολλές μικρές λάμπες παρά μια μεγάλη πηγή φωτός. Η 
ανάλυση της εκτύπωσης εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των φωτεινών εκπομπών και δεν 
εξαρτάται από την ευκρίνεια μίας και μόνης φωτεινής πηγής. Δομικά στοιχεία με αυτή την 
προσέγγιση μπορεί να είναι ταχύτερα από ό, τι με SLA και να δίνουν ομαλότερα σχήματα από ό, 
τι με DLP. 
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3.3 Σύντηξη στρώματος σκόνης 

Η σύντηξη στρώματος σκόνης είναι μια διαδικασία σύνδεσης (μέσω σύντηξης) των σωματιδίων 
μεταλλικής ή πλαστικής σκόνης στα στρώματα με πηγή θερμικής ενέργειας (βλ. Εικόνα 3-5). Αυτό 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιλεκτική πυροσυσσωμάτωση λέιζερ (SLS), επιλεκτική τήξη 
λέιζερ (SLM) και άμεση μεταλλική πυροσυσσωμάτωση με λέιζερ (DMLS), τήξη δέσμης 
ηλεκτρονίων (EBM) και σύντηξη πολλαπλών αεριωθουμένων (MJF). Αυτή η προσέγγιση είναι 
κατάλληλη για μέρη με πολύπλοκες γεωμετρίες με υψηλότερες απαιτήσεις αντοχής. 

 

Εικόνα 3-5 Σύντηξη κρεβατιών σε σκόνη – σκοπός της εργασίας [1] 
 
3.3.1 Επιλεκτική πυροσυσσωμάτωση λέιζερ (SLS) 

Η επιλεκτική πυροσυσσωμάτωση λέιζερ είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή πλαστικών μερών με την τήξη λεπτών στρωμάτων σκόνης που τοποθετούνται σε ένα 
δοχείο σκόνης, με λέιζερ. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η πλάκα κατασκευής ενός 
εκτυπωτή κινείται προς τα κάτω και το επόμενο στρώμα θερμοπλαστικής σκόνης τοποθετείται 
στην κορυφή του προηγούμενου στρώματος. Ένα λέιζερ κινείται γύρω από την επιφάνεια 
κατασκευής και επιλεκτικά πυροσυσσωματώνει σκόνη για να στερεοποιηθεί. Για να γίνει αυτό, 
μια ακτίνα λέιζερ αντανακλάται από δύο κινούμενους μικροκαθρέφτες ακριβώς όπως στο SLA. Η 
σκόνη που δεν είναι πυροσυσσωματώνεται παραμένει στη θέση της μέχρι να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία εκτύπωσης και λειτουργεί ως δομή στήριξης για τα ακόλουθα στρώματα. 

 
3.3.2 Άμεση πυροσυσσωμάτωση μετάλλων με λέιζερ (DMLS) και επιλεκτική τήξη λέιζερ (SLM) 

Η άμεση πυροσυσσωμάτωση μετάλλων με λέιζερ (Direct Metal Laser Sintering) και η επιλεκτική 
τήξη λέιζερ (Selective Laser Melting) βασίζονται στην ίδια αρχή με την SLS, αλλά είναι 
αφιερωμένες στα μεταλλικά μέρη. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο είναι ότι το DMLS δεν 
λιώνει τη σκόνη αλλά το θερμαίνει μέχρι να συνδεθεί σε μοριακό επίπεδο. Δεδομένου ότι η SLM 
απαιτεί ολόκληρο το τήγμα των μετάλλων σε επαρκή θερμοκρασία, δεν είναι κατάλληλο για την 
παραγωγή εξαρτημάτων από κράματα. Στοιχεία κατασκευασμένα με τεχνολογίες DMLS και SLM 
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απειλούνται με στρέβλωση λόγω του εσωτερικού στρες, ως αποτέλεσμα των υψηλών 
θερμοκρασιών. Ως εκ τούτου, τα τυπωμένα μέρη ενδέχεται να απαιτούν θερμική ανακούφιση ως 
μέρος της μετεπεξεργασίας. 

 
3.3.3 Τήξη με ακτίνες ηλεκτρονίων (EBM) 

Το EBM λειτουργεί παρόμοια με την SLM· ωστόσο, απαιτεί πολύ υψηλότερη ενεργειακή ακτίνα 
από ένα λέιζερ. Έτσι, είναι μια μέθοδος πολύ ταχύτερη από ό, τι αναφέρθηκε προηγουμένως, 
αλλά επίσης συνδέεται με μικρότερες εναπομένουσες καταπονήσεις που εμφανίζονται στα 
παραγόμενα μέρη. Παρ’ όλα αυτά, το EBM δεν είναι μια καθολική και εύκολη μέθοδος, καθώς 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε κενό με αγώγιμα υλικά. 

 

3.4 Εκτόξευση υλικού 

Η εκτόξευση υλικού είναι μια διαδικασία εκτόξευσης πολλών μικρών σταγονιδίων υλικών τα 
οποία σκληραίνουν ενώ εκτίθενται σε υπεριώδες φως ή σε ορισμένη θερμοκρασία (βλ. Εικόνα 
3-6).  Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την εκτύπωση πολλαπλών υλικών και είναι εξαιρετική για 
ρεαλιστικά πρωτότυπα. Δεδομένου ότι τα σταγονίδια είναι αεριωθούμενο (δε γίνεται εναπόθεση) 
στρώμα πάνω σε στρώμα, η εκτύπωση με αυτή τη μέθοδο απαιτεί πρόσθετες κατασκευές 
στήριξης, οι οποίες εκτυπώνονται ταυτόχρονα από υλικά που διαλύονται. Αυτή η προσέγγιση 
είναι κατάλληλη για εκτυπώσεις διαφορετικών χρωμάτων με λείες και ακριβείς επιφάνειες. 

 

Εικόνα 3-6 Υλικό πίδακα – σκοπός της εργασίας [1] 
 

4 ΥΛΙΚΑ 
4.1 Νήματα FFF 

Καθώς η τεχνολογία FFF είναι η πιο κοινή στους λάτρεις της εκτύπωσης, τα νήματα έγιναν ένα 
από τα πιο σημαντικά θέματα όσον αφορά την τρισδιάστατη εκτύπωση. Έρχονται σε σχήμα 
νήματος σε καρούλια. Η ποικιλομορφία τους επιτρέπει την κατασκευή τμημάτων με διαφορετική 
εμφάνιση και μηχανικές παραμέτρους (βλέπε Εικόνα 4-1). Για να γίνει αυτό, είναι ζωτικής 
σημασίας η βασική γνώση των τυπικών εφαρμογών τους, των απαιτήσεων εκτύπωσης και άλλων 
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δεδομένων. Η ακόλουθη ενότητα περιέχει μια επισκόπηση των συνηθέστερων και πρακτικά 
χρησιμοποιούμενων νημάτων. 

 

Εικόνα 4-1 Εκτυπώσεις από διαφορετικά νήματα FFF [6]  

4.1.1 PLA 

Το πολυ-λακτικό οξύ (Poly–Lactic Acid) είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα υλικά εκτύπωσης. Είναι 
ένας πλήρως βιοαποικοδομήσιμος θερμοπλαστικός πολυεστέρας που παράγεται από 
ανανεώσιμες πηγές. Είναι σχετικά εύκολο να εκτυπωθεί και δεν είναι ακριβό. Είναι ανθεκτικό στη 
στρέβλωση. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή του δεν απαιτεί πρόσθετα περιβλήματα ούτε ειδική 
προετοιμασία θερμικού στρώματος. Το PLA λιώνει σε περίπου 150—180°C, ως εκ τούτου, δεν 
είναι ικανό να λειτουργήσει σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας. Τα στοιχεία που 
κατασκευάζονται από αυτό μπορεί επίσης να είναι πολύ εύθραυστα για να λειτουργήσουν κάτω 
από υψηλά φορτία. PLA έρχεται σε διάφορα χρώματα και παραλλαγές με διαφορετικές φυσικές 
και μηχανικές παραμέτρους. 

4.1.2 ABS 

Ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρόλιο (Acrylonitrile Butadiene Styrene) είναι ένα άλλο πολύ 
δημοφιλές νήμα FFF, με εφαρμογή κυρίως όταν απαιτείται σε μέρη με μεγαλύτερη αντοχή στην 
κρούση και ανθεκτικότητ. Λιώνει γύρω στους 220°C και μπορεί να τηχθεί εκ νέου και να 
χρησιμοποιηθεί εάν χρειαστεί. Χάρη στις καλύτερες παραμέτρους αντοχής του χρησιμοποιείται 
συχνά για πρωτότυπα (είναι επίσης ένα δημοφιλές υλικό για βαλίτσες και παιχνίδια – τα τούβλα 
LEGO είναι κατασκευασμένα από αυτό). Στη συνέχεια, μπορεί να γυαλίζεται ή να επεξεργαστεί με 
άλλες μεθόδους χωρίς κίνδυνο ρωγμάτωσης της δομής του. Ωστόσο, είναι ένα υλικό το οποίο 
απαιτεί γενικά καλύτερες συνθήκες εκτύπωσης από ό, τι PLA. Ως εκ τούτου, το ABS 
χρησιμοποιείται συνήθως για εκτυπωτές που βρίσκονται σε προστατευτικό περίβλημα. 

4.1.3 PET 

Το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (Polyethylene Terephthalate) είναι ένα σχετικά φθηνό υλικό που 
εκτυπώνεται εύκολα. Έχει ως αποτέλεσμα λείες επιφάνειες, ωστόσο, μπορεί επίσης να 
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δημιουργήσει λεπτές χορδές σε αυτές. Το PET λιώνει σε περίπου 230—250°C και έχει 
χαρακτηριστικά μέσης αντοχής. Επίσης, δεν έχει σχεδόν καθόλου κίνδυνο στρεβλώσεων και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόσθετο περίβλημα του εκτυπωτή. Ωστόσο, συνιστάται η 
εφαρμογή θερμαντικού υποστρώματος εντός 75—90 °C. Το PET είναι ένα αδιάβροχο υλικό, ειδικά 
δεδομένου ότι χρησιμοποιείται συνήθως για πλαστικά μπουκάλια (φυσικά δεν κατασκευάζονται 
με τρισδιάστατη εκτύπωση). 

4.1.4 HIPS 

Το High Impact πολυστυρένιο είναι ένα σκληρό υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως για τη 
δημιουργία δομών υποστήριξης για μεγαλύτερα μοντέλα, καθώς μπορεί να διαλυθεί σε 
λιμονένιο. Το HIPS λιώνει γύρω στους 220—240 °C και απαιτεί θερμαντικό υπόστρωμα με περίπου 
90-110°C. Επίσης, η εκτύπωση με αυτό το νήμα προκαλεί τοξικές αναθυμιάσεις. Ως εκ τούτου, 
είναι απαραίτητο ένα κατάλληλο σύστημα εξαερισμού της περιοχής εκτύπωσης. Το HIPS μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία υποστηριγμάτων για τυπωμένα στοιχεία υψηλότερης 
ακρίβειας, όπως ρουλεμάν. 

4.1.5 PVA 

Το πολυβινυλικό οινόπνευμα (Polyvinyl Alcohol) είναι ένα άλλο νήμα που χρησιμοποιείται 
συνήθως για την κατασκευή δομών υποστήριξης, καθώς διαλύεται σε ζεστό νερό. Λόγω των 
παραμέτρων χαμηλής αντοχής δεν εγγυάται την ακρίβεια των σχημάτων που δημιουργούνται με 
αυτό. Τείνει επίσης να βουλώνει τα ακροφύσια και να καταστρέφεται από την υγρασία όσο δε 
χρησιμοποιείται. Το PVA λιώνει σε περίπου 200°C και είναι πλήρως βιοαποικοδομήσιμο. Είναι 
επίσης σχετικά φθηνό, οπότε είναι ιδιαίτερα εφαρμόσιμο για ερασιτεχνική χρήση. 

4.1.6 Νάυλον 

Το νάυλον είναι ένα σχετικά εύκαμπτο σκληρό υλικό που επιτρέπει στοιχεία εκτύπωσης 
εκτεθειμένα σε τριβή. Είναι μια καλή επιλογή για όλα τα εξαρτήματα που απαιτούν υψηλή 
αντοχή  και δεν είναι αναγκαστικά σκληρά. Καθώς το νάυλον λιώνει σε 220-265oC είναι επίσης 
ένα ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό. Καθώς είναι ένα υγροσκοπικό πολυαμίδιο είναι ευαίσθητο 
στην υγρασία. Ως εκ τούτου, πρέπει να συντηρείται σε αδιάβροχα δοχεία. Η εκτύπωση με νάuλον 
απαιτεί θερμαντικό υπόστρωμα 70-90oC. Η εφαρμογή του περιβλήματος του εκτυπωτή 
συνιστάται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. 

4.1.7 Πολυανθρακικό 

Το πολυανθρακικό (PC) είναι ένα διαφανές, εύκαμπτο υλικό κατάλληλο για μέρη που εκτίθενται 
σε βαριά φορτία και υψηλές θερμοκρασίες. Καθώς λιώνει σε εκτύπωση 260-310oC απαιτεί 
περίβλημα και σύστημα θερμικής ασφάλειας, καθώς και θερμαντικό υπόστρωμα 80-120oC. Το 
πολυανθρακικό είναι επίσης ευάλωτο στην υγρασία, οπότε πρέπει να εφοδιάζεται σε αδιάβροχα 
δοχεία. 
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4.1.8 Πολυπροπυλένιο 

Το πολυπροπυλένιο είναι ελαφρύ υλικό με μέσες μηχανικές παραμέτρους. Είναι ανθεκτικό στην 
κόπωση. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για μεντεσέδες. Ωστόσο, είναι μάλλον ακριβό νήμα. 
Το πολυπροπυλένιο λιώνει σε 220-250 oC και απαιτεί θερμαντικό υπόστρωμα 85-100oC. 

4.1.9 Εύκαμπτα 

Τα εύκαμπτα νήματα (συνήθως TPE ή TPU) είναι κατασκευασμένα από μη άκαμπτα υλικά, όπως 
μείγματα από πλαστικό και καουτσούκ. Λόγω των μηχανικών παραμέτρων τους είναι δύσκολο να 
εκτυπωθούν και μπορεί να μην λειτουργούν με ορισμένους τύπους εξωθητών. Εύκαμπτα υλικά 
λιώνουν σε 225—245°C και είναι δύσκολο να εκτυπωθούν, αλλά δεν απαιτούν ούτε θερμαντικό 
υπόστρωμα ούτε περίβλημα. Τα στοιχεία που κατασκευάζονται με εύκαμπτα νήματα μπορεί να 
περιέχουν σταγόνες και χορδές στις επιφάνειές τους. 

4.1.10 Ενισχυμένα υλικά 

Τα ενισχυμένα υλικά είναι σύνθετα θερμοπλαστικά με βραχείες ίνες άνθρακα, λεπτή μεταλλική 
σκόνη ή σκόνη ξύλου. Αυξάνουν την αντοχή των τυπωμένων αντικειμένων, τα προσθέτουν βάρος 
ή απλά αλλάζουν τη δομή και την εμφάνιση. Αυτός ο τύπος υλικών μπορεί να βασίζεται σε 
διαφορετικά νήματα που αναφέρονται προηγουμένως και κατά κανόνα δεν απαιτεί ούτε 
θερμαντικό υπόστρωμα ούτε περίβλημα. Το σημείο τήξης τους είναι στους 190°C-230°C. Ειδικά τα 
νήματα που περιέχουν μέταλλο μπορεί να είναι ιδιαίτερα ακριβά. 

4.1.11 Σύγκριση 

Τα νήματα που παρουσιάζονται ποικίλλουν ως προς τις εφαρμογές τους, τις μηχανικές και 
φυσικές παραμέτρους και τις απαιτήσεις αποθήκευσης. Η σύγκριση αυτών παρουσιάζεται στοn 
Πίνακα 3 και Πίνακα 4. 

Πίνακας 3 Σύγκριση των απαιτήσεων εκτύπωσης για τα νήματα FFF 

Νήματα Θερμοκρασία 
ακροφυσίου 

Θερμοκρασία 
θερμικού 
κρεβατιού 

Θερμό 
κρεβάτι Ψύξη Περίφραξη Κατασκευή 

επιφάνειας 

PLA 190-220οC 45-60οC Προαιρετικό Απαιτείται Δεν 
απαιτείται 

Ταινία, PEI, 
γυάλινη πλάκα, 
ραβδί κόλλας 

ABS 220-250οC 95-110οC Απαιτείται Δεν 
απαιτείται 

Συνιστάται Ταινία Kapton, 
ABS Slurry 

PET 230-250οC 75-90οC Συνιστάται Απαιτείται Δεν 
απαιτείται 

Κόλλα ραβδί, 
ταινία  

HIPS 220-245οC 100-115οC Απαιτείται Απαιτείται Συνιστάται Ραβδί κόλλας, 
γυάλινη πλάκα, 
ταινία Kapton, 
PET 
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PVA 185-200οC 45-60οC Προαιρετικό Απαιτείται Δεν 
απαιτείται 

Ταινία, PEI 

Νάυλον 220-265oC 
(ενδέχεται να 
απαιτείται 
μεταλλικό 
θερμό άκρο) 

70-90οC Απαιτείται Απαιτείται Συνιστάται Ραβδί κόλλας, PEI 

Πολυανθρακικό 260-310oC 
(απαιτείται 
απαιτείται 
μεταλλικό 
θερμό άκρο) 

80-110οC Απαιτείται Απαιτείται Απαιτείται PEI, εμπορική 
κόλλα, ραβδί 
κόλλας 

Πολυπροπυλένιο 220-250οC 85-100οC Απαιτείται Απαιτείται Συνιστάται Ταινία 
συσκευασίας, 
φύλλο 
πολυπροπυλενίου 

Flex (TPE/TPU) 225-245oC 
(συνιστάται 
άμεσος 
εξωθητής 
κίνησης) 

45-60οC Προαιρετικό Απαιτείται Δεν 
απαιτείται 

Ταινία, PEI 

Γέμιση CF 200-230oC 
(απαιτείται 
ανθεκτικό 
ακροφύσιο 
χάλυβα) 

45-60οC Προαιρετικό Απαιτείται Δεν 
απαιτείται 

Ταινία, PEI, 
γυάλινη πλάκα, 
ραβδί κόλλας 

Γέμιση μετάλλου 190-220oC 
(απαιτείται 
ανθεκτικό 
ακροφύσιο 
χάλυβα) 

45-60οC Προαιρετικό Απαιτείται Δεν 
απαιτείται 

Ταινία, PEI, ραβδί 
κόλλας 

Γέμιση Ξύλο  190-220οC 45-60οC Προαιρετικό Απαιτείται Δεν 
απαιτείται 

Ταινία, PEI, 
γυάλινη πλάκα, 
ραβδί κόλλας 

 
Πίνακας 4 Σύγκριση των χαρακτηριστικών των νημάτων FFF 

Νήματα Εύθραυ
στο 

Άκαμπ
το 

Σκλη
ρό 

Ανθεκτι
κό στη 
θερμότ
ητα 

Δύσκολη 
εκτύπωση 

Ευαίσθ
ητη 
στην 
υγρασί
α 

Δυνατότ
ητα 
διάλυση
ς 

Κόστ
ος 

Πιθανές 
εφαρμογές 

PLA Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Χαμη
λή 

Απλά 
πρωτότυπα, 
παιχνίδια 

ABS Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Χαμη Ανθεκτικά 
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(εμφανίζονται 
βαριά 
στρέβλωση 
και 
συρρίκνωση 
των μερών) 

λή μέρη 
ανθεκτικά 
στη φθορά, 
παιχνίδια 

PET Όχι Μεσαί
ο 

Ναι Ναι Μέτριο 
(εμφανίζονται 
χορδές) 

Όχι Όχι Χαμη
λή 

Περιέκτες, 
περιβλήματ
α 
ηλεκτρονικ
ών ειδών 

HIPS Όχι Ναι Όχι Ναι Ναι 
(προκαλεί 
τοξικές 
αναθυμιάσεις
) 

Όχι Ναι Χαμη
λή 

Δομή 
υποστήριξη
ς για ABS 

PVA Όχι Όχι Ναι Όχι Ναι 
(προειδοποιή
σεις) 

Ναι Ναι Υψηλ
ή 

Δομές 
υποστήριξη
ς 

Νάυλον Όχι Μεσαί
ο 

Ναι Ναι Ναι 
(εμφανίζεται 
βαριά 
στρέβλωση) 

Ναι Όχι Μεσα
ίο 

Γρανάζια 

Πολυανθρακ
ικό 

Όχι Μεσαί
ο 

Ναι Ναι Ναι 
(εμφανίζεται 
έντονη 
στρέβλωση 
και έκθλιψη) 

Ναι Όχι Μεσα
ίο 

Πρωτότυπα 
κουφώματα 

Πολυπροπυλ
ένιο 

Όχι Μεσαί
ο 

Όχι Ναι Ναι 
(εμφανίζεται 
βαριά 
στρέβλωση 
και δεν 
εφαρμόζεται 
σωστά στο 
υπόστρωμα) 

Όχι Όχι Υψηλ
ή 

Συσκευασίε
ς, 
μεντεσέδες, 
ιμάντες 

Flex 
(TPE/TPU) 

Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι 
(εμφανίζονται 
οι σταγόνες 
και οι χορδές) 

Όχι Όχι Μεσα
ίο 

Ελατήρια, 
λάστιχα, 
σφραγίδες, 
προφυλακτ
ήρες 

Γέμιση CF Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 
(αναβλύζει) 

Όχι Όχι Μεσα
ίο 

Προθέσεις, 
στοιχεία 
ρομπότ, 
εξαρτήματα 
αυτοκινήτω
ν 
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Γέμιση 
μετάλλου 

Ναι Ναι Όχι Όχι Μέτριο 
(μπορεί να 
εμφανιστούν 
μερικές 
σταγόνες) 

Όχι Όχι Υψηλ
ή 

Κοσμήματα, 
αρχιτεκτονι
κά μοντέλα 

Γέμιση Ξύλο  Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι (αλλά 
μπορεί να 
εμφανιστούν 
κλωστές) 

Όχι Όχι Χαμη
λή 

Έπιπλα, 
αρχιτεκτονι
κά μοντέλα 

 

4.2 Ρητίνες SLA 

Αντίθετα με τα στερεά νήματα FFF, οι ρητίνες SLA έρχονται σε υγρή μορφή. Οι τιμές τους 
ποικίλλουν ανάλογα με την επιθυμητή εφαρμογή. Οι ρητίνες με εφαρμογές στην οδοντιατρική 
μπορεί να είναι έως και δέκα φορές ακριβότερες από τα απλά υλικά. Τα στοιχεία που 
κατασκευάζονται με τεχνολογία SLA είναι γενικά πιο εύθραυστα από εκείνα που λαμβάνονται 
από την εκτύπωση FFF. Έτσι, το SLA χρησιμοποιείται συνήθως για μικρότερα μέρη με πολύπλοκη 
γεωμετρία, που δεν φορτώνονται με υψηλές δυνάμεις. 

4.2.1 Στάνταρ και διάφανες 

Οι στάνταρ ρητίνες έχουν ως αποτέλεσμα λείες επιφάνειες των εκτυπώσεων. Το χρώμα τους 
επηρεάζει τις ιδιότητες των δημιουργημένων μερών. Για να ληφθεί ένα διαφανές στερεό, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί διάφανη ρητίνη. Ωστόσο, απαιτεί επιπλέον φινίρισμα των επιφανειών στη 
συνέχεια. Αυτοί οι τύποι ρητινών είναι σχετικά φτηνοί, αλλά έχουν επίσης χαμηλή θερμοκρασία 
εκτροπής θερμότητας. Είναι μια καλή επιλογή για πρωτότυπα, μοντέλα τέχνης, αρχιτεκτονικά 
μοντέλα ή περιβλήματα για LEDs. 

4.2.2 Μηχανολογία 

Η δημιουργία εξαρτημάτων μηχανικής απαιτεί μεγαλύτερη ακαμψία και καλύτερη ανθεκτικότητα 
των υλικών. Σκληρή ρητίνη (όπως ABS), ανθεκτική ρητίνη (όπως PP) και ρητίνη που περιέχει και 
κεραμική μπορεί να αυξήσει μερικές από τις μηχανικές παραμέτρους εάν επεξεργαστούν με 
ακτίνες UV μετά την εκτύπωση. Είναι κατάλληλα για τη δημιουργία λειτουργικών πρωτοτύπων 
του σχεδιασμού, αλλά δεν είναι μια καλή επιλογή για μέρη με λεπτά τοιχώματα (όχι λιγότερο από 
1 mm).  

4.2.3 Ανθεκτικές στη θερμότητα 

Αυτός ο τύπος ρητίνης είναι αφιερωμένος σε στοιχεία που εκτίθενται σε θερμοκρασίες μέχρι και 
300°C. Απαιτεί επίσης επεξεργασία με ακτίνες UV μετά την εκτύπωση και δεν είναι μια καλή 
επιλογή για τα μέρη με λεπτούς τοίχους (και όχι λιγότερο από 1 mm). Οι ανθεκτικές στη 
θερμότητα ρητίνες είναι κατάλληλες για τα πρωτότυπα φορμών. 

4.2.4 Εύκαμπτες 

Αυτός ο τύπος ρητίνης χρησιμοποιείται σε στοιχεία που απαιτούν ευκαμψία και προορίζονται να 
μοιάζουν με καουτσούκ. Παρόλο που οι εύκαμπτες ρητίνες είναι σχετικά μαλακές και 
χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή στην κρούση, δεν έχουν όλες τις ιδιότητες του πραγματικού 
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καουτσούκ. Απαιτούν επίσης επεξεργασία με υπεριώδες φως μετά την εκτύπωση και δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για μέρη με λεπτά τοιχώματα (όχι λιγότερο από 1 mm). Είναι κατάλληλα για 
χερούλια, λαβές ή στοιχεία που φοριούνται (wearable). 

4.3 Σκόνες 

4.3.1 Πολυαμίδια 

Οι σκόνες πολυαμιδίου χρησιμοποιούνται συνήθως στην εκτύπωση SLS. Μεταξύ άλλων, το 
πολυαμίδιο 12 (PA 12), επίσης γνωστό ως νάυλον 12, είναι το πιο δημοφιλές. Έχει ελαφρώς 
υψηλότερη τιμή από τα νήματα FFF και μπορεί να εμπλουτιστεί με διάφορα πρόσθετα. Επίσης, το 
Polyamide 11 (PA 11) είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται μερικές φορές στην τεχνολογία SLS, 
καθώς έχει καλύτερη ελαστικότητα από το PA 12. Ωστόσο, δεν είναι τόσο δημοφιλής λόγω της 
φτωχότερης απόδοσης ισχύος. 

Τα πολυαμίδια μπορούν γενικά να εμπλουτιστούν με μεταλλικές σκόνες για να αλλάξουν την 
εμφάνιση των τυπωμένων μερών και να αυξήσουν την ακαμψία τους, με σκόνη γυαλιού για την 
αύξηση της ακαμψίας, της ανθεκτικότητας και της αντοχής στη θερμοκρασία των 
κατασκευασμένων στοιχείων, ή με ανθρακόνημα για την αύξηση της ακαμψίας και της αντοχής 
των λεπτομερειών, ενώ παραμένει χαμηλό σε βάρος. 

Οι εκτυπώσεις SLS είναι γενικά κοκκώδεις, οπότε απαιτούν επιφανειακό φινίρισμα. Μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με διάφορες μεθόδους, όπως στίλβωση χωρίς κίνδυνο θραύσης της δομής ενός 
στοιχείου. 

4.3.2 Μέταλλα 

Οι μεταλλικές σκόνες σχηματίζουν μια ευρεία ομάδα υλικών που χρησιμοποιούνται για 
τεχνολογίες SLM και DMLS. Είναι συνήθως κράματα χάλυβα, αλουμινίου, νικελίου, κοβαλτίου, 
τιτανίου και χρωμίου. Ωστόσο, είναι δυνατή και η εκτύπωση από πολύτιμα υλικά. Γενικά, οι 
μηχανικές και φυσικές παράμετροι των υλικών εξαρτώνται από τα υλικά κραμάτων που 
χρησιμοποιούνται για σκόνες και ποικίλλουν όσο και αυτές οι παράμετροι για τα μέταλλα στις 
τυπικές μορφές τους. Ένα παράδειγμα δύναμης απόδοσης και σκληρότητας Vickers των 
επιλεγμένων μεταλλικών σκόνες παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-7. 
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Εικόνα 3-7 Μηχανικές παράμετροι επιλεγμένων μεταλλικών σκόνες [12]  

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η τρισδιάστατη εκτύπωση έγινε μια πολύ δημοφιλής τάση, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα 
μυστήριο για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Η ορθή κατανόηση των αρχών και των 
τεχνολογιών της είναι ζωτικής σημασίας για τον σχεδιασμό μιας διαδικασίας κατασκευής 
κατάλληλης με ανάγκες, απαιτήσεις και περιορισμούς. Ως εκ τούτου, ενώ δημιουργεί ένα 
στοιχείο, εξ ολοκλήρου από τον ψηφιακό σχεδιασμό, η επιλογή της τεχνολογίας και επιλογή του 
υλικού θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στον περαιτέρω σκοπό της χρήσης του. Παρόλο που η 
προσθετική κατασκευή είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για ταχεία πρωτοτυποποίηση και 
προσαρμογή, δεν είναι η καλύτερη τεχνική κατασκευής για πολλές άλλες περιπτώσεις. Αξίζει να 
θυμηθούμε ότι η προγραμματισμένη εφαρμογή ενός στοιχείου θα πρέπει να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στην επιλογή των συνδεδεμένων τεχνολογιών παραγωγής. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Καθώς ερευνητές από το Ερευνητικό Δίκτυο ŁUKASIEWICZ – Ινστιτούτο Βιομηχανικής Έρευνας για 
Αυτοματισμούς και Μετρήσεις PIAP εργαζόταν σε ένα έργο που αφορούσε τη συγκράτηση 
ακριβείας σε περιορισμένο επιχειρησιακό χώρο, έπρεπε να σχεδιάσουν αρπάγες υψηλής 
ακρίβειας για το σκοπό αυτό. Κατά κύριο λόγο, σκόπευαν να επιβεβαιώσουν κατά πόσον τα 
σχέδιά τους πρόκειται να χωρέσουν στον επιχειρησιακό χώρο και να επιτρέπουν το 
άνοιγμα/κλείσιμο μιας λαβίδας, να μετακινούν πιασμένα μέρη από μια αποθήκη και να τα 
τοποθετούν στα περιβλήματα. Για το σκοπό αυτό, οι δημιουργημένες αρπάγες δε χρειαζόταν να 
είναι ανθεκτικές ούτε σκληρές, αλλά έπρεπε να διατηρούνται χωρίς παραμορφώσεις σε μικρά 
φορτία. Έτσι, τα αρχικά πρωτότυπα τυπώθηκαν στην τεχνολογία FFF με νήματα PLA και ABS (βλ. 
Εικόνα 3-8). Μόλις οι δοκιμές απέδειξαν ότι ο σχεδιασμός είναι γεωμετρικά σωστός, οι δοκιμές 
με μειωμένη πίεση (έτσι με τη μικρότερη δύναμη συγκράτησης) εκτελέστηκαν[13]. Συνήγαγε ότι 
τέτοιες σχεδιασμένες αρπάγες είναι ικανές να εκτελέσουν το επιθυμητό έργο, αλλά η τραχύτητά 
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τους στην επιφάνεια επηρέασε σημαντικά την αξιοπιστία αυτών των δοκιμών. Έτσι, το μοντέλο 
θα μπορούσε είτε να ανατυπωθεί με άλλα νήματα FFF και η επιφάνειά τους θα μπορούσε να 
επεξεργαστεί μετά, είτε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και άλλη τεχνολογία εκτύπωσης. Για τη 
βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων και την επίτευξη καθορισμένης τραχύτητας της επιφάνειας 
συγκράτησης, το δεύτερο πρωτότυπο των αρπάγων κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της τεχνολογίας 
SLM με χαλύβδινη σκόνη. Με ένα τέτοιο πρωτότυπο των αρπάγων, ολόκληρη η ρομποτική 
εγκατάσταση θα μπορούσε να τρέξει χωρίς κίνδυνο αποτυχίας που προκαλείται από εκτροπή ή 
σπάσιμο μιας αρπάγας. 

 

Εικόνα 3-8 Παραδείγματα δοκιμασμένων αρπάγων από PLA 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ας υποθέσουμε ότι έχετε σχεδιάσει μια κρεμάστρα για παλτό με χριστουγεννιάτικο σχέδιο 
(ακανόνιστα σχήματα) για 5 παλτά. Καθώς θέλετε να το δοκιμάσετε και να εφαρμόσετε 
τροποποιήσεις σε περίπτωση αποτυχίας οποιασδήποτε από τις προηγούμενες παραδοχές σας, 
αποφασίστε ποια τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης και ποια υλικά θα θέλατε να 
χρησιμοποιήσετε. Εστιάστε στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας μιας λύσης, της εφαρμογής της 
και της τελικής της εμφάνισης.  Προτείνετε περισσότερα από ένα πρωτότυπα/τελική εκτύπωση, 
εάν χρειάζεται. Υποστηρίξτε την επιλογή σας με τα αντίστοιχα επιχειρήματα. 

(Η απάντηση θα πρέπει να περιορίζεται σε 3000 χαρακτήρες και να επιτρέπει την αξιολόγηση της 
πρακτικής κατανόησης με βάση τις αρχές της τρισδιάστατης εκτύπωσης από έναν σπουδαστή. Για 
την άσκηση αυτή δίδονται έως 3 βαθμοί: για την ορθή επιλογή μιας τεχνολογίας με 
υποστηρικτικό επιχείρημα, για την ορθή επιλογή ενός υλικού που ταιριάζει με την τεχνολογία με 
ένα υποστηρικτικό επιχείρημα και για μια λογική σκέψη λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς 
και την εφαρμογή ενός σχεδιασμένου αντικειμένου) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις περιγράφει με ακρίβεια την τρισδιάστατη εκτύπωση; 
(επιλέξτε όσες απαντήσεις ισχύουν) 

a. Εφαρμόζεται στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της ιατρικής και της 
αυτοκινητοβιομηχανίας. 
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b. Είναι μια διαδικασία εξώθησης θερμοπλαστικών υλικών μέσω ακροφυσίου για να 
σχηματιστεί ένα στερεό. 

c. Επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων εξαρτημάτων σε μικρότερο χρονικό 
διάστημα από ό,τι με τη συμβατική κατασκευή. 

d. Πρόκειται για μια τεχνολογία με τεράστιο προβλεπόμενο δυναμικό που επιτρέπει σε 
έναν μηχανικό να κατασκευάσει ένα αντικείμενο απευθείας από ένα ψηφιακό 
τρισδιάστατο μοντέλο. 

e. Καμία από τις ανωτέρω δηλώσεις δεν ισχύει. 

2. Ποια από τις τεχνολογίες που αναφέρθηκαν αφορούσε μια πλάκα κατασκευής που 
κινείται προς τα κάτω, ενώ τα στρώματα προστίθενται στο σχεδιασμό; (επιλέξτε όσες 
απαντήσεις ισχύουν) 

a. Φωτοπολυμερισμός VAT 

b. Σύντηξη στρώματος σκόνης 

c. Υλικό εξώθησης 

d. Εκτόξευση υλικών 

e. Κανένα από τα προαναφερθέντα 

3. Ποιο από τα νήματα FFF είναι το καταλληλότερο για την κατασκευή ενός σχεδιασμένου 
μέρους και δεν απαιτεί περίβλημα εκτυπωτή για να αποφευχθεί η στρέβλωση; (επιλέξτε 
όσες απαντήσεις ισχύουν) 

a. PLA 

b. ABS 

c. PET 

d. PVA 

e. Κανένα από αυτά δεν ταιριάζει με την περιγραφή από την ερώτηση. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ AR 

Μια εφαρμογή AR που επιτρέπει στους μαθητές να επιλέξουν ένα από τα σχέδια σε μορφή .stl 
(μπορεί να αποκτηθεί από μία από τις ελεύθερες βάσεις δεδομένων – υπάρχει ακόμη και μια 
βάση δεδομένων με σαρώσεις γλυπτών από το Λούβρο https://cults3d.com/en/tags/louvre) και 
στη συνέχεια να επιλέξει μια μέθοδο τρισδιάστατης εκτύπωσης για αυτό. Στη συνέχεια, μπορεί 
να παρουσιαστεί μια πληροφορία σχετικά με τα κύρια πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
επιλογής και το στερεό θα μπορούσε να εξεταστεί από διαφορετικές οπτικές γωνίες με 
διαφορετικές διατομές, για να παρουσιάσει την εσωτερική του δομή (παρόμοια με αυτή που 
μπορεί να δει ο κόφτης υπολογιστών – βλ. Εικόνα 1, αλλά δίνοντας τη δυνατότητα να δούμε από 
οποιαδήποτε γωνία και διατομή με οποιοδήποτε επίπεδο). 

 

Εικόνα 1. Slicer άποψη ενός μέρους 

Στη συνέχεια, η εφαρμογή μπορεί να αναπτυχθεί για τους σκοπούς των άλλων μαθημάτων 
σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση, εάν χρειαστεί. Θα μπορούσε να διευρυνθεί με τη 
δυνατότητα επιλογής της πληρώσεως ενός εκτυπώματος, του πλάτους των στρωμάτων και της 
γεωμετρίας των μονοπατιών ενός ακροφυσίου/λέιζερ/jet. Θα μπορούσε πρακτικά να διδάξει 
στους μαθητές πώς η επιλογή των παραμέτρων επηρεάζει το τελικό προϊόν της εκτύπωσης και 
παρουσιάζει τα συνήθως μη ορατά μέρη του (εντός). 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

Ερώτηση  Απάντηση(εις) 

1 a, c, d 

2 b, c, d 

3 a, c 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Η ρομποτική διαμορφώνεται ως μια επιστήμη με τη δική της έρευνα, προθέσεις και 
στόχους. Επιτρέπει τον εξανθρωπισμό της ανθρώπινης εργασίας, απελευθερώνει τους 
ανθρώπους από αγχωτικές και στερεοτυπικές δραστηριότητες και επίσης αυξάνει 
σημαντικά την ασφάλεια της εργασίας. Ωστόσο, η ρομποτική έχει επίσης σημαντικές 
οικονομικές πτυχές, όπως η αύξηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων, η 
αύξηση της σταθερότητας των παραγωγικών διαδικασιών, η αύξηση της παραγωγικότητας 
της εργασίας και επίσης η αύξηση της κουλτούρας της παραγωγής. 

Το εισαγωγικό μάθημα επικεντρώνεται σε μια επισκόπηση της ανάπτυξης της ρομποτικής 
από τις πρώτες μηχανικές λύσεις, για τις οποίες δε γινόταν χρήση της λέξης ρομπότ, αλλά 
εκπλήρωσαν τις ιδέες, τις αρχές ή τις λειτουργίες των ρομπότ όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να παράσχει στους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης μια επισκόπηση της εξέλιξης των σημαντικότερων στιγμών της βιομηχανικής 
ρομποτικής στον κόσμο και να περιγράψει τις περαιτέρω εξελίξεις κατά την προσεχή 
περίοδο. 

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στον αναγνώστη μια εικόνα της ανάπτυξης των 
πρώτων μηχανικών συσκευών με αυτόματες κινήσεις, να εξηγήσει τη λέξη ρομπότ, όταν 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και τι σημαίνει, πώς η ρομποτική εξελίχθηκε από το 
πρώτο βιομηχανικό ρομπότ στο παρόν, κατευθύνσεις περαιτέρω ανάπτυξης της 
ρομποτικής. 

Το μάθημα εισάγει επίσης σημαντικές προσωπικότητες στην ανάπτυξη της ρομποτικής. 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ 
Πίνακας 0.1 Κύριοι όροι 

Ονομα Ορισμός 
συνεργατικό ρομπότ Ρομπότ σχεδιασμένο για άμεση αλληλεπίδραση με άνθρωπο 
ανθρωποειδές ρομπότ Ρομπότ με σώμα, κεφάλι και άκρα, που μοιάζει και κινείται σαν άνθρωπος 
βιομηχανικό ρομπότ Αυτόματα ελεγχόμενος, επαναπρογραμματιζόμενος, πολλαπλών χρήσεων 

χειριστής, προγραμματιζόμενο σε τρεις ή περισσότερους άξονες, το οποίο 
μπορεί να είναι σταθερό στη θέση του ή κινητό για χρήση 
σε εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού 

κινητό ρομπότ Ρομπότ ικανό να κινηθεί αυτόνομα 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1900 – ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
Στο αρχαίο παρελθόν, συσκευές ικανές για ανεξάρτητες κινήσεις αναφέρονταν ως 
αυτόματες μηχανές – κινούμενες οι ίδιες. Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι τα ρομπότ είναι 
μια σχετικά πρόσφατη εφεύρεση – αλλά στην πραγματικότητα, η ιστορία της ρομποτικής 
εκτείνεται πίσω σε 2000 χρόνια. 

Τον 4ο αιώνα π.Χ. ο μαθηματικός Αρχύτας του Ταρεντίου τοποθετεί ένα μηχανικό πουλί 
που ονόμαζε «Το Pigeon», Εικόνα 1, το οποίο προωθήθηκε με ατμό. Ήταν η πρώτη 
αυτόνομη πτητική μηχανή της αρχαιότητας. Το Flying Pigeon πιστεύεται ότι είναι η πρώτη 
αυτοπροωθούμενη ιπτάμενη συσκευή. Ο Αρχύτας κατασκεύασε το ρομπο-πουλί του από 
ξύλο. Το πουλί, αναρτημένο από ένα πείρο, ήταν σε ένα σημείο ικανό να πετάξει περίπου 
200 μέτρα πριν ξεμείνει από ατμό – γεγονός που καθιστά το πείραμα του Αρχύτας όχι μόνο 
το πρώτο γνωστό ρομπότ, αλλά και ένα από τα πρώτα καταγεγραμμένα περιστατικά ενός 
επιστήμονα που έκανε έρευνα για το πώς πετούν τα πουλιά. 

 
Εικόνα 1 Το ατμοκίνητο περιστέρι του Αρχύτα – η ιπτάμενη μηχανή της αρχαιότητας 

 

Πολλές αρχαίες μυθολογίες περιλάμβαναν τεχνητούς ανθρώπους, όπως οι ομιλούντες 
μηχανικές υπηρέτριες που έχτισε ο Έλληνας θεός Ήφαιστος από χρυσό, τα πήλινα γκόλεμα 
του Εβραϊκού θρύλου και οι πήλινοι γίγαντες του Νορβηγικού θρύλου. Μεταξύ του πρώτου 
επαληθεύσιμου αυτοματισμού είναι ένα ανθρωποειδές που σχεδιάστηκε από τον 
Λεονάρντο ντα Βίντσι (1452-1519) περίπου το 1495. Τα σημειωματάρια του Λεονάρντο, που 
ανακαλύφθηκαν εκ νέου τη δεκαετία του 1950, περιέχουν λεπτομερή σχέδια ενός 
μηχανικού ιππότη με πανοπλία που ήταν σε θέση να καθίσει, να κουνήσει τα χέρια του και 
να μετακινήσει το κεφάλι και το σαγόνι του, Εικόνα 2. 
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Εικόνα 2 Gabriele Niccolai δημιούργησε αυτό το automaton από τα σχέδια που δημιούργησε ο Leonardo da 

Vinci 

 

Ο Jacques De Vaucanson δημιούργησε μερικά από τα πιο διάσημα αυτόματα το 1737. Το 
πιο διάσημο έργο του ήταν το «The Digesting Duck» το οποίο ήταν ικανό να μιμηθεί μια 
πραγματική πάπια ποντίζοντας τα φτερά της, να φάει σιτηρά, να το χωνέψει και να 
αφοδεύσει και λειτουργούσε με βάρη, 

 

 
Εικόνα 3 Ένα (λάθος) σχέδιο ενός Αμερικανού καλλιτέχνη για το πώς μπορεί να έχει λειτουργήσει η 

Digesting Duck 

 

Ο Pier a Henry Jacquet Droz δημιούργησε ένα συγγραφέα το 1774. Με περίπου 6.000 μέρη, 
μπορεί να προγραμματιστεί να αναπαράγει οποιοδήποτε μήνυμα μέχρι 40 χαρακτήρες. Το 
μεγάλο επίτευγμα του Jaquet-Droz με τη συσκευή ήταν η τοποθέτηση ολόκληρου του 
μηχανισμού στο μικρό σώμα του mannequin, Εικόνα 4. Η 240χρονη μηχανή λέγεται ότι είναι 
ένας μακρινός πρόγονος του σύγχρονου, προγραμματιζόμενου υπολογιστή. 
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Εικόνα 4 Ο συγγραφέας automaton 

 

Στη λογοτεχνία, συχνά αντανακλάται με την ιδέα της δημιουργίας τεχνητού ανθρώπου. Το 
1818, η Μαίρη Σέλι έγραψε τον Φρανκενστάιν, μια ιστορία για την κατασκευή ενός 
ανθρώπινου πλάσματος. Για τη Σέλι, ένα ρομπότ έμοιαζε με άνθρωπο, αλλά είχε την 
ικανότητα να λειτουργεί σαν μηχανή. Χτίστηκε από ανθρώπινα συστατικά, τα οποία 
μπορούσαν να συγκρατηθούν από περικόχλια και μπουλόνια. Το ρομπότ έπρεπε να είναι 
μεγαλύτερο από ένα κανονικό άτομο και έπρεπε να έχει υπεράνθρωπη δύναμη. 
 

2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 1900 – ΡΟΜΠΟΤ 
Ο όρος «ρομπότ» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε θεατρικό έργο του Τσέχου Karel 
Čapek, Εικόνα 5, το 1921. R.U.R. (Rossum Universal Robots) ήταν μια σάτιρα, ρομπότ 
κατασκευάστηκαν από βιολογικά όντα που εκτελούσαν όλη τη δυσάρεστη χειρωνακτική 
εργασία. Σύμφωνα με τον Čapek, η λέξη δημιουργήθηκε από τον αδελφό του Josef από τη 
λέξη robota, στην τσεχική γλώσσα που σημαίνει corvée και στα σλοβακικά ένα έργο ή 
εργασία. (Ο Karel Čapek δούλευε στο έργο του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο 
Trenčianske Teplice στη Σλοβακία, όπου ο πατέρας του εργάστηκε ως γιατρός). Το έργο 
R.U.R, αντικατέστησε τη λαϊκή χρήση της λέξης «automaton». 
 
 

 
Εικόνα 5 Karel Čapek 

 

Το 1939, το ανθρωποειδές ρομπότ γνωστό ως Elektro, Εικόνα 6, εμφανίστηκε στην 
Παγκόσμια Έκθεση. Είχε επτά πόδια ύψος (2.1 m) και ζυγίζει 265 κιλά (120 κιλά), μπορούσε 
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να περπατήσει με φωνητική εντολή, να μιλήσει περίπου 700 λέξεις (με ένα πικάπ 78 rpm), 
να καπνίσει τσιγάρα, να ανατινάξει μπαλόνια και να μετακινήσει το κεφάλι και τα χέρια 
του. Το σώμα αποτελείται από ένα χαλύβδινο γρανάζι έκκεντρο και μηχανοκίνητο σκελετό 
που καλύπτεται από ένα δέρμα αλουμινίου. 

 
Εικόνα 6 Ρομπότ Elektro 

 

Το 1941 και το 1942, Isaac Asimov, Εικόνα 7, διατύπωσε τους τρεις νόμους της ρομποτικής, 
και στη διαδικασία επινόησε τη λέξη «ρομποτική». 

 
Εικόνα 7 Isaac Asimov 

 

Νόμοι της Ρομποτικής του Isaac Asimov  

1. Το ρομπότ δε θα κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε με την αδράνειά του θα επιτρέψει να 
βλαφτεί ανθρώπινο ον 

2. Το ρομπότ πρέπει να υπακούει τις διαταγές που του δίνουν οι άνθρωποι, εκτός αν 
αυτές οι διαταγές έρχονται σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο  
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3. Το ρομπότ οφείλει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον αυτό δεν συγκρούεται 
με τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο. 

 

3 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
Η ιστορία της βιομηχανικής ρομποτικής καθορίζεται συμβατικά στη δεκαετία του 1950, αν 
και ορισμένες εξελίξεις στον τομέα της αυτοματοποίησης είχαν λάβει χώρα στο παρελθόν: 
συγκεκριμένα, μια «προγραμματιζόμενη» συσκευή χρωμάτων που εφευρέθηκε από τους 
Pollard και Roselund το 1938 (Koetsier, 2019), και ένας τηλεχειριζόμενος «χειριστής» που 
εφευρέθηκε από τον Goertz το 1949, για παράδειγμα. Ωστόσο, το σημείο καμπής για τη 
βιομηχανική ρομποτική οφειλόταν στην ιδιοφυΐα του George Devol, ο οποίος σχεδίασε το 
1954 ένα «Programmable Article Transfer» (αυτό ήταν το όνομα που δόθηκε όταν 
κατατέθηκε το αίτημα για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Devol, 1954)). Μια τέτοια συσκευή ήταν 
η βάση για την ανάπτυξη του Unimate που θεωρείται το πρώτο «αληθινό» βιομηχανικό 
ρομπότ στην ιστορία. Ο Devol, ο οποίος ήταν βασικά επιστήμονας, χρειαζόταν έναν 
επιχειρηματικό σύντροφο με τον οποίο δημιούργησε με πιο συγκεκριμένο τρόπο την ιδέα 
του για έναν ρομποτικό χειριστή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
αυτοματοποίηση των βιομηχανικών διεργασιών. Το 1954 συναντήθηκε με τον Joseph 
Engelberger, Εικόνα 8ο, έναν μηχανικό που απασχολείται στη χωροβιομηχανία, και 
συμφώνησαν να ιδρύσουν μια εταιρεία που θα μπορούσε να κατασκευάσει ρομπότ για 
βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτό οδήγησε στην ίδρυση μιας εταιρείας που ονομάζεται 
Unimaton, η οποία παρήγαγε το 1961 το πρώτο Unimate ρομπότ, Εικόνα 9. 
 

 
Εικόνα 8 George Devol και Joseph Engelberger 

 
Εικόνα 9 Unimate, ο παππούς των βιομηχανικών ρομπότ 

 

Η Unimate, η οποία ενεργοποιείται υδραυλικά, εγκαταστάθηκε αμέσως σε μια 
αυτοκινητοβιομηχανία, συγκεκριμένα στο εργοστάσιο της General Motors που βρίσκεται 
στο Trenton (Νιου Τζέρσεϋ, ΗΠΑ), όπου χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή εξαρτημάτων 
από μια μηχανή χύτευσης. Τα επόμενα χρόνια εγκαταστάθηκαν πολλά άλλα Unimates σε 
εργοστάσια αυτοκινήτων, όπου εργάζονταν κυρίως για τη συγκόλληση σε σημεία των 
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αυτοκινήτων και για το χειρισμό των τεμαχίων εργασίας. Τα ίδια χρόνια, γεννήθηκαν 
αρκετές εταιρείες κατασκευής ρομπότ, λόγω του γεγονότος ότι πολλοί επιχειρηματίες 
κατανόησαν ότι αυτό το είδος συσκευών είχε μεγάλες δυνατότητες, ιδίως στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας. Εταιρείες όπως η Ford και η General Motors άρχισαν να εξετάζουν 
την αυτοματοποίηση των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων και χρειαζόταν συσκευή όπως 
το νέο ρομπότ για την επίτευξη αυτού του στόχου. Έτσι, υπήρξε μια ξαφνική αύξηση των 
παραγγελιών των ρομποτικών συσκευών, η οποία έδωσε την ευκαιρία να ευδοκιμήσουν σε 
πολλούς κατασκευαστές ρομπότ. Μία από τις εταιρείες αυτές ήταν, για παράδειγμα, η AMF 
Corporation: το 1962 κατασκεύασαν ένα νέο ρομπότ που ονομαζόταν Versatran (π.χ. 
«ανομοιογενής μεταφορά»). Ήταν ένα κυλινδρικό ρομπότ (Εικόνα 10). 
 

 
Εικόνα 10 Ρομπότ Versatran 500 

 

Εν τω μεταξύ, άλλες εταιρείες ανέπτυξαν και κατασκεύασαν άλλους τύπους βιομηχανικών 
ρομπότ. Για παράδειγμα, ο KUKA ανέπτυξε το 1973 το ρομπότ Famulus, του οποίου το 
όνομα στα λατινικά σημαίνει «υπηρέτης». Το 1974 ο Cincinnati Milacron, ένας σημαντικός 
κατασκευαστής εργαλειομηχανών, ανέπτυξε ένα ρομπότ που ονομάζεται T3 (ένα 
ακρωνύμιο για το «The Tomorrow Tool»), Εικόνα 11, το οποίο εγκαταστάθηκε σε διάφορα 
εργοστάσια αυτοκινήτων, και ιδιαίτερα στα εργοστάσια Volvo στη Σουηδία. Το T3 ήταν το 
πρώτο εμπορικά διαθέσιμο βιομηχανικό ρομπότ που ελέγχεται από μικροϋπολογιστές. Το 
1974, η σουηδική εταιρεία ASEA (σήμερα ABB) ξεκίνησε την παραγωγή των ρομπότ της 
διάσημης και επιτυχημένης σειράς IRB, γνωστή σε όλο τον κόσμο και για το τυπικό 
πορτοκαλί χρώμα τους, Εικόνα 11. Το PUMA (Programmable Universal Machine for 
Assembly, or Programmable Universal Manipulation Arm)/1978/είναι ένας βιομηχανικός 
ρομποτικός βραχίονας που αναπτύχθηκε από τον Victor Scheinman στην πρωτοποριακή 
εταιρεία ρομπότ Unimation. Αρχικά αναπτύχθηκε για την General Motors, η PUMA 
βασίστηκε σε προηγούμενα σχέδια Scheinman εφευρέθηκε ενώ στο Πανεπιστήμιο Stanford, 
Εικόνα 11. Το 1978, μια νέα κινηματική δομή προτάθηκε από τον Ιάπωνα επιστήμονα 
Hiroshi Makino από το Πανεπιστήμιο Yamanashi. Μια τέτοια δομή αποτελείται από τρεις 
περίστροφες αρθρώσεις με παράλληλους άξονες και μια πρισματική άρθρωση που 
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βρίσκεται στο τέλος της κινηματικής αλυσίδας. Το ρομπότ με αυτή τη δομή ονομάστηκε 
SCARA (ένα ακρωνύμιο από το «Selective Compliance Assembly Robot Arm»), Εικόνα 11. 
 

 
Εικόνα 11 

 

Η ιδέα της χρήσης παράλληλων κινητικών αλυσίδων αντί των κλασσικών κινηματικών 
αλυσίδων της σειράς προωθήθηκε και οδήγησε σε ένα είδος ελαφρού ρομπότ με 
δυνατότητα μετακίνησης υψηλής ταχύτητας. Το αρχέτυπο αυτού του είδους των ρομπότ 
ήταν το ρομπότ Δέλτα, 1992, που σχεδιάστηκε από τον Ελβετό επιστήμονα Ρέιμοντ Κλαβέλ. 
Στην Εικόνα 12 είναι το τρέχον γρήγορο δέλτα ρομπότ. 
 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ  
στην προηγµένη µεταποίηση 
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
13/22 

 
Εικόνα 12 Παράλληλο/δέλτα/ρομπότ 

 

Μετά το 1980, τα βιομηχανικά ρομπότ άρχισαν σταδιακά να είναι εξοπλισμένα με 
υπολογιστική όραση, αισθητήρες αφής και άλλα στοιχεία από το πεδίο της έρευνας 
τεχνητής νοημοσύνης, Εικόνα 13. 

 
Εικόνα 13 Ρομπότ με κάμερα 
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Οι κατασκευές των ρομπότ σταθεροποιήθηκαν την επόμενη περίοδο και ως νέα ιδέα 
έρχεται το ρομπότ διπλού βραχίονα της εταιρείας Motoman στην Εικόνα 14. Κάθε χέρι έχει 
7 βαθμούς ελευθερίας. Έχει ένα ευρύ φάσμα δράσης και μπορεί να σηκώσει 20 κιλά. Η 
ακρίβειά του είναι στα δέκατα ενός χιλιοστού. Και οι δύο βραχίονες μπορούν να 
λειτουργήσουν ανεξάρτητα, αντίστοιχα να συνεργαστούν στη συναρμολόγηση των 
εξαρτημάτων.  

 
Εικόνα 14 Ρομπότ με διπλό βραχίονα Motoman 

 

Cobots, ή συνεργατικά ρομπότ, είναι ρομπότ που προορίζονται να αλληλεπιδρούν με τους 
ανθρώπους σε έναν κοινό χώρο ή να εργάζονται με ασφάλεια σε στενή γειτνίαση. Τα 
Cobots εφευρέθηκαν το 1996 από τους J. Edward Colgate και Michael Peshkin, καθηγητές 
στο Northwestern University. Μια κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ το 1997 
περιγράφει τα cobots ως «μια συσκευή και μια μέθοδο για την άμεση φυσική 
αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ατόμου και ενός χειριστή γενικής χρήσης που ελέγχεται από 
υπολογιστή». 
 

 
Εικόνα 15 Cobot 

 

4 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΣ ΡΟΜΠΟΤ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ 
Στις αρχές του 20ου αιώνα, αναπτύχθηκε η έννοια της ανθρωποειδούς μηχανής. Σήμερα, 
μπορεί κανείς να προβλέψει ρομπότ μεγέθους ανθρώπου με την ικανότητα για σχεδόν 
ανθρώπινες σκέψεις και κίνηση.  

Το 1986, η Honda ξεκίνησε το ανθρωποειδές πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης για να 
δημιουργήσει ρομπότ ικανά να αλληλεπιδρούν επιτυχώς με τους ανθρώπους. Η Sophia 
είναι ένα κοινωνικό ανθρωποειδές ρομπότ που αναπτύχθηκε με έδρα το Χονγκ Κονγκ από 
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την εταιρεία Hanson Robotics, 2016, Εικόνα 16. Είναι σε θέση να εμφανίσει περισσότερες 
από 60 εκφράσεις προσώπου. Τον Οκτώβριο του 2017, η Σοφία έγινε Σαουδάραβας 
πολίτης, το πρώτο ρομπότ που έλαβε την υπηκοότητα κάποιας χώρας. Τον Νοέμβριο του 
2017 το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, ονόμασε τη Σοφία για πρώτη φορά 
πρωταθλήτρια καινοτομίας, και είναι η πρώτη μη άνθρωπος που έλαβε κάποιον τίτλο  από 
τα ΗνωμένΑ Έθνη. 
 

 
Εικόνα 16 Η Σοφία το ρομπότ και ο Τζίμι τραγουδούν ένα Duet του «Say Something» 

 

5 ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 
Η ανάπτυξη της βιομηχανικής ρομποτικής απομακρύνεται από την ατομική και 
«απομονωμένη» εγκατάστασή της και κατευθύνεται προς τις ομαδικές εγκαταστάσεις και 
την κατασκευή σταθμών εργασίας ρομπότ-ανθρώπων, Εικόνα 17. 
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Εικόνα 17 Πρόβλεψη ανάπτυξης στη ρομποτική 

 

Τα βιομηχανικά ρομπότ σε κινητές πλατφόρμες ή με άλλα λόγια τα βιομηχανικά κινητά 
ρομπότ (IMR- Industrial Mobile Robot) παρουσιάζονται ως νέα κατηγορία ρομπότ. Το 
παραδοσιακό βιομηχανικό ρομπότ αποκτά ένα νέο τεχνικό χαρακτηριστικό, δηλαδή την 
κινητικότητα, Εικόνα 18. Η αποκάλυψη των συνεργειών μιας τέτοιας ολοκλήρωσης καθιστά 
δυνατή την περαιτέρω αύξηση του βαθμού αυτοματοποίησης της κατασκευής. Οι IMRS 
εφαρμόζονται ως επί το πλείστον σε αλυσίδες εφοδιαστικής κατασκευής και σε μη 
μεταποιητικές μονάδες. Η ενσωμάτωση ενός βιομηχανικού ρομπότ και ενός κινητού 
πλαισίου καθιστά δυνατή την περαιτέρω επέκταση του δυναμικού βιομηχανικής χρήσης 
ρομπότ. 

 

 
Εικόνα 18 Η ανάπτυξη κατευθύνεται προς τα βιομηχανικά κινητά ρομπότ 

 
Παρόμοια ενσωμάτωση με αυτή ενός ρομπότ και μιας κινητής φαίνεται στην Εικόνα 19 που 
δείχνει ένα κινητό ρομπότ-όχημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα Robocar, η βασική 
λειτουργία του οποίου είναι να φτάσει σε αυτόνομο χειρισμό ή οδήγηση αυτοκινήτων. 
Υπάρχουν μόνο μερικά πραγματικά οχήματα ικανά για αυτόνομη λειτουργία σε αυτόν τον 
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τομέα. Ορισμένες χώρες έχουν ήδη τροποποιήσει τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας για 
τέτοιου είδους ρομποτικό αυτοκίνητο.  

 

 
Εικόνα 19 Ολοκλήρωση αμαξώματος-ρομπότ 

 
Η ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ και η αντικατάσταση των ανθρώπινων μερών και 
οργάνων από ρομποτικά συστήματα, προθέσεις άνω και κάτω άκρων, μηχατρονική καρδιά, 
καθώς και άλλα μέρη του ανθρώπινου σώματος θεωρούνται μια πολύ δυναμική τάση, 
Εικόνα 20. 

 

 
Εικόνα 20 Ολοκλήρωση ανθρώπου-ρομπότ 

 
Η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των βιομηχανικών ρομπότ είναι η τελειότητα της 
δομής τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη κινητικότητα και δυνατότητα ελιγμών, 
καθώς και να αυξηθεί ο βαθμός της νοημοσύνης τους με στόχο την αύξηση της αυτονομίας 
τους. Οι βασικές τεχνολογίες των βιομηχανικών ρομπότ περιλαμβάνουν τη χρήση νέων 
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υλικών εξαρτημάτων που είναι σκληρότερα και ελαφρύτερα και με τα οποία μπορούν να 
επιτευχθούν η βελτίωση του σχεδιασμού, τα καλύτερα δυναμικά χαρακτηριστικά σε 
μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου και βελτιωμένοι ενεργοποιητές, οι βραχίονες 
εξοπλισμένοι με διαφορετική ευαισθησία και οι αισθητήρες όρασης με καθοδήγηση στις 
επιθυμητές θέσεις. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1. Η ανάπτυξη αυτόματων συσκευών και ρομπότ μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους, 
και συγκεκριμένα: 

a. Μέχρι το 1900, ήταν η περίοδος των ρομπότ, και μετά το 1900, οι μηχανικές 
συσκευές ονομάζονται automata 

b. Μέχρι το 1900, οι μηχανικές συσκευές ονομάζονταν automata, και μετά το 
1900, άρχισε η περίοδος ανάπτυξης ρομπότ 

c. Η περίοδος από την έναρξη της ανάπτυξης μηχανικών διατάξεων με 
αυτόματες κινήσεις προς το παρόν αναφέρεται ως η εποχή της ρομποτικής 

d. Η πρώτη περίοδος ανάπτυξης των αυτόματων συσκευών είναι μέχρι το 2000 
και μετά το 2000 είναι η περίοδος της ρομποτικής υπηρεσίας 

 
2. Η λέξη ρομπότ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά: 

 
a. Από τον Έλληνα μαθηματικό, φυσικό και εφευρέτη Αρχιμήδη για κινούμενους 

μηχανισμούς 
b. Από τον Mikolaj Kopernik και προέρχεται από τον πολωνικό όρο «ciežki 

robot», που σημαίνει σκληρή δουλειά 
c. Από τον Karel Čapek στο R.U.R. το 1920. Η λέξη ρομπότ προέρχεται από την 

τσεχική λέξη robota-work 
d. Από τον Isaae Asimov στη συλλογή I Robot το 1950 
e. Στο Λεξικό Esperanto, στο οποίο η λέξη ρομπότ χαρακτηρίζεται ως roboto 

 
3. Το πρώτο βιομηχανικό ρομπότ κατασκευάστηκε: 

a. Στην Ιαπωνία και ονομαζόταν ASIMO 
b. Στη Γερμανία και ονομαζόταν KUKA 
c. Στις ΗΠΑ και ονομαζόταν Unimate 
d. Στην Αγγλία και ονομαζόταν KENWOOD 

 
4. Οι τάσεις στη βιομηχανική ρομποτική περιλαμβάνουν (επιλέξτε μία ή περισσότερες): 

a. Ανάπτυξη μηχανικών διατάξεων με αυτόματο κύκλο 
b. Μόνο ρομπότ για την αυτοκινητοβιομηχανία 
c. Ρομπότ πολλαπλών βραχιόνων, ιδιαίτερα δίδυμο – με δύο χέρια 
d. Cobot-ρομπότ για συνεργασία με τον άνθρωπο 
e. Οικιακά ρομπότ 
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4 a, c, d, e 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Το μάθημα παρέχει στους συμμετέχοντες μια βασική γνώση του τι είναι ένα βιομηχανικό 
ρομπότ και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Ο συμμετέχων θα γνωρίζει ποια είναι η δομή 
του ρομπότ, τι σημαίνουν οι μεμονωμένοι όροι στη ρομποτική και ποια είναι η σημασία 
τους σε διαφορετικές εφαρμογές. 

Αυτή τη στιγμή η ρομποτική είναι μία από τις κύριες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της 
Βιομηχανίας 4. Σχεδόν κάθε επαγγελματίας λέκτορας ή δάσκαλος συναντά ένα ρομπότ, 
ξέρει πώς μοιάζει το ρομπότ και βλέπει τι κάνει το ρομπότ. Το μάθημα επικεντρώνεται στην 
εξήγηση και την επαγγελματική άποψη των ρομπότ και των μερών των. Επεξήγηση των 
όρων: πώς ορίζεται ένα ρομπότ, που αναλύει όρους όπως το teach pendant (εκπαιδευτικό 
μέσο τηλεχειρισμού), βραχίονας, αγκώνας, αριθμός αξόνων, τελικός παράγοντας, ποιες 
είναι οι μέθοδοι ελέγχου ρομπότ. Οι εξηγήσεις αυτών των εννοιών είναι σημαντικές από 
την άποψη της κατάλληλης εμπειρογνωμοσύνης και της εφαρμογής των ρομπότ. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων σχετικά με: τι είναι η 
ρομποτική και ποια οφέλη προσφέρει στη βιομηχανική πρακτική, να εξηγήσει την 
ομοιότητα ενός βιομηχανικού ρομπότ με ανθρώπινα χέρια, τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται 
ένα βιομηχανικό ρομπότ σύμφωνα με το πρότυπο ISO και τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται 
σε ορισμένες χώρες. Ωστόσο, ο κύριος στόχος είναι ακόμη και ένας αρχάριος στη ρομποτική 
να κατανοήσει ποια είναι τα κύρια μέρη ενός ρομπότ και ποιες εργασίες εκτελούν στη δομή 
ενός ρομπότ. Αφού μελετήσει αυτό το μάθημα, ο αναγνώστης θα αποκτήσει μια 
ολοκληρωμένη γνώση του τι είναι ένα ρομπότ, από τι αποτελείται, πώς λειτουργεί, και μια 
κατανόηση του πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ρομπότ. 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΌΡΩΝ 
Πίνακας 0.1 Κύριοι όροι 

Όρος Ορισμός 
σύστημα ελέγχου Σύνολο λειτουργιών ελέγχου λογικής και ισχύος που επιτρέπει την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της μηχανικής δομής του ρομπότ και την 
επικοινωνία με το περιβάλλον (εξοπλισμός και χρήστες).  

τελικός παράγοντας Συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για στερέωση στη μηχανική διεπαφή ώστε να 
επιτρέπει στο ρομπότ να εκτελεί την εργασία του. Παραδείγματα: αρπάγη, 
παξιμάδι δρομέας, πιστόλι συγκόλλησης, πιστόλι ψεκασμού 

Χειριστής 
(manipulator) 

Μηχανή στην οποία ο μηχανισμός αποτελείται συνήθως από μια σειρά 
τμημάτων, ενωμένα ή ολισθαίνουν το ένα σε σχέση με το άλλο, με σκοπό 
την αρπαγή ή/και μετακίνηση αντικειμένων (τεμάχια ή εργαλεία) συνήθως 
με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας 

Συσκευή 
τηλεχειρισμού - Teach 
pendant 

Mονάδα χειρός συνδεδεμένη με το σύστημα ελέγχου με την οποία μπορεί 
ένα ρομπότ να προγραμματιστεί ή να μετακινηθεί 

αισθητήρας ρομπότ Μορφοτροπέας που χρησιμοποιείται για την απόκτηση εσωτερικών και 
εξωτερικών πληροφοριών για τον έλεγχο ενός ρομπότ 
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Όρος Ορισμός 
ρομποτικός βραχίονας Πρωτεύοντες άξονες σε διασυνδεδεμένο σύνολο συνδέσμων και 

αρθρώσεων του χειριστή, που περιλαμβάνουν συνδέσμους διαμήκους 
σχήματος, οι οποίοι θέτουν σε θέση τον καρπό 

ρομποτικός καρπός Οι δευτερεύοντες άξονες καρπού που αποτελούνται από διασυνδεόμενα 
σετ συνδέσμων και τροφοδοτούμενων αρθρώσεων του  

Χειριστή, μεταξύ του βραχίονα και του τελικού παράγοντα, που 
υποστηρίζουν τον προσανατολισμό και την τοποθέτηση του τελικού 
παράγοντα 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Η ρομποτική ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη χρήση 
ρομπότ, καθώς και με συστήματα υπολογιστών για τον έλεγχο, την αισθητηριακή 
ανάδραση και την επεξεργασία πληροφοριών. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται για 
την ανάπτυξη μηχανών που μπορούν να υποκαταστήσουν τον άνθρωπο και να 
αναπαράγουν ανθρώπινες ενέργειες. 

Τα βιομηχανικά ρομπότ έχουν μεταμορφώσει τη μεταποιητική βιομηχανία για 
συγκεκριμένο λόγο – έχουν πολλά βασικά οφέλη. Το πρώτο και σημαντικότερο όφελος τους 
είναι η αποτελεσματικότητά τους. Ολοκληρώνουν τις εργασίες πιο γρήγορα από τις 
χειρωνακτικές εργασίες, και η διάρκεια λειτουργίας τους είναι σημαντικά υψηλότερος. Ο 
συνδυασμός ταχύτητας και διάρκειας λειτουργίας οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση με 
χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. 

Επιπλέον, τα βιομηχανικά ρομπότ, όταν προγραμματίζονται σωστά, είναι εγγενώς 
επαναλαμβανόμενα. Αυτό βελτιώνει δραματικά τη συνοχή της παραγωγής, ενισχύοντας τη 
συνολική ποιότητα των προϊόντων και μειώνοντας τα απόβλητα. 

Τα βιομηχανικά ρομπότ παρέχουν κατά κανόνα μεγάλη απόδοση των επενδύσεων (ΑΕ) 
παρά το υψηλό αρχικό κόστος. Η αύξηση της παραγωγικότητας από την 
αποτελεσματικότητα, τη συνέπεια και το μειωμένο λειτουργικό κόστος αυξάνεται γρήγορα 
– μέρος αυτού που έχει κάνει τα βιομηχανικά ρομπότ τόσο δημοφιλή μεταξύ των 
κατασκευαστών κατά την τελευταία δεκαετία. 

Τα βιομηχανικά ρομπότ έχουν πολλά βασικά οφέλη, ανεξάρτητα από το είδος του 
βιομηχανικού ρομπότ που υλοποιείται. Εφ’ όσον ένα ρομπότ είναι προγραμματισμένο 
σωστά και κατάλληλο για να ταιριάζει στις μοναδικές ανάγκες μιας συγκεκριμένης 
εφαρμογής, θα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ξεπεράσει σε απόδοση τη χειρωνακτική εργασία. 

Η αγορά βιομηχανικών ρομπότ είναι μεγάλη και αναπτύσσεται γρήγορα. Η υποκείμενη 
τεχνολογία αλλάζει εξίσου γρήγορα. Μπορεί να είναι δύσκολο να συμβαδίσει κανείς με τον 
ταχύ ρυθμό των αλλαγών στη βιομηχανία ρομποτικής, αλλά η κατανόηση των βάσεων των 
βιομηχανικών ρομπότ και τα οφέλη που παρέχουν είναι μια καλή αρχή. 

2 ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΡΟΜΠΟΤ 
Τα ρομπότ και οι άνθρωποι μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι και τα 
μηχανικά ρομπότ – όσο αντίθετα φαίνονται, στην πραγματικότητα μοιράζονται την ίδια 
υποκείμενη δομή των δεσμών (κόκκαλα) και των αρθρώσεων. 

Βιομηχανικά ρομπότ ενός βραχίονα 

Ο βασικός σκελετός των βιομηχανικών ρομπότ, που απαρτίζονται κυρίως από ρομποτικούς 
βραχίονες, είναι ένας συνδυασμός συνδέσμων και αρθρώσεων. Σε σχέση με ένα ανθρώπινο 
σώμα, τα μέρη που μπορούν να λυγίσουν και να κινηθούν ελεύθερα, όπως ο αγκώνας και ο 
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ώμος, είναι οι αρθρώσεις, και τα οστά που συνδέουν αυτές τις αρθρώσεις είναι ισοδύναμα 
με τους συνδέσμους ενός ρομπότ. Η αρχή της μετακίνησης των αρθρώσεων και της 
μετάδοσης της δύναμης μέσω των συνδέσμων είναι κοινή τόσο στους ανθρώπους όσο και 
στα ρομπότ, Εικ.1. 
 

 
A – ώμος, E – αγκώνας W – καρπός 

Εικόνα 1 Ομοιότητα της δομής του ανθρώπινου βραχίονα και του βραχίονα ρομπότ 
 

Τα βιομηχανικά ρομπότ ενός βραχίονα εγκαθίστανται συνήθως σε σταθερή θέση στη 
γραμμή παραγωγής για να εκτελέσουν μια δεδομένη εργασία για μεγάλες σειρές. 
 
Ρομπότ με διπλό βραχίονα 

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για τους κατασκευαστές να 
ρομποτοποιούν πιο ποικίλες εργασίες, με απότομες διακυμάνσεις στη ζήτηση για τέτοια 
προϊόντα, και την αυξανόμενη ανάγκη για ευέλικτη προσαρμογή των μικρών σειρών και του 
χρόνου παραγωγής (JIT) και την αντικατάσταση των ανθρώπων με διάφορες χειρωνακτικές 
δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των ρομπότ για αυτή την περιοχή, τα 
ρομπότ με διπλό βραχίονα είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα ανθρώπινα χέρια, Εικόνα. 2.  

 
Ρομπότ με διπλό βραχίονα, με 15-άξονες με απίστευτη επιδεξιότητα, ελευθερία κίνησης με 
συμπαγές αποτύπωμα. Και οι δύο βραχίονες μπορούν να συνεργαστούν, με αποτέλεσμα τη  
δραστική απλοποίηση στα εργαλεία στον τελικό παράγοντα. Η ανώτερη επιδεξιότητα και τα 
καλύτερα χαρακτηριστικά του καρπού κάνουν αυτό το λεπτό ρομπότ με διπλό βραχίονα 
ιδανικό για συναρμολόγηση, μεταφορά μερών, συντήρηση μηχανών, συσκευασία και άλλες 
εργασίες χειρισμού που προηγουμένως μπορούσαν να γίνουν μόνο από τους ανθρώπους. 
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Τα ρομπότ διπλού βραχίονα παρέχουν αποτελεσματική προσέγγιση για την 
αυτοματοποιημένη εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών συναρμολόγησης. Με τον δίχειρο 
χειρισμό, ένα ρομπότ διπλού βραχίονα μπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει τη σχετική κίνηση και 
την αλληλεπίδραση με συναρμολογούμενα μέρη έναν επιδέξιο ανθρώπινο τρόπο. Αυτό 
απαιτεί, ωστόσο, εξελιγμένους αλγορίθμους προγραμματισμού και ελέγχου για τη 
συνεργασία των βραχιόνων. 
 

  
Εικόνα 2 Ρομπότ με διπλό βραχίονα 

 

Όμως 
Ο πρώτος ή ο δεύτερος άξονας ενός ρομπότ μερικές φορές αναφέρεται ως άξονας ώμου 
καθώς μοιάζει κάπως με ανθρώπινο ώμο. Αυτό χρησιμοποιείται συχνά για την περιγραφή 
ανθρωποειδών ή συστημάτων διπλού βραχίονα.  
 

Αγκώνας 

Η άρθρωση που συνδέει τον άνω βραχίονα και το αντιβραχίο ενός ρομπόt. 
 
Καρπός 
Ένα σύνολο περιστροφικών αρθρώσεων μεταξύ του βραχίονα και του τελικού παράγοντα 
του ρομπότ που επιτρέπουν στον τελικό παράγοντα να προσανατολιστεί προς το κομμάτι 
εργασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο καρπός μπορεί να έχει βαθμούς ελευθερίας που 
του επιτρέπουν να αρπάξει ένα αντικείμενο με σύστημα αξόνων γεωμετρικής αναφοράς 
(roll, pitch και yaw) Εικόνα 3.  
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Εικόνα 3 Ένα σύνολο περιστροφικών αρθρώσεων μεταξύ του βραχίονα και του τελικού παράγοντα του 

ρομπότ 
 

Roll περιλαμβάνει την περιστροφή του καρπού γύρω από τον άξονα του βραχίονα 

Pitch περιστροφή προς τα πάνω προς τα κάτω 

Yaw αριστερά-δεξιά περιστροφή του καρπού 
 

3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΜΠΟΤ 
Στη βιβλιογραφία, ο όρος βιομηχανικό ρομπότ αναφέρεται σε συσκευές που έχουν την 
ικανότητα να επιλύουν ανεξάρτητα διάφορες εργασίες χειρισμού. Επί του παρόντος, αν και 
ένα βιομηχανικό ρομπότ ορίζεται από τον ISO, υπάρχουν ορισμένοι άλλοι ορισμοί με 
διαφορετικές ερμηνείες, αλλά όλοι έχουν την ίδια ουσία. 
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Σύμφωνα με τα Ιαπωνικά Βιομηχανικά Πρότυπα (JIS), τα Βιομηχανικά Ρομπότ ορίζονται 
ως «μηχανές που έχουν χαρακτηριστικά χειρισμού ή λειτουργίες κινητικότητας που 
ελέγχονται αυτόματα, μπορούν να εκτελούν διάφορες εργασίες μέσω ενός προγράμματος 
και χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς σκοπούς». Με άλλα 
λόγια, τα βιομηχανικά ρομπότ δεν ορίζονται από το σχήμα, αλλά σύμφωνα με τις ευρείες 
λειτουργίες τους. 

 

Ένα βιομηχανικό ρομπότ ορίζεται επίσης ως: 

Επαναπρογραμματιζόμενος πολυλειτουργικός χειριστής σχεδιασμένος για τη μετακίνηση 
υλικού, εξαρτημάτων, εργαλείων ή ειδικών συσκευών μέσω μεταβλητών 
προγραμματισμένων κινήσεων για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών (R15.06). Οι βασικές 
συνιστώσες είναι οι εξής: ένας ή περισσότερους βραχίονες που μπορούν να κινηθούν προς 
διάφορες κατευθύνσεις, ένας χειριστής και ένας ελεγκτής υπολογιστή που δίνει 
λεπτομερείς οδηγίες κίνησης. 
 

4 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΜΠΟΤ 
Ένα βιομηχανικό ρομπότ αποτελείται από «χειριστή» που κινείται και εκτελεί εργασίες, 
«ελεγκτή» που ενεργοποιεί και ελέγχει τον χειριστή, και «συσκευή τηλεχειρισμού – teach 
pendant» που «διδάσκει» την κίνηση του χειριστή, Εικόνα 4. 
 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ  
στην προηγµένη κατασκευή 
Έργο αριθ. 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
12/23 

 
Εικόνα 4 Δομή βιομηχανικού ρομπότ 

 
 

Τα εξαρτήματα του Σταθμικού Ρομπότ είναι, Εικόνα. 5: 

• Μηχανική δομή: 

- Χειριστής 

- Τελικός παράγοντας/εργαλείο 

• Ελεγκτής 

• Συσκευή τηλεχειρισμού για προγραμματισμό 

• Οδηγοί  

• Αισθητήρες/σύστημα όρασης 
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Εικόνα 5 Εξαρτήματα βιομηχανικών ρομπότ 

 
 

4.1 Μηχανική δομή – χειριστής 

 

Ο χειριστής αποτελείται από αρθρώσεις και συνδέσμους, Εικόνα 6: 

Οι αρθρώσεις παρέχουν σχετική κίνηση  

Οι σύνδεσμοι είναι άκαμπτα μέλη μεταξύ των αρθρώσεων  

Ο χειριστής ρομπότ αποτελείται από δύο τμήματα: 

Σώμα και βραχίονας για την τοποθέτηση αντικειμένων στο χώρο εργασίας του ρομπότ 

Συναρμολόγηση καρπού για προσανατολισμό αντικειμένων 
 

  
Εικόνα 6 Διαχειριστής ρομπότ 
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Οι σύνδεσμοι είναι το στατικό υλικό, το οποίο συνδέει τις αρθρώσεις ενός βραχίονα μαζί. 
Έτσι σχηματίζεται μια κινηματική αλυσίδα. Σε ένα ανθρώπινο σώμα, οι σύνδεσμοι είναι τα 
οστά. 

Οι αρθρώσεις αποτελούν μέρος του συστήματος χειρισμού, το οποίο επιτρέπει την 
περιστροφή ή/και τη μεταγραφική κίνηση. 

Οι βραχίονες βιομηχανικών ρομπότ είναι ένα διασυνδεδεμένο σύνολο συνδέσμων και 
τροφοδοτούμενων αρθρώσεων που αποτελείται από έναν χειριστή ρομπότ που 
υποστηρίζει ή/και μετακινεί έναν καρπό και το βραχίονα ή τον τελικό παράγοντα στο χώρο. 
Οι βραχίονες βιομηχανικών ρομπότ μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος και σχήμα. Ο 
βραχίονας βιομηχανικού ρομπότ είναι το μέρος τοποθετεί που τον τελικό παράγοντα. Με το 
βραχίονα ρομπότ, τον ώμο, τον αγκώνα και την κίνηση του καρπού και κινείται και 
περιστρέφεται για να τοποθετηθεί ο τελικός παράγοντας σε ακριβή και σωστή θέση. Κάθε 
μία από αυτές τις αρθρώσεις δίνει στο ρομπότ έναν επιπλέον βαθμό ελευθερίας. Ένα απλό 
ρομπότ με τρεις βαθμούς ελευθερίας μπορεί να κινηθεί με τρεις τρόπους: επάνω & κάτω, 
αριστερά & δεξιά, και εμπρός & πίσω. Πολλά βιομηχανικά ρομπότ στα εργοστάσια σήμερα 
είναι ρομπότ έξι αξόνων. 

Άξονας: Μια διανυθείσα διαδρομή στο χώρο, η οποία συνήθως αναφέρεται ως γραμμική 
κατεύθυνση μετακίνησης σε κάθε τρεις διαστάσεις. Στα καρτεσιανά συστήματα 
συντεταγμένων, οι ετικέτες των X, Y και Z χρησιμοποιούνται συνήθως για την απεικόνιση 
κατευθύνσεων άξονα σε σχέση με τη Γη. X αναφέρεται σε κατευθυντικό επίπεδο ή γραμμή 
παράλληλη προς τη Γη. Το y αναφέρεται σε ένα κατευθυντικό επίπεδο ή γραμμή που είναι 
παράλληλο προς τη Γη και κάθετο στο X. Ζ αναφέρεται σε ένα κατευθυντικό επίπεδο ή 
γραμμή που είναι κατακόρυφη και κάθετη προς την επιφάνεια της Γης.  

Άξονας, Πρισματικός: Γνωστός και ως μεταγραφικός (translational) άξονας. Ένα σύνολο 
μεταξύ δύο άκαμπτων μελών σε μηχανισμό που επιτρέπει στο ένα να έχει γραμμική κίνηση 
σε σχέση με το άλλο και σε επαφή με αυτό.  

Άξονας, περιστροφικός: Γνωστός και ως περιστροφικός άξονας. Ένα συγκρότημα που 
συνδέει δύο άκαμπτα μέλη σε έναν μηχανισμό που επιτρέπει στο ένα να περιστρέφεται σε 
σχέση με το άλλο γύρω από έναν σταθερό άξονα. 
 

4.2 Τελικός παράγοντας και αλλαγή εργαλείων 

Τελικός παράγοντας είναι η συσκευή στο τέλος ενός ρομποτικού βραχίονα, σχεδιασμένη 
για να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Η ακριβής φύση αυτής της συσκευής εξαρτάται από 
την εφαρμογή του ρομπότ. Ο μηχανισμός του καρπού συνδέεται με το άκρο του βραχίονα, 
οι τελικοί παράγοντες συνδέονται με το μηχανισμό του καρπού. Η λειτουργία του 
μηχανισμού του καρπού είναι να προσανατολίσει τον τελικό παράγοντα και λειτουργεί ως 
ένα χέρι. Αυτό το μέρος έρχεται σε άμεση επαφή με το υλικό που χειρίζεται το ρομπότ. 
Μερικές παραλλαγές ενός τελικού αποτελέσματος είναι αρπάγες, αντλία κενού, μαγνήτες, 
και φανοί συγκόλλησης, Εικόνα 7. Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία από αυτά έτοιμα για 
χρήση, συμπεριλαμβανομένων εηαρτημάτων για την ανύψωση αντικειμένων, τύποι κενού 
(αναρρόφηση), και εργαλεία για συγκόλληση και ζωγραφική. Το ρομπότ μπορεί να 
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εκτελέσει ένα πολύ ευρύ φάσμα εργασιών συνδυάζοντας την ευέλικτη κίνηση που 
πραγματοποιείται από τους άξονες των ρομπότ και τους ειδικούς τελικούς παράγοντες. 

 
Εικόνα 7 Τελικοί παράγοντες του ρομπότ 

Αλλαγή εργαλείων: Ορισμένα ρομπότ είναι ικανά να αλλάξουν τελικούς παράγοντες και 
μπορούν να προγραμματιστούν για διαφορετικά σύνολα εργασιών. Στην περίπτωση των 
βιομηχανικών ρομπότ, η ανταλλαγή της συσκευής που συνδέεται με τον καρπό τους κάνει 
τα ρομπότ εξαιρετικά ευπροσάρμοστα και τους επιτρέπει να αναλάβουν μια ποικιλία από 
θέσεις εργασίας.  

Οι μετατροπείς εργαλείων παρέχουν ευελιξία στις εφαρμογές ρομπότ επιτρέποντας στο 
ρομπότ να αλλάζει αυτόματα τους τελικούς παράγοντες (π.χ. αρπάγες, εργαλεία κενού, 
πνευματικοί και ηλεκτρικοί κινητήρες, πιστόλια συγκόλλησης και άλλα), Εικόνα 8. Ο 
Μετατροπέας Εργαλείων αποτελείται από μια κύρια πλάκα και μια πλάκα Εργαλείου. Η 
κύρια πλάκα, εγκατεστημένη στο βραχίονα του ρομπότ, κλειδώνει στην πλάκα εργαλείου με 
ένα πνευματικά καθοδηγούμενο μηχανισμό κλειδώματος. Κάθε πλάκα εργαλείων είναι 
συνδεδεμένη με ένα μοναδικό τελικό-παράγοντα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 8 Μεταβολή εργαλείων των τελικών παραγόντων 
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5 ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
Με ευρύ έννοια, ο ελεγκτής ρομπότ είναι ένας συνδυασμός υλικού και λογισμικού για τον 
προγραμματισμό και τον έλεγχο ενός μόνο ή πολλαπλών ρομπότ. Με μια στενή έννοια, ο 
ελεγκτής ρομπότ είναι ένας σερβο-ελεγκτής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των 
σερβοκινητών. 

Ο ελεγκτής είναι ο «εγκέφαλος» του βραχίονα βιομηχανικού ρομπότ και επιτρέπει στα μέρη 
του ρομπότ να λειτουργούν μαζί. Λειτουργεί ως υπολογιστής και επιτρέπει στο ρομπότ να 
συνδεθεί και με άλλα συστήματα. Ο ελεγκτής ρομποτικού βραχίονα εκτελεί ένα σύνολο 
οδηγιών γραμμένων σε κώδικα που ονομάζεται πρόγραμμα. Το πρόγραμμα εισάγεται σε 
μία συσκευή τηλεχειρισμού - Teach pendant. Πολλά από τα σημερινά βιομηχανικά ρομπότ 
χρησιμοποιούν μια διεπαφή που μοιάζει ή είναι χτισμένη στο λειτουργικό σύστημα των 
Windows. 

Ο ρόλος της είναι να σχεδιάζει τις δραστηριότητες ρομπότ με βάση τις πληροφορίες που 
αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή ελεγκτή και τις πληροφορίες που λαμβάνονται 
από τους αισθητήρες και να αποφασίζει σχετικά με τις εργασίες που πρέπει να 
εκτελεστούν. Το διάγραμμα μπλοκ ενός ελεγκτή βιομηχανικού ρομπότ παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 9. 

Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά τοποθέτησης και προσφέρει τη δυνατότητα 
ταυτόχρονου ελέγχου των περιφερειακών συσκευών. Ο ελεγκτής ρομπότ αντιπροσωπεύει 
ένα σύστημα μικροεπεξεργαστή που λειτουργεί σύμφωνα με μια μέθοδο πολλαπλών 
εργασιών. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη επεξεργασία πολλών διαδοχικών διαδικασιών 
ελέγχου. Τα επίπεδα εισόδου και εξόδου του ελέγχου παρουσιάζονται είτε ως industrial bus 
είτε ως διακριτά σήματα εισόδου / εξόδου. Η σειριακή διεπαφή μπορεί να ρυθμιστεί και 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ευφυών ή έξυπνων συσκευών όπως οι 
αναγνώστες γραμμικού κώδικα barcode, τα συστήματα επεξεργασίας εικόνας κ.λπ.  

Τα συστήματα ελέγχου ρομπότ κατασκευάζονται με βάση έναν υπολογιστή με επεξεργαστή 
και είναι εξοπλισμένα με μονάδα δίσκου CD ROM. Ο σκληρός δίσκος χρησιμοποιείται ως 
εξωτερική μονάδα αποθήκευσης στην οποία αποθηκεύεται ένα λειτουργικό σύστημα και 
μια μονάδα πραγματικού χρόνου (για εργασία σε πραγματικό χρόνο). Το σύστημα ελέγχου 
μπορεί να εξοπλιστεί με μια πολυλειτουργική κάρτα, η οποία αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ 
της μονάδας προγραμματισμού, του PC και της λογικής ασφαλείας. 
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Εικόνα 9 Διάγραμμα ελέγχου βιομηχανικού ρομπότ 

 

Το σύστημα ελέγχου προβλέπει: 
• Δημιουργία, επεξεργασία και αποθήκευση προγραμμάτων· 
• Συστήματα διάγνωσης· 
• Έλεγχος τροχιάς· 
• Έλεγχος σερβομονάδας ισχύος· 
• Επικοινωνία με εξωτερικές μονάδες· 

 

Μέθοδοι βιομηχανικού ελέγχου ρομπότ: 

 

Έλεγχος περιορισμένης ακολουθίας: εργασίες pick-and-place χρησιμοποιώντας μηχανικές 
στοπ για τον καθορισμό θέσεων 

Αναπαραγωγή με έλεγχο από σημείο σε σημείο: καταγράφει τον κύκλο εργασίας ως 
ακολουθία σημείων, στη συνέχεια αναπαράγει/επαναλαμβάνει την ακολουθία κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος 

Αναπαραγωγή με συνεχή έλεγχο διαδρομής: μεγαλύτερη ικανότητα μνήμης και/ή 
ικανότητα παρεμβολής για την εκτέλεση διαδρομών (επιπλέον των σημείων) 

Ευφυής έλεγχος: επιδεικνύει συμπεριφορά που το κάνει να φαίνεται έξυπνο, π.χ. 
ανταποκρίνεται στις εισόδους αισθητήρων, παίρνει αποφάσεις, επικοινωνεί με τους 
ανθρώπους. Τα περισσότερα ρομπότ δεν έχουν τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι πρόσφατα, όλα 
τα βιομηχανικά ρομπότ θα μπορούσαν να προγραμματιστούν μόνο για την 
πραγματοποίηση μιας επαναλαμβανόμενης σειράς κινήσεων οι οποίες, όπως έχουμε 
συζητήσει, δεν απαιτούν τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, τα μη ευφυή ρομπότ είναι αρκετά 
περιορισμένα στη λειτουργικότητα τους. 
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6 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
Συσκευή εισόδου χειρός, συνδεδεμένη με το σύστημα ελέγχου με την οποία ένα ρομπότ 
μπορεί να προγραμματιστεί ή να μετακινηθεί. (ISO 8373) Αυτό επιτρέπει στον ανθρώπινο 
χειριστή να σταθεί στην πιο ευνοϊκή θέση για να παρατηρήσει, να ελέγξει και να 
καταγράψει τις επιθυμητές κινήσεις στη μνήμη του ρομπότ, Σχ. 10. 

Η χαρτογράφηση και καταγραφή της θέσης και του προσανατολισμού ενός ρομπότ και/ή 
ενός συστήματος χειρισμού, καθώς το ρομπότ μετακινείται χειροκίνητα σε βήματα από μια 
αρχική κατάσταση κατά μήκος μιας διαδρομής προς μια τελική κατάσταση στόχου. Η θέση 
και ο προσανατολισμός κάθε κρίσιμου σημείου (π.χ. βάση ρομπότ κ.λπ.) καταγράφεται και 
αποθηκεύεται σε μια βάση δεδομένων για κάθε θέση που περνάει το ρομπότ στην πορεία 
του προς τον τελικό του στόχο. Το ρομπότ μπορεί τώρα να επαναλάβει τη διαδρομή από 
μόνο του ακολουθώντας τη διαδρομή που είναι αποθηκευμένη στη βάση δεδομένων. 
 

  
Εικόνα 10 Συσκευή προγραμματισμού 

7 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
Ο κινητήρας είναι ο μηχανισμός που μετακινεί τους συνδέσμους στις καθορισμένες θέσεις 
τους. Οι συνδέσεις είναι τα τμήματα μεταξύ των αρθρώσεων. Οι βραχίονες του 
βιομηχανικού ρομπότ χρησιμοποιούν γενικά έναν από τους ακόλουθους τύπους κίνησης: 
υδραυλικά, ηλεκτρικά ή πνευματικά. Υδραυλικά συστήματα κίνησης δίνουν στο ρομπότ 
μεγάλη ταχύτητα και δύναμη. Ένα ηλεκτρικό σύστημα παρέχει ένα ρομπότ με λιγότερη 
ταχύτητα και δύναμη. Τα πνευματικά συστήματα κίνησης χρησιμοποιούνται για μικρότερα 
ρομπότ που έχουν λιγότερους άξονες κίνησης. Οι κινητήρες θα πρέπει να επιθεωρούνται 
περιοδικά για φθορά και να αντικαθίστανται εάν είναι απαραίτητο. 

Η κίνηση του ρομπότ μετατρέπει την ενέργεια που παρέχεται στις αρπάγες σε κινητική 
ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του ρομπότ. Οι βασικοί τύποι συστημάτων 
κίνησης περιλαμβάνουν (1) ηλεκτρικά, (2) πνευματικά και (3) υδραυλικά [14:31].  

 

Ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Τα ηλεκτρομηχανικά συστήματα κίνησης έχουν τη 
μεγαλύτερη διάδοση στα σημερινά βιομηχανικά ρομπότ. Αυτά τα συστήματα είναι 
σερβοκινητήρες, κινητήρες step (βημάτων) και κινητήρες παλμών. Αυτοί οι κινητήρες 
μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια για να τροφοδοτήσουν το 
ρομπότ [2:72].  
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Πνευματικά συστήματα κίνησης. Πνευματικά συστήματα κίνησης βρίσκονται σε περίπου 
30 τοις εκατό των σημερινών ρομπότ. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα 
για να τροφοδοτήσουν τα ρομπότ. Δεδομένου ότι τα καταστήματα μηχανολογικού 
εξοπλισμού έχουν συνήθως εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα στο χώρο εργασίας τους, το 
πνευματικά καθοδηγούμενο ρομπότ είναι πολύ δημοφιλές. Δυστυχώς, με αυτό το σύστημα 
δεν ελέγχεται εύκολα η  ταχύτητας ή η θέση - ουσιώδη συστατικά για οποιοδήποτε 
επιτυχημένο ρομπότ.  

 

Υδραυλικά συστήματα κίνησης. Οι υδραυλικοί κύλινδροι και οι κινητήρες είναι συμπαγείς 
και επιτρέπουν υψηλό επίπεδο ισχύος και απόδοσης μαζί με ακριβή έλεγχο. Ένας 
υδραυλικός ενεργοποιητής μετατρέπει τις δυνάμεις από υδραυλικό υγρό υψηλής πίεσης σε 
μηχανική περιστροφή άξονα ή γραμμική κίνηση. Η ισχύς από υδραυλικό υγρό είναι πιο 
οικονομικά αποδοτική για βραχυχρόνια, ευθεία-γραμμή τοποθέτησης που απαιτεί υψηλές 
δυνάμεις, ελεγχόμενη επιτάχυνση και επαναλαμβανόμενη κίνηση. Κανένα άλλο σύστημα 
κίνησης δεν έχει τόση ισχύ σε μια τόσο μικρή συσκευασία. καμία άλλη κίνηση δεν είναι 
τόσο ασφαλής ή όσο ανθεκτική σε σκληρά περιβάλλοντα.  
 

8 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
Οι αισθητήρες επιτρέπουν στο βραχίονα βιομηχανικού ρομπότ να λαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με το περιβάλλον του. Μπορούν να δώσουν στο ρομπότ μια περιορισμένη αίσθηση 
όρασης και ήχου. Ο αισθητήρας συλλέγει πληροφορίες και τις στέλνει ηλεκτρονικά στο 
ρομπότ που ελέγχεται. Μια χρήση αυτών των αισθητήρων είναι να αποτρέψει δύο ρομπότ 
που συνεργάζονται στενά μεταξύ τους από την πρόσκρουση μεταξύ τους. Οι αισθητήρες 
μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους τελικούς παράγοντες να προσαρμοστούν σε μικρές 
διακυμάνσεις των εργαλείων τους. Οι αισθητήρες όρασης επιτρέπουν σε ένα ρομπότ 
αρπαγής και τοποθέτησης να αναγνωρίσει τα αντικείμενα που πρέπει να επιλεχθούν από 
αυτά που πρέπει να αγνοήσουν.  

Τα ρομπότ συναρμολόγησης είναι εξοπλισμένα με αισθητήρα δύναμης, Εικόνα 11. 
Τοποθέτηση και εισαγωγή εξαρτημάτων: το ρομπότ μπορεί να κάνει ακριβή τοποθέτηση και 
εισαγωγή των μερών μηχανής χρησιμοποιώντας αισθητήρα δύναμης. Το ρομπότ μπορεί να 
εισάγει μέρη που έχουν φάσεις μετά την αντιστοίχιση των φάσεων τους εκτός από την απλή 
εισαγωγή τους. 
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Εικόνα 11 Αισθητήρας δύναμης για εργασίες συναρμολόγησης 

 

Σύστημα Eye-in-Hand: Ένα σύστημα όρασης ρομπότ στο οποίο η κάμερα είναι 
τοποθετημένη πάνω ή κοντά στην αρπάγα ρομπότ, Εικόνα 12. Η διάταξη αυτή διευκολύνει 
τον υπολογισμό της θέσης και του προσανατολισμού του αντικειμένου και εξαλείφει τα 
προβλήματα τυφλού σημείου που συναντώνται κατά τη χρήση μιας στατικής εναέριας 
κάμερας. 
 

 
Εικόνα 12 Σύστημα όρασης ρομπότ 

 
Χαρακτηριστική εφαρμογή ενός Eye-in-Hand συστήματος είναι για γρήγορη επιλογή από 
βιομηχανικό ρομπότ τυχαία τοποθετημένων αντικείμενων από ένα δοχείο —  

Bin Picking σύστημα (διαλογή από κάδο) Ανώτερο σύστημα τρισδιάστατης μηχανικής 
όρασης για την αναγνώριση αντικειμένων ακολουθούμενη από σχεδιασμό διαδρομής από 
ρομπότ που επιτρέπει την αρπαγή ενός αντικειμένου χωρίς συγκρούσεις, και 
προσανατολισμένη τοποθέτηση. Εικόνα 13. 
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Εικόνα 13 Σύστημα διαλογής από  κάδο 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1. Ένα βιομηχανικό ρομπότ ορίζεται ως: 
a. Μια μηχανή που μπορεί να κάνει τα πάντα 
b. Αυτόματη συσκευή σχεδιασμένη να εκτελεί απλούς και επαναλαμβανόμενους 

κύκλους χειρισμού με υψηλό βαθμό νοημοσύνης 
c. Αυτόματα ελεγχόμενος, επαναπρογραμματιζόμενος χειριστής πολλαπλών 

χρήσεων, προγραμματιζόμενος σε τρεις ή περισσότερους άξονες, ο οποίος 
μπορεί είτε να είναι σε σταθερή θέση του είτε να κινείται για χρήση σε 
εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού 

d. Κάθε διάταξη ικανή να κινείται 
 

2. Η βασική δομή ενός βιομηχανικού ρομπότ έχει (επιλέξτε ένα ή περισσότερα): 
a. Χειριστής 
b. Γερανός 
c. Συσκευή τηλεχειρισμού  
d. Κεραία 
e. Ελεγκτής 

 
3. Το ρομπότ έχει αισθητήρες για: 

a. Χωρίς αισθητήρες, λειτουργεί αυτόματα 
b. Παρακολούθηση μόνο των κινήσεων των βραχιόνων, των αποκαλούμενων 

εσωτερικών αισθητήρων για τη μέτρηση της διαδρομής 
c. Ανίχνευση του φωτισμού στο χώρο εργασίας και σε περίπτωση ανεπαρκούς 

φωτισμού το ρομπότ σβήνει 
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d. Διαθέτει εσωτερικούς αισθητήρες για τη μέτρηση των κινήσεων των 
βραχιόνων και άλλων στοιχείων, π.χ. θερμοκρασία στο κιβώτιο ταχυτήτων και 
διαθέτει επίσης εξωτερικούς αισθητήρες, οι οποίοι περιλαμβάνουν κυρίως 
οπτικά συστήματα 

 
4. Το σύστημα Bin Picking (διαλογή από κάδο) σημαίνει ότι: 

a. Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με ηχητικό σήμα 
b. Το ρομπότ έχει ένα σύστημα για την παρακολούθηση της ανακρίβειας των 

κινήσεων 
c. Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με οπτικό σύστημα αναγνώρισης αντικειμένων 

με τον ακόλουθο σχεδιασμό διαδρομής για αφαίρεση αντικειμένων 
d. Το ρομπότ δε χρειάζεται μια μονάδα προγραμματισμού που ονομάζεται 

Teach pendant – συσκευή τηλεχειρισμού  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Ερώτηση  Απαντήσεις 

1 c 

2 a, c, e 

3 d 

4 c 

 



 

 

 
 
 

 

Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόμου μάθησης για 
την ΕΕΚ στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης 

Multifunctional Innovative Learning Assisting 
Network for VET in Advanced Manufacturing 

2018-1-PL01-KA202-050812 

 

 

 
ΜΑΘΗΜΑ 2.2.1: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΡΟΜΠΟΤ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

ΠΕΔΙΟ 2: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

 
   

   

  

  

   

  

Αριθ. αναφ. εγγράφου:  O3 – Περιεχόμενο μαθήματος 

Έκδοση εγγράφου: Final 
Ημερομηνία: 15.07.2021 

Διανομή: Εταίροι κοινοπραξίας MILAN 

   

 

 
Έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Πρόγραμμα Erasmus+ - Στρατηγικές συμπράξεις 



 

 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ  
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης 
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
3/21 

 
Πίνακας περιεχομένων 

 
Κατάλογος Εικόνων ........................................................................................................................ 4 

Κατάλογος Πινάκων ....................................................................................................................... 4 

Εισαγωγή στο μάθημα ................................................................................................................... 5 

Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος .............................................................................................. 5 

Γλωσσάριο όρων ............................................................................................................................ 5 

Περιεχόμενο του μαθήματος ......................................................................................................... 7 

1 Λειτουργίες και παράμετροι του βιομηχανικού ρομπότ ........................................................ 7 

2 Οι βασικές παράμετροι του βιομηχανικού ρομπότ ................................................................ 9 

2.1 Αριθμός αξόνων ............................................................................................................................................. 9 
2.2 Κινηματική του βιομηχανικού ρομπότ ......................................................................................................... 11 
2.3 Βαθμοί ελευθερίας ...................................................................................................................................... 12 
2.4 Εμβέλεια ....................................................................................................................................................... 12 
2.5 Ταχύτητα ...................................................................................................................................................... 13 
2.6 Επιτάχυνση ................................................................................................................................................... 14 
2.7 Χώρος εργασίας ........................................................................................................................................... 14 
2.8 Ωφέλιμο φορτίο ρομπότ .............................................................................................................................. 15 
2.9 Δύναμη αρπαγής .......................................................................................................................................... 16 
2.10 Ακρίβεια ................................................................................................................................................... 17 
2.11 Επαναληψιμότητα ................................................................................................................................... 17 
2.12 Κριτήρια ακρίβειας και πηγές σφάλματος του βιομηχανικού ρομπότ ................................................... 17 

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ....................................................................................................... 19 

Αναφορές ..................................................................................................................................... 20 

Ερωτήσεις – Σωστές απαντήσεις .................................................................................................. 21 

 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ  
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης 
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
4/21 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 
Εικόνα 1 Τύπος, μοντέλο, σύντομα χαρακτηριστικά ................................................................ 9 

Εικόνα 2 Πως αντιμετωπίζεται αλλαγή θέσης στο χώρο ........................................................ 10 

Εικόνα 3 Πως αντιμετωπίζεται αλλαγή θέσης στο χώρο ........................................................ 10 

Εικόνα 4 Αρθρώσεις Revolute και Prismatic ........................................................................... 11 

Εικόνα 5 Σχέση μεταξύ κινηματικής προς τα εμπρός και αντίστροφης κινηματικής .............. 12 

Εικόνα 6 Κινηματική προς τα εμπρός                                          Εικόνα 7 Αντίστροφη κινηματική
 ................................................................................................................................................. 12 

Εικόνα 8 Ανάπτυξη της ταχύτητας της κίνησης του βραχίονα ρομπότ μονού άξονα ............. 14 

Εικόνα 9 Χώρος εργασίας ενός ρομπότ RRR ........................................................................... 15 

Εικόνα 10 Σχέση μεταξύ της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας ενός ρομπότ ................. 17 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
Πίνακας 0.1 Κύριοι όροι ............................................................................................................ 5 

 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ  
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης 
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
5/21 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Η γνώση των βασικών λειτουργιών και παραμέτρων του ρομπότ είναι απαραίτητη για την 
ορθή κατανόηση και χρήση της ρομποτικής. Κάθε κατασκευαστής χαρακτηρίζει το ρομπότ 
του με κινηματική, εύρος κίνησης, ταχύτητα κίνησης, ωφέλιμο φορτίο και ακρίβεια. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα παρέχει μια επισκόπηση των βασικών λειτουργιών, το νόημά τους, βάσει των 
οποίων θα είστε σε θέση να επιλέξετε το σωστό ρομπότ για συγκεκριμένες εφαρμογές.  

Το μάθημα παρέχει μια επισκόπηση των βασικών λειτουργιών, βάσει των οποίων θα είστε 
σε θέση να επιλέξετε το σωστό ρομπότ για συγκεκριμένες εφαρμογές. Στόχος είναι να 
αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του ρομπότ, το νόημα και τη 
σημασία τους, με βάση τα οποία θα είστε σε θέση να βελτιστοποιήσετε την επιλογή και το 
σχεδιασμό του χώρου εργασίας παραγωγής. 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ 
Πίνακας 0.1 Κύριοι όροι 

Ονοματεπώνυμο Ορισμός 

κυλινδρική άρθρωση Συναρμολόγηση μεταξύ δύο συνδέσμων που επιτρέπει σε κάποιος να 
μεταγράψει και να περιστρέψει σε σχέση με το άλλο σχετικά με έναν άξονα 
που συνδέεται με τη μεταγραφή. 

βαθμός ελευθερίας 
DOF 

Μία από τις μεταβλητές (μέγιστος αριθμός έξι) που απαιτούνται για τον 
καθορισμό της κίνησης ενός σώματος στο σχώρο. Παρατήρηση: Λόγω της 
πιθανής σύγχυσης με τους άξονες, συνιστάται να μην χρησιμοποιείται ο 
όρος «βαθμός ελευθερίας» για να περιγράψει την κίνηση του ρομπότ 

Κινηματική προς τα 
εμπρός 

Μαθηματικός προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ των συστημάτων 
συντεταγμένων δύο μερών μιας μηχανικής σύνδεσης, με βάση τις κοινές 
τιμές αυτής της σύνδεσης Παρατηρήσεις: Για έναν χειριστή, είναι συνήθως 
η σχέση μεταξύ του συστήματος συντεταγμένων εργαλείου και του 
βασικού συστήματος συντεταγμένων που καθορίζεται. 

αντίστροφη 
κινηματική 

μαθηματικός προσδιορισμός των τιμών των αρθρώσεων ενός μηχανικού 
συνδέσμου, με βάση τη σχέση των συστημάτων συντεταγμένων δύο μερών 
αυτής της σύνδεσης. Παρατηρήσεις: Για έναν χειριστή, είναι συνήθως η 
σχέση μεταξύ του συστήματος συντεταγμένων εργαλείου και του βασικού 
συστήματος συντεταγμένων  που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
των κοινών τιμών.  

δύναμη φορτίου 
ή/και ροπή 

Στη μηχανική διεπαφή ή κινητή πλατφόρμα που μπορεί να ασκηθεί  
κατά μήκος των διαφόρων κατευθύνσεων κίνησης υπό καθορισμένες 
συνθήκες ταχύτητας και επιτάχυνσης. Παρατήρηση: Το φορτίο είναι 
συνάρτηση μάζας, ροπής αδράνειας και στατικών και δυναμικών 
δυνάμεων που υποστηρίζονται από το ρομπότ 

μέγιστος χώρος Χώρος που μπορεί να καλυφθεί από τα κινούμενα μέρη του ρομπότ, όπως 
ορίζονται από τον κατασκευαστή, συν το χώρο που μπορεί να σαρωθεί από 
τον τελικό παράγοντα και το υπό κατεργασία αντικείμενο. Παρατήρηση: 
Για κινητές πλατφόρμες, ο όγκος αυτός μπορεί να θεωρηθεί ως ο πλήρης 
όγκος που μπορεί θεωρητικά να επιτευχθεί μετά από μετακίνηση 
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Ονοματεπώνυμο Ορισμός 
στάση Συνδυασμός θέσης και προσανατολισμού στο χώρο. Παρατήρηση 1: Η 

στάση για τον χειριστή αναφέρεται κανονικά στη θέση και τον 
προσανατολισμό του τελικού παράγοντα ή της μηχανικής διεπαφής. 
Παρατήρηση 2: Η στάση για ένα κινητό ρομπότ μπορεί να περιλαμβάνει το 
σύνολο των στάσεων της κινητής πλατφόρμας και κάθε χειριστή που 
συνδέεται με την κινητή πλατφόρμα, σε σχέση με το παγκόσμιο σύστημα 
συντεταγμένων 

Ακρίβεια στάσης 
μονοκατευθυντική 

Διαφορά ακρίβειας θέσης  μεταξύ μιας θέσης-εντολής για θέση και της 
μέσης τιμής από τις θέσεις που επιτυγχάνονται όταν επισκέπτεστε την 
θέση-εντολή  από την ίδια κατεύθυνση. 

πρισματική άρθρωση Συρόμενη ένωση μεταξύ δύο συνδέσεων που επιτρέπει γραμμικό κίνηση 
σε σχέση με το άλλο περιστροφικό συγκρότημα περιστροφικής άρθρωσης 
που συνδέει δύο ζεύξεις που επιτρέπουν στον ένα να περιστρέφεται σε 
σχέση με τον άλλο γύρω από έναν σταθερό άξονα 

χώρος εργασίας Χώρος που μπορεί να καλυφθεί από το σημείο αναφοράς του καρπού, 
αυξημένος κατά το εύρος περιστροφής ή μεταγραφής κάθε άρθρωσης στον 
καρπό. Παρατήρηση: Ο χώρος εργασίας είναι μικρότερος από τον χώρο 
που μπορεί να καλυφθεί από όλα τα κινούμενα μέρη του χειριστή 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΜΠΟΤ 
Οι κύριες λειτουργίες ρομπότ περιλαμβάνουν: 

• Ικανότητα χειρισμού, δηλαδή ικανότητα σύλληψης, μεταφοράς, προσανατολισμού 
και θέσης αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών εργαλείων τους·  

• Ευελιξία, αυτό σημαίνει ότι ένα ρομπότ δεν εξυπηρετεί μόνο έναν σκοπό, αλλά 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς υπό διαφορετικές συνθήκες 
και επαναλαμβανόμενες σχέσεις του εφαρμοσμένου περιβάλλοντος μετά από 
αλλαγές προγράμματος, τελικού τελεστή  ή εργαλείου. 

• Αντίληψη, ικανότητα να αντιλαμβάνεται τα εργασιακά και λειτουργικά 
περιβάλλοντα από εσωτερικούς και εξωτερικούς αισθητήρες που χρησιμοποιούνται 
για τη διαχείριση των λειτουργιών του προγράμματος-στόχου· 

• Αυτονομία, η ικανότητα εκτέλεσης της απαιτούμενης ακολουθίας εργασιών 
μεμονωμένα, σύμφωνα με το δεδομένο πρόγραμμα ή σε συνδυασμό με ένα 
ορισμένο βαθμό λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή της διαδικασίας 
εκτέλεσης εργασιών. 

• Ακεραιότητα, λογισμικό και υλισμικό για την εστίαση των λειτουργικών ομάδων και 
των κύριων υποσυστημάτων (και του υποσυστήματος ελέγχου) σε μία συμπαγή 
μονάδα ρομποτικού σταθμού εργασίας, ει δυνατόν. 

 

Κατά την εφαρμογή της βιομηχανικής ρομποτικής και της αυτοματοποίησης στις 
επιχειρήσεις τους, πρέπει να κατανοήσουμε και να επιλέξουμε τον κατάλληλο τύπο ρομπότ 
για τις δραστηριότητές τους. Σκοπός ενός βιομηχανικού ρομπότ είναι να επαναλάβει ξανά 
και ξανά τη δράση «ταχείας και αποτελεσματικής μετακίνησης γενικών εργαλείων που είναι 
κατάλληλα για μια συγκεκριμένη εργασία στην τοποθεσία για το έργο αυτό». Για 
παράδειγμα, σε μια λειτουργία συγκόλληση, ένας φανός συγκόλλησης (εργαλείο) που 
συνδέεται με την άκρη ενός ρομπότ (χειριστή) απαιτείται να κινηθεί γρήγορα και με 
ακρίβεια στο σημείο συγκόλλησης από την έναρξη των εργασιών συγκόλλησης προς την 
τελική θέση, ενώ οι οδηγίες δίνονται στη συσκευή συγκόλλησης.  

Όσον αφορά το χειρισμό των εργασιών, σε ένα εργαλείο για την παραλαβή των 
αντικειμένων που είναι προσαρτημένα στην άκρη ενός ρομπότ (χειριστή) δίνονται οδηγίες 
για να μετακινηθεί στην περιοχή όπου τοποθετούνται τα αντικείμενα που πρόκειται να 
μετακινηθούν, να τα παραλάβει και να τα μετακινήσει σε ένα καθορισμένο σημείο όπου το 
εργαλείο τα απελευθερώνει με άμεσο και ακριβή τρόπο.  

Για τους σκοπούς αυτούς, τα βιομηχανικά ρομπότ πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τις 
βασικές ικανότητες της ταχύτητας -για γρήγορη κίνηση – καθώς και της ακρίβειας- για να 
σταματήσουν στην ακριβή θέση που απαιτείται και να διασφαλίσουν ότι δεν καθυστερούν 
όσο βρίσκονται σε κίνηση, καθώς και εύρος για τους συγκεκριμένους χώρους. 
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Οι κατασκευαστές ρομπότ καθορίζουν τις τυπικές ιδιότητες των ρομπότ και τις 
παραμέτρους τους σύμφωνα με την Εικόνα 1: τύπος, μοντέλο, σύντομα χαρακτηριστικά, 
εικόνα του ρομπότ και βασικά τεχνικά δεδομένα. 
 

 KR 20 
Το βιομηχανικό ρομπότ KR 20 είναι σχεδιασμένο για ελαφρά φορτία και 
χαρακτηρίζεται από την ευελιξία του στην εφαρμογή σε πολλούς βιομηχανικούς 
τομείς προσφέροντας τον απαιτούμενο χώρο, την προσιτότητα, τη χωρητικότητα 
φορτίου, την ταχύτητα και την κατανάλωση ενέργειας, έχει τη βέλτιστη 
προσβασιμότητα σε μικρούς χώρους χάρη στο χαμηλό επίπεδο παρεμβολών του 
και στον καρπό του λεπτού σχεδιασμού. Αποτελεσματικό για μέγιστη ακρίβεια και 
σύντομους χρόνους κύκλου. Τοποθέτηση στο δάπεδο. 
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Εικόνα 1 Τύπος, μοντέλο, σύντομα χαρακτηριστικά 

 

2 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΜΠΟΤ 
 

Οι βασικές παράμετροι του βιομηχανικού ρομπότ είναι: 
 
2.1 Αριθμός αξόνων  

Απαιτούνται δύο άξονες για να φθάνει σε οποιοδήποτε σημείο στο επίπεδο · απαιτούνται 
τρεις άξονες για να φθάνει σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου. Για τον πλήρη έλεγχο του 
προσανατολισμού του άκρου του βραχίονα (δηλαδή του καρπού), απαιτούνται τρεις ακόμη 
άξονες (roll, pitch και yaw - https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_principal_axes).  
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Για να επιτευχθεί οποιαδήποτε θέση, είναι απαραίτητο να έχουν τουλάχιστον τρεις 
βαθμούς ελευθερίας. Σύμφωνα με την Εικόνα 2, αυτές μεταγράφονται στις X, Y, Z 
κατευθύνσεις ενός ορθογώνιου συστήματος συντεταγμένων. 
 

 
Εικόνα 2 Πως αντιμετωπίζεται αλλαγή θέσης στο χώρο 

 

Σύμφωνα με την Εικόνα 3, υπάρχουν επιπλέον 3 βαθμοί ελευθερίας περιστροφής σε 
ανεξάρτητους άξονες που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο προσανατολισμός ενός 
πιασμένου αντικειμένου ή ενός τελικού παράγοντα.  

 
Εικόνα 3 Πως αντιμετωπίζεται αλλαγή θέσης στο χώρο 

 

Αυτές οι κινήσεις εφαρμόζονται στον καρπό του ρομπότ έτσι ώστε να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία του άκρου του βραχίονα. Τα ονόματά τους προέρχονται από την 
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αεροναυτική: roll, pitch και yaw. Ο όρος «roll» αντιπροσωπεύει περιστροφή γύρω από τον 
άξονα Z, όρος «pitch» περιστροφή γύρω από τον άξονα X και ο όρος «yaw» περιστροφή 
γύρω από τον άξονα Y. 

 

2.2 Κινηματική του βιομηχανικού ρομπότ 

Η Κινηματική γενικά ασχολείται με την αναλυτική μελέτη της γεωμετρίας της κίνησης του 
μηχανισμού: 

• όσον αφορά το σταθερό σύστημα συντεταγμένων αναφοράς,  

• ανεξάρτητα από τις δυνάμεις που προκαλούν την κίνηση. 

Για να ελέγξουμε και να προγραμματίσουμε ένα ρομπότ πρέπει να έχουμε γνώση τόσο της 
χωρικής του διάταξης όσο και ενός μέσου αναφοράς στο περιβάλλον. 

Η μηχανική ενός χειριστή μπορεί να αναπαρασταθεί ως κινηματική αλυσίδα άκαμπτων 
σωμάτων (συνδέσμων) που συνδέονται με αρθρώσεις Revolute ή Prismatic, Εικόνα. 4. Η 
πραγματική διάταξη των άκαμπτων μελών και των αρθρώσεων 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Joint) στο ρομπότ καθορίζει τις πιθανές κινήσεις του ρομπότ. 
Η προκύπτουσα κίνηση λαμβάνεται από τη σύνθεση των στοιχειωδών κινήσεων κάθε 
συνδέσμου σε σχέση με την προηγούμενη. 
 

  
Εικόνα 4 Αρθρώσεις Revolute και Prismatic 

 

Στη ρομποτική χειριστών, υπάρχουν δύο κινηματικές εργασίες, Εικόνα 5: 

Άμεση (επίσης προς τα εμπρός) κινηματική – Δεδομένου ότι είναι κοινές σχέσεις 
(περιστροφές, μεταγραφές) για το βραχίονα ρομπότ. Εργασία: Ποιος είναι ο 
προσανατολισμός και η θέση του τελικού παράγοντα; 

Αντίστροφη κινηματική – Δεδομένου του επιθυμητού τελικού παράγοντα και 
προσανατολισμού. Εργασία: Ποιες είναι οι κοινές εναλλαγές και κατευθύνσεις για την 
επίτευξη αυτού του στόχου; 
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Εικόνα 5 Σχέση μεταξύ κινηματικής προς τα εμπρός και αντίστροφης κινηματικής 

 

Περιγραφή κινηματικής προς τα εμπρός  της διαμόρφωσης του τελικού παράγοντα (θέση 
και προσανατολισμός) ως συνάρτηση των κοινών συντεταγμένων, Εικόνα 6. 

Περιγραφή αντίστροφης κινηματικής των γωνιών των αρθρώσεων ως συνάρτηση της 
διαμόρφωσης του τελικού παράγοντα, Εικόνα 7. 
 

  
 

Εικόνα 6 Κινηματική προς τα εμπρός                                          Εικόνα 7 Αντίστροφη κινηματική 

 
 
2.3 Βαθμοί ελευθερίας 

Οι βραχίονες των ρομπότ περιγράφονται από τους βαθμούς ελευθερίας τους. Ο αριθμός 
του βαθμού ελευθερίας ενός ρομπότ ορίζεται ως ο αριθμός των ανεξάρτητων κοινών 
μεταβλητών που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της θέσης όλων των συνδέσεων του 
ρομπότ στο χώρο. Αυτός είναι συνήθως το ίδιο με τον αριθμό των αξόνων. 

Τα συστήματα σειριακών χειριστών είναι γενικά σχεδιασμένα για να τοποθετούν έναν 
τελικό παράγοντα με έξι βαθμούς ελευθερίας, αποτελούμενο από τρεις στη μεταγραφή και 
τρεις στον προσανατολισμό. Αυτό παρέχει μια άμεση σχέση μεταξύ των θέσεων 
ενεργοποιητή και της διαμόρφωσης του χειριστή που ορίζεται από την κινηματική προς τα 
εμπρός και αντίστροφη κινηματική του. 
 
2.4 Εμβέλεια 
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Η εμβέλεια ρομπότ είναι η απόσταση από το κέντρο του ρομπότ στην πληρέστερη επέκταση 
του ρομποτικού βραχίονα. Όπως υποδηλώνει το όνομα, η «εμβέλεια» του ρομπότ είναι ένα 
μέτρο του πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο ρομποτικός βραχίονας όταν είναι εντελώς 
τεντωμένος. Με άλλα λόγια, καθορίζει τα όρια του χώρου εργασίας του ρομπότ. 

Η εμβέλεια καθορίζεται από διάφορους φυσικούς παράγοντες σχετικά με το ρομπότ, όπως: 

• Το μήκος των δεσμών του. 

• Το συνολικό μέγεθος του ρομπότ. 

• Το εύρος των αρθρώσεων (οι ενώσεις με χαμηλή εμβέλεια κίνησης μπορεί να έχουν 
χαμηλή εμβέλεια ακόμη και αν το ρομπότ είναι μεγάλο). 

 
 

2.5 Ταχύτητα  

Πόσο γρήγορα το ρομπότ μπορεί να τοποθετήσει το άκρο του βραχίονα του. Αυτό μπορεί 
να οριστεί με βάση τη γωνιακή ή γραμμική ταχύτητα κάθε άξονα ή ως σύνθετη ταχύτητα, 
δηλαδή την ταχύτητα του άκρου του βραχίονα όταν κινούνται όλοι οι άξονες.  

Ορίζεται ως η μέγιστη ταχύτητα του άκρου του βραχίονα ρομπότ. Αναφέρεται σε μέτρα ανά 
δευτερόλεπτο ή ακτίνια ανά δευτερόλεπτο (rad/s). Τα δεδομένα αυτά είναι διαφορετικά 
για τα βιομηχανικά ρομπότ και ποικίλλουν ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθος του χώρου 
εργασίας, καθώς και με τον τύπο της κινηματικής ρομπότ (και τις δυναμικές επιδράσεις του) 
ή το φορτίο που εφαρμόζεται στον τελικό παράγοντα. 

 

Στην περίπτωση των γραμμικών αρθρώσεων, η ταχύτητα κίνησης του τελικού σημείου είναι 
η ίδια με την ταχύτητα του κινητήρα (γραμμικός ηλεκτρικός κινητήρας, πνευματικός ή 
υδραυλικός κύλινδρος). Η γραμμική ταχύτητα βραχιόνων εκφράζεται σε [m/s] ως εξής: 

 [m/s] [2] 

 
Όπου 
N – Ταχύτητα κινητήρα· 
δ – Διάμετρος γραναζιού· 
I - αναλογία γραναζιών. 
 

Για τις περιστροφικές αρθρώσεις, η ταχύτητα του τελικού σημείου προκύπτει από τη 
γωνιακή ταχύτητα του βραχίονα ω [rad/s], την ταχύτητα του κινητήρα ωm και τον ρυθμό 
μετάδοσης i (λόγος γραναζιών). 

 [rad/s] [3] 
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Όπου 
ν – Ταχύτητα κινητήρα. 
 

Η τιμή αυτή συχνά υποδεικνύεται ως η ασφαλέστερη δυνατή ταχύτητα. Ορισμένα 
βιομηχανικά ρομπότ καθιστούν δυνατή την επίτευξη της μέγιστης (ονομαστικής, 100 %) 
ταχύτητας, αλλά είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ασφάλεια του περιβάλλοντος. Οι 
τυπικές ταχύτητες κυμαίνονται από 1 έως 20 μέτρα ανά δευτερόλεπτο ή 300 μοίρες ανά 
δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα κίνησης του βραχίονα ρομπότ από τη θέση P1 σε P2 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 8. 

 
Εικόνα 8 Ανάπτυξη της ταχύτητας της κίνησης του βραχίονα ρομπότ μονού άξονα 

 
2.6 Επιτάχυνση 

Η επιτάχυνση ορίζεται ως το προς πόσο γρήγορα μπορεί να επιταχυνθεί ένας άξονας. 
Δεδομένου ότι πρόκειται για περιοριστικό παράγοντα, ένα ρομπότ μπορεί να μην είναι σε 
θέση να επιτύχει την καθορισμένη μέγιστη ταχύτητά του για κινήσεις σε μικρή απόσταση ή 
σύνθετη διαδρομή που απαιτεί συχνές αλλαγές κατεύθυνσης. 
 

2.7 Χώρος εργασίας 
 

Ο βιομηχανικός χώρος εργασίας ρομπότ μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο από όλες τις 
τελικές θέσεις του άκρου του βραχίονα, δηλαδή σημεία που μπορούν να προσπελαστούν 
στις τελικές θέσεις καθενός από τους άξονες του ρομπότ. Καθορίζεται από τον όγκο του 
χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη εμβέλεια της φλάντζας του ρομπότ ή του τελικού 
παράγοντα που συνδέεται με τη φλάντζα ρομπότ (αρπάγα, εργαλείο κ.λπ.).  

Στις τερματικές θέσεις του χώρου εργασίας του ρομπότ, δεν είναι συνήθως δυνατόν να 
προσανατολιστεί ο τελικός παράγοντας. Είναι συχνά δύσκολο για τον παράγοντα να φτάσει 
στο επεξεργασμένο αντικείμενο που βρίσκεται σε τέτοια θέση του χώρου εργασίας. 
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Ο χώρος εργασίας είναι μια σημαντική παράμετρος κατά τον σχεδιασμό μίας εργασίας για 
το ρομπότ. Όλες οι κινήσεις του πρέπει να παραμείνουν μέσα στο χώρο εργασίας, βλ. 
Εικόνα 9. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για την επιλογή του σωστού 
ρομπότ. 

Η επιλογή του χώρου εργασίας εξαρτάται από τη φύση των εργασιών από τις οποίες 
προέρχεται η εφαρμοζόμενη κινηματική δομή του ρομπότ. Χαρακτηριστικό για τις δομές με 
σειριακή κινηματική είναι ότι εκτελούν κίνηση ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Η 
προκύπτουσα κίνηση αποτελείται από μια συγκεκριμένη ακολουθία κινήσεων που 
εκτελούνται από αυτά τα κινηματικά ζεύγη. 

 
Εικόνα 9 Χώρος εργασίας ενός ρομπότ RRR 

 

2.8 Ωφέλιμο φορτίο ρομπότ 

Ως ωφέλιμο φορτίο (πραγματικό φορτίο) ορίζεται το μέγιστο βάρος του διακινούμενου 
αντικειμένου που μεταφέρεται από τον τελικό παράγοντα του ρομπότ, όπου οι δυναμικές 
παράμετροι και η ακρίβεια της κίνησης μπορούν ακόμη να εξασφαλιστούν. Μια κρίσιμη 
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κατάσταση υπάρχει όταν οι βραχίονες του ρομπότ είναι πλήρως εκφορτωμένοι. Το ωφέλιμο 
φορτίου κυμαίνεται μεταξύ 0,5 kg και 2.000 kg. είναι πιθανό, υπό ορισμένες συνθήκες, να 
υπερβαίνεται το ωφέλιμο φορτίο του βιομηχανικού ρομπότ και παρόλα αυτά το ρομπότ να 
μπορεί να λειτουργεί σωστά. 

Υποθέτοντας ότι η επιτάχυνση του ρομπότ θα αυξηθεί δραματικά, το πραγματικό ωφέλιμο 
φορτίο του μειώνεται. Επηρεάζεται από την κινηματική του ρομπότ, τον κινητήρα και την 
ικανότητα του ρομποτικού τελικού παράγοντα να κρατάει σταθερά το αντικείμενο που 
χειρίζεται. Λάβετε υπόψη ότι το βάρος μόνο του τελικού παράγοντα περιλαμβάνεται στο 
συνολικό ωφέλιμο φορτίο. Το ωφέλιμο φορτίο αξιολογείται σε σχέση με τις στατικές και 
δυναμικές επιδράσεις. 

 

Στατικές επιδράσεις 
• Παραμορφώσεις που προκαλούνται στο βραχίονα ρομπότ και τα άλλα τμήματα 

στήριξης του από τη βαρύτητα. 
• Οι μηχανισμοί ταχυτήτων και οδοντωτοί τροχοί προκαλούν προκαλούν λάθη στην 

τοποθέτηση. 
• Οι θερμικές επιδράσεις (που προκαλούνται π.χ. από τη λειτουργία του ρομπότ) 

έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές διαστάσεων στο βραχίονα του ρομπότ. 

Δυναμικές επιδράσεις 
• Τα κύρια αποτελέσματα είναι τα αποτελέσματα από την επιτάχυνση. Οι δυνάμεις 

αδράνειας οδηγούν σε παραμορφώσεις στη δομή των επιμέρους τμημάτων του 
ρομπότ. Αυτό γίνεται συνήθως σε υψηλές ταχύτητες. Αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει 
να εξετάζεται προσεκτικά κατά το σχεδιασμό ενός ρομπότ. 

 
Η εγγύηση δυναμικών παραμέτρων σε υψηλά βάρη φορτίου σχετίζεται με τις διαστάσεις 
κίνησης (ισχύς κινητήρα, οριακές ροπές μηχανισμών μετάδοσης κ.λπ.), ενώ η εγγύηση της 
ακρίβειας σχετίζεται με το βαθμό ακαμψίας της δομής. 
 

2.9 Δύναμη αρπαγής 

Η δύναμη αρπαγής είναι η ποσότητα της δύναμης που εφαρμόζει ο τελικός παράγοντας σε 
ένα αντικείμενο για να τον κρατήσει καθώς κινείται το ρομπότ. Η δύναμη πρόσφυσης δεν 
είναι η ίδια με το ωφέλιμο φορτίο (https://blog.robotiq.com/bid/69524/Robotic-End-
Effectors-Payload-vs-Grip-Force). Σκεφτείτε τη δύναμη λαβής ενός τενίστα ή ενός ορειβάτη. 
Ενώ το άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει το χέρι του για να σηκώσει ένα μέγιστο βάρος 
(ωφέλιμο φορτίο), η δύναμη αρπαγής του παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο πόσο 
επιτυχημένο είναι στην επιλεγμένη δραστηριότητά του. Έτσι, δεν αρκεί να εξετάσετε τη 
δύναμη και το ωφέλιμο φορτίο του τελικού παράγοντα. θα πρέπει επίσης να εξεταστεί 
πόσο σφιχτά ο τελικός παράγοντας πρέπει να κρατήσει τα αντικείμενα. 
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2.10 Ακρίβεια 

Ένα βιομηχανικό ρομπότ έχει πολλά μετρολογικά ή μετρήσιμα χαρακτηριστικά, τα οποία θα 
έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα του ρομπότ κατά την εκτέλεση των 
εργασιών του. Τα κύρια μετρήσιμα χαρακτηριστικά είναι η επαναληψιμότητα και η 
ακρίβεια.  

Ακρίβεια  

πόσο κοντά ένα ρομπότ μπορεί να φτάσει σε μια διατεταγμένη θέση. Όταν μετράται η 
απόλυτη θέση του ρομπότ και συγκρίνεται με την θέση στην οποία δόθηκε εντολή να 
κινηθεί, το σφάλμα που προκύπτει είναι ένα μέτρο ακρίβειας. Η ακρίβεια μπορεί να 
ποικίλλει ανάλογα με την ταχύτητα και τη θέση εντός του χώρου εργασίας και με το φορτίο. 
 

2.11 Επαναληψιμότητα 

πόσο καλά το ρομπότ θα επιστρέψει σε μια προγραμματισμένη θέση. Αυτό δεν είναι το ίδιο 
με την ακρίβεια. Μπορεί να είναι ότι όταν ζητείται να μεταβεί σε μια συγκεκριμένη θέση X-
Y-Z  και φτάνει μόνο σε απόσταση 1 mm από αυτή τη θέση. Αυτή θα ήταν η ακρίβειά του, η 
οποία μπορεί να βελτιωθεί με τη βαθμονόμηση. Αλλά αν αυτή η θέση αποθηκεύεται στη 
μνήμη ελεγκτή και κάθε φορά που αποστέλλεται εκεί επιστρέφει σε απόσταση 0,1 mm από 
τη αποθηκευμένη θέση τότε η επαναληψιμότητα θα είναι εντός 0,1 mm. 

Σχέση μεταξύ ακρίβειας και επαναληψιμότητας, Εικόνα 10. 

 
Εικόνα 10 Σχέση μεταξύ της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας ενός ρομπότ 

 

2.12 Κριτήρια ακρίβειας και πηγές σφάλματος του βιομηχανικού ρομπότ 

Η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα είναι διαφορετικά μέτρα. Η επαναληψιμότητα είναι 
συνήθως το σημαντικότερο κριτήριο για ένα ρομπότ και είναι παρόμοιο με την έννοια της 
«ακρίβειας» κατά τη μέτρηση. Το ISO 9283 καθορίζει μια μέθοδο με την οποία μπορούν να 
μετρηθούν τόσο η ακρίβεια όσο και η επαναληψιμότητα. Συνήθως ένα ρομπότ 
αποστέλλεται σε μια αποθηκευμένη θέση αρκετές φορές και το σφάλμα μετράται σε κάθε 
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επιστροφή στη θέση μετά από επίσκεψη σε 4 άλλες θέσεις. Στη συνέχεια, η 
επαναληψιμότητα προσδιορίζεται ποσοτικά με τη χρήση της τυπικής απόκλισης 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation) των εν λόγω δειγμάτων και στις τρεις 
διαστάσεις. Ένα τυπικό ρομπότ μπορεί, φυσικά, να κάνει ένα σφάλμα θέσης που 
υπερβαίνει αυτό και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα για τη διαδικασία. 
Επίσης, η επαναληψιμότητα είναι διαφορετική σε διάφορα μέρη του χώρου εργασίας και 
επίσης αλλάζει με την ταχύτητα και το φορτίο. Το ISO 9283 ορίζει ότι η ακρίβεια και η 
επαναληψιμότητα θα πρέπει να μετρώνται στη μέγιστη ταχύτητα και στο μέγιστο ωφέλιμο 
φορτίο. Αλλά αυτό οδηγεί σε απαισιόδοξες τιμές, ενώ το ρομπότ θα μπορούσε να είναι 
πολύ πιο ακριβές και να επαναλήψιμο σε ελαφρά φορτία και ταχύτητες. Η 
επαναληψιμότητα σε μια βιομηχανική διαδικασία εξαρτάται επίσης από την ακρίβεια του 
τελικού παράγοντα, για παράδειγμα μια άρπαγα, και ακόμη και από το σχεδιασμό των 
«δακτύλων» ώστε να ταιριάζουν την άρπαγα με το αντικείμενο που πιάνεται.  

Γεωμετρικά, η ακρίβεια θέσης του ρομπότ για μια δεδομένη θέση μπορεί να οριστεί ως η 
απόσταση μεταξύ της επιθυμητής θέσης και της θέσης του κέντρου (το κέντρο είναι η μέση 
θέση όλων των σημείων σε όλες τις κατευθύνσεις συντεταγμένων), η οποία στην 
πραγματικότητα επιτυγχάνεται μετά από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του τελικού 
παράγοντα προς την αρχική επιθυμητή θέση. Μαθηματικά, απόλυτη ακρίβεια είναι η 
συλλογή των συντιθέμενων σφαλμάτων για κάθε ένα από τα x, y, z καρτεσιανά λάθη 
θέσεων. Τέλος, η ακρίβεια θέσηςτου  ρομπότ για έναν συγκεκριμένο χώρο εργασίας μπορεί 
να περιγραφεί ως το μέγιστο σφάλμα που είναι διαθέσιμο για διάφορες θέσεις 
ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός του προκαθορισμένου χώρου εργασίας ή του πλαισίου 
αναφοράς. 

Η επαναληψιμότητα μπορεί να οριστεί ως η εγγύτητα της συμφωνίας μεταξύ διαφόρων 
θέσεων που επιτυγχάνονται από τον τελικό παράγοντα του ρομπότ για την ίδια ελεγχόμενη 
θέση, η οποία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές υπό τις ίδιες συνθήκες. Γεωμετρικά, η 
επαναληψιμότητα θέσης μπορεί να οριστεί ως η ακτίνα της μικρότερης σφαίρας που 
περιλαμβάνει όλες τις θέσεις που επιτυγχάνονται για την ίδια αιτούμενη θέση. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό της ακρίβειας και της 
επαναληψιμότητας, οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες παραπέμπονται στο ISO: Διεθνής 
Οργανισμός Τυποποίησης: Χειρισμός βιομηχανικών ρομπότ – Κριτήρια απόδοσης και 
σχετικές μέθοδοι δοκιμών, NF EN ISO9283. 

Η τελική ακρίβεια ενός ρομποτικού συστήματος εξαρτάται από τις μηχανικές ανακρίβειες 
του, τους αλγόριθμους ελέγχου του υπολογιστή και την ανάλυση του συστήματος. Οι 
μηχανικές ανακρίβειες προκαλούνται κυρίως από την αντίδραση στις αρθρώσεις των 
χειριστών και την κάμψη των συνδέσμων Το πρόβλημα υπάρχει σε μηχανισμούς 
μετάδοσης, σε βίδες, και σε ενεργοποιητές των υδραυλικών δίσκων. Η ελαχιστοποίηση των 
κάμψεων σύνδεσης είναι η κύρια απαίτηση σχεδιασμού για τη σύνδεση, καθώς 
οποιαδήποτε εκτροπή του συνδέσμου λόγω του φορτίου στο τέλος του ρομπότ προκαλεί 
σφάλματα θέσης. Μια μεγαλύτερη ακαμψία των δεσμών, ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
επιτευχθεί με μια σημαντική αύξηση της μάζας τους. Μια μεγαλύτερη μάζα προκαλεί 
αύξηση της χρονικής απόκρισης του βραχίονα. Οι αλγόριθμοι ελέγχου μπορεί να 
προκαλέσουν σφάλματα θέσης λόγω σφαλμάτων στρογγυλοποίησης στον υπολογιστή. 
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Η ακρίβεια επηρεάζεται επίσης από εξωτερικούς παράγοντες. Καθώς η ροπή γίνεται όλο και 
πιο σημαντική στο σημείο του καρπού με την πλήρως εκτεταμένη διαμόρφωση, η ακρίβεια 
μειώνεται εντός του χώρου εργασίας, από την πλησιέστερη θέση του βραχίονα στη βάση 
του, μέχρι τις θέσεις εκτός του εύρους του χώρου εργασίας. 

Οι περισσότεροι κατασκευαστές ρομπότ παρέχουν μια αριθμητική τιμή για την 
επαναληψιμότητα και όχι για την ακρίβεια των ρομπότ τους. Ο λόγος είναι ότι η ακρίβεια 
εξαρτάται από το συγκεκριμένο φορτίο που φέρει η άρπαγα. Ένα βαρύτερο βάρος προκαλεί 
μεγαλύτερες εκτροπές των συνδέσεων ρομπότ και μεγαλύτερο φορτίο στις αρθρώσεις, οι 
οποίες υποβαθμίζουν την ακρίβεια, ενώ η τιμή επαναληψιμότητας, ωστόσο, είναι σχεδόν 
ανεξάρτητη από το φορτίο της άρπαγας.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1. Οι βασικές λειτουργίες του ρομπότ περιλαμβάνουν: 
a. Ικανότητα χειρισμού ενός μόνο αντικειμένου  
b. Ικανότητα χειρισμού μηχανών παραγωγής και διαλογής αντικειμένων 
c. Το ρομπότ έχει διάφορες λειτουργίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: μόνο 

καθολικότητα και ακεραιότητα 
d. Το ρομπότ έχει διάφορες λειτουργίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: γενικότητα, 

ικανότητα χειρισμού, αντίληψη, αυτονομία, ακεραιότητα 
 

2. Προκειμένου να καλυφθεί ένα συγκεκριμένο σημείο στο χώρο και ο απαραίτητος 
προσανατολισμός σε αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο: 
a. 1 ° ελευθερίας για την κάλυψη ενός συγκεκριμένου σημείου στο χώρο και 3 ° 

περιστροφή για προσανατολισμό 
b. 2 ° ελευθερίας γραμμικής κίνησης για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σημείου 

στο χώρο και 2 ° ελευθερίας περιστροφής για προσανατολισμό 
c. Μόνο 3 ° ελευθερίας γραμμικών κινήσεων είναι αρκετοί για να φτάσει σε ένα 

ορισμένο σημείο στο χώρο και μόνο 3 ° ελευθερίας περιστροφής για 
προσανατολισμό 

d. 0 ° ελευθερίας για γραμμικές κινήσεις και 3 ° ελευθερίας περιστροφής 
 

3. Το ρομπότ μπορεί να χειριστεί ένα αντικείμενο με ένα ορισμένο μέγιστο βάρος εντός 
του εύρους του ελάχιστου και μέγιστου εύρους του τελικού σημείου του (τελικού 
παράγοντα). Το εύρος αυτό: 
a. ονομάζεται η μέγιστο ωφέλιμο φορτίο του ρομπότ, το οποίο δεν πρέπει να 

ξεπεραστεί 
b. ονομάζεται ο χώρος εργασίας του ρομπότ, στον οποίο το ρομπότ μπορεί να 

εκτελέσει μια λειτουργία χειρισμού με το καθορισμένο μέγιστο βάρος του 
αντικειμένου 

c. Οι μετακινήσεις απαγορεύονται εάν το βάρος του αντικειμένου που πρόκειται να 
χειριστεί το ρομπότ είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο μέγιστο βάρος 

d. Το ρομπότ δεν έχει περιορισμένο εύρος κίνησης 
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4. Κατά την επιλογή ενός ρομπότ για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, τα ακόλουθα είναι 
καθοριστικά (επιλέξτε ένα ή περισσότερα): 
a. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 
b. Ακρίβεια 
c. Χώρος εργασίας ρομπότ 
d. Χρώμα ρομπότ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Κατά την εφαρμογή της βιομηχανικής ρομποτικής και της αυτοματοποίησης στις 
επιχειρήσει, πρέπει να κατανοήσουμε και να επιλέξουμε τον κατάλληλο τύπο ρομπότ για 
τις δραστηριότητές τους.  

Αμέτρητοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν βιομηχανικά ρομπότ για την αυτοματοποίηση 
των εργασιών, την ενίσχυση της ασφάλειας των εργαζομένων και την αύξηση της συνολικής 
παραγωγής, μειώνοντας παράλληλα τα απόβλητα και το λειτουργικό κόστος. Με τα 
βιομηχανικά ρομπότ να γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα στα κατασκευαστικά 
περιβάλλοντα, έχει αυξηθεί η ζήτηση για πολυάριθμους διαφορετικούς τύπους 
βιομηχανικών ρομπότ για να ταιριάζουν σε συγκεκριμένες εφαρμογές και βιομηχανίες. Σε 
αυτό το μάθημα, θα διερευνήσουμε ποια είδη βιομηχανικών ρομπότ είναι διαθέσιμα στην 
αγορά, πώς λειτουργούν και σε ποιες εφαρμογές ή βιομηχανίες χρησιμοποιούνται 
συνήθως. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στόχος του μαθήματος είναι να σας γνωρίσουμε τους τύπους των ρομπότ και τους τομείς 
της χρήσης τους στις παραγωγικές διαδικασίες. Θα μάθετε τι είναι ένα ρομπότ με σειριακή 
κινηματική και ποιοι τύποι αυτών των ρομπότ υπάρχουν ανάλογα με τη χρήση 
μεταγραφικών ή περιστροφικών κινήσεων, και τι είναι ένα ρομπότ με παράλληλη 
κινηματική. 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΌΡΩΝ 
Πίνακας 0·1 Κύριοι όροι 

Ονοματεπώνυμο Ορισμός 
αρθρωτό ρομπότ Ρομπότ του οποίου ο βραχίονας έχει τρεις ή περισσότερες περιστροφικές 

αρθρώσεις 
κατεύθυνση άξονα Χρησιμοποιείται για να καθορίσει την κίνηση ρομπότ σε γραμμική ή 

περιστροφική λειτουργία 
Παρατήρηση:   «Άξονας» χρησιμοποιείται επίσης για να σημαίνει 
«μηχανική άρθρωση ρομπότ» 

καρτεσιανό ρομπότ   Ρομπότ του οποίου ο βραχίονας έχει τρεις πρισματικές αρθρώσεις, των 
οποίων οι άξονες συμπίπτουν με ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. 
Παράδειγμα: Gantry ρομπότ  

συνεργατικό ρομπότ Ρομπότ σχεδιασμένο για άμεση αλληλεπίδραση με άνθρωπο 
κυλινδρικό ρομπότ Ρομπότ του οποίου ο βραχίονας έχει τουλάχιστον μία περιστροφική 

άρθρωση και τουλάχιστον μία πρισματική άρθρωση και του οποίου οι 
άξονες σχηματίζουν ένα κυλινδρικό σύστημα συντεταγμένων 

παράλληλο ρομπότ / 
παράλληλη σύνδεση 
ρομπότ 

Ρομπότ του οποίου οι βραχίονες έχουν συνδέσμους που σχηματίζουν 
δομές κλειστού βρόχου. 
Παράδειγμα:  Πλατφόρμα Στιούαρτ. 

πολικό ρομπότ 
/σφαιρικό ρομπότ 

Ρομπότ του οποίου ο βραχίονας έχει δύο περιστροφικές αρθρώσεις και μία 
πρισματική άρθρωση και των οποίων οι άξονες σχηματίζουν ένα σύστημα 
σφαιρικών συντεταγμένων 

Ρομπότ SCARA Ρομπότ που έχει δύο παράλληλες περιστροφικές αρθρώσεις για να παρέχει 
συμμόρφωση σε ένα επιλεγμένο επίπεδο 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 
Ο χειριστής ενός βιομηχανικού ρομπότ αποτελείται από σειρές αρθρώσεων και συνδέσμων, 
Εικόνα 1. Η ανατομία ρομπότ ασχολείται με τη μελέτη διαφορετικών αρθρώσεων και 
συνδέσμων και άλλων πτυχών της φυσικής κατασκευής του χειριστή. Μια ρομποτική ένωση 
παρέχει σχετική κίνηση μεταξύ δύο συνδέσεων του ρομπότ. Κάθε άρθρωση, ή άξονας 
παρέχει ένα ορισμένο βαθμό ελευθερίας κίνησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μόνο 
ένας βαθμός ελευθερίας συνδέεται με κάθε άρθρωση. 
 

                     
Εικόνα 1 Ανατομία ρομπότ 

                                                    

Οι σύνδεσμοι είναι άκαμπτα μέρη, οι αρθρώσεις επιτρέπουν τη σχετική κίνηση μεταξύ 
συνδέσμων. 
 

2 ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 
Είναι προφανές ότι για να επιτευχθούν διαφορετικοί βαθμοί ελευθερίας, απαιτούνται 
διαφορετικές ρομποτικές αρθρώσεις. Οι αρθρώσεις σε ένα ρομπότ συνήθως περιορίζονται 
σε 1 βαθμό ελευθερίας, για να απλοποιηθεί η μηχανική και ο έλεγχος του χειριστή. 
Υπάρχουν δύο τύποι αρθρώσεων που βρίσκονται συνήθως στα ρομπότ, Εικόνα 2: 

• περιστροφικές (rotary) αρθρώσεις, και  
• πρισματικές (prismatic) αρθρώσεις. 

 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ  
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης   
Project No. 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
7/21	

 
 
 

 
Εικόνα 2 Μηχανικές αρθρώσεις για ρομπότ 

 

3 ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΜΠΟΤ  
Τα βιομηχανικά ρομπότ ταξινομούνται σύμφωνα με τις κινηματικές δομές τους. Η 
κινηματική αναφέρεται στη χωρική διάταξη των αξόνων της κίνησης σύμφωνα με τη 
διάταξη και τη δομή τους σε σχέση με τον άλλο. Η κινηματική των βιομηχανικών ρομπότ 
μπορεί να έχει πολλές πρισματικές ή περιστρεφόμενες αρθρώσεις ή συνδυασμό αυτών.                                  

Τα ρομπότ κατηγοριοποιούνται κατά προσέγγιση σε δύο τύπους ανάλογα με τον τρόπο με 
τον οποίο διατάσσονται οι συνδέσεις τους: 1) σειριακή σύνδεση και 2) παράλληλη σύνδεση, 
Εικόνα 3. 
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Εικόνα 3 Δύο τύποι βιομηχανικών ρομπότ.  

 

Τα βιομηχανικά ρομπότ χρησιμοποιούνται όχι μόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και 
σε διάφορους άλλους τομείς, όπως στην ηλεκτρική & ηλεκτρονική βιομηχανία και στη 
βιομηχανία τροφίμων. Χρησιμοποιούνται επί τόπου για ένα ευρύ φάσμα σκοπών, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκόλλησης, το χρωματισμό, της συναρμολόγησης, του 
χειρισμού υλικών και της παλετοποίησης, και για να προσαρμοστούν σε κάθε λειτουργία, 
αυτά τα ρομπότ έρχονται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
κατηγοριοποίησης των βιομηχανικών ρομπότ, για παράδειγμα, ανά λειτουργία, βιομηχανία 
ή μέγεθος. Ωστόσο, εδώ θα εστιάσουμε στο είδος της άρθρωσης και τη μηχανική δομή του 
ρομπότ. 

Βάσει της μηχανικής διαμόρφωσης, σημαίνει ότι ανάλογα με τη θέση πολλών αρθρώσεων, 
τα βιομηχανικά ρομπότ μπορούν να χωριστούν σε έξι κύριους τύπους, δηλαδή: 
συνδεδεμένα ρομπότ, καρτεσιανά ρομπότ, ρομπότ SCARA, σφαιρικά και κυλινδρικά 
ρομπότ, ρομπότ δέλτα, Εικόνα 4. 

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί επιπλέον τύποι διαμορφώσεων ρομπότ. Κάθε ένας από αυτούς 
τους τύπους προσφέρει μια διαφορετική διαμόρφωση των αρθρώσεων. 
 
 

Αρχή 
 

Σχήμα κινηματικής 
δομής 

Χώρος εργασίας 

 
Ρομπότ TTT  
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Ρομπότ RTT 

 

 

 
  

 

RRT ρομπότ  
 

   
 

Ρομπότ RRR 
 

 

 
 

 

Ρομπότ τύπου SCARA 
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Ρομπότ με παράλληλη 

κινηματική δομή 
 

 

 

 
 

Ρομπότ με δύο βραχίονες 

 
  

 
 

Εικόνα 4 Επισκόπηση των βιομηχανικών ρομπότ με βάση τις κινητικές δομές τους 
                         

4 ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΑ ΡΟΜΠΟΤ 
Τα καρτεσιανά ρομπότ ονομάζονται επίσης ευθύγραμμα ρομπότ ή ρομπότ gantry 
(σκελετικά) και έχουν ορθογώνια διαμόρφωση. Αυτοί οι τύποι βιομηχανικών ρομπότ έχουν 
τρεις πρισματικές αρθρώσεις/TTT/ για να παρέχουν γραμμική κίνηση με ολίσθηση στους 
τρεις κάθετους άξονες του (X, Y και Z), Εικόνα 5.  Τα καρτεσιανά ρομπότ χρησιμοποιούνται 
στην πλειονότητα των βιομηχανικών εφαρμογών, καθώς προσφέρουν ευελιξία στη 
διαμόρφωση τους, η οποία τα καθιστά κατάλληλα για συγκεκριμένες ανάγκες εφαρμογής. 
Τα συστήματα ρομπότ Gantry παρέχουν το πλεονέκτημα των μεγάλων χώρων εργασίας και 
την καλύτερη ακρίβεια τοποθέτησης. Τα κύρια πλεονεκτήματα των γραμμικών 
ενεργοποιητών κίνησης είναι προσαρμοσμένο μήκος (μέγιστο μήκος μέχρι 6000mm). Τα 
ρομπότ Gantry είναι πιο εύκολο να προγραμματιστούν, σε σχέση με την κίνηση, επειδή 
λειτουργούν με ένα σύστημα γραμμικών συντεταγμένων XYZ. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι 
ότι είναι λιγότερο περιορισμένα από τους περιορισμούς του χώρου στο δάπεδο. 
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Εικόνα 5 Καρτεσιανό ρομπότ 

Πλεονεκτήματα 
• Παρέχει υψηλή ακρίβεια θέσης 
• Απλή λειτουργία 
• Ιδιαίτερα προσαρμόσιμη 
• Μπορεί να χειριστεί βαριά φορτία 
• Μειωμένο κόστος 
• Άκαμπτη δομή 
• Εύκολος να προγραμματίσει off-line 

 
Μειονεκτήματα 
 

• Απαιτεί μεγάλο χώρο λειτουργίας και εγκατάστασης 
• Απαιτεί μεγάλο χώρο δαπέδου για το μέγεθος του χώρου εργασίας 
• Κίνηση περιοριζόμενη σε μία μόνο κατεύθυνση κάθε φορά 

 

Εφαρμογή 

Τα καρτεσιανά ρομπότ είναι χρήσιμα για εφαρμογές συναρμολόγησης επιτραπέζιων 
σημείων και, ως ρομπότ gantry, για μεταφορά υλικών και φορτίων. Τα καρτεσιανά ρομπότ 
είναι μια δημοφιλής επιλογή λόγω του ότι είναι εξαιρετικά ευέλικτα στις διαμορφώσεις 
τους, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να ρυθμίζουν την ταχύτητα, την ακρίβεια, το 
μήκος και το μέγεθος του ρομπότ. Τα καρτεσιανά ρομπότ είναι ένας από τους συνηθέστερα 
χρησιμοποιούμενους τύπους ρομπότ για βιομηχανικές εφαρμογές και χρησιμοποιούνται 
συχνά για μηχανές CNC και τρισδιάστατη εκτύπωση. Ενώ δεν είναι σε θέση να εκτελέσουν 
περίπλοκες κινήσεις, το επίπεδο ακρίβειάς τους είναι υψηλό και είναι εύκολο να 
ελεγχθούν, καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση στους τομείς των ημιαγωγών, της 
υγειονομικής περίθαλψης ή των χημικών ουσιών για εργασίες όπως η συναρμολόγηση 
μικρών εξαρτημάτων ή η τοποθέτηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 
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Τυπικές εφαρμογές είναι: 

• Εργασίες διαλογής και τοποθέτησης 
• Φόρτωση και εκφόρτωση 
• Χειρισμός υλικών 
• Συναρμολόγηση και υπο-συναρμολόγηση 
• Χειρισμός πυρηνικών υλικών 
• Εφαρμογές συγκόλλησης 

 

5 ΡΟΜΠΟΤ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 
 

Αυτό το ρομπότ αποτελείται από μια βάση και μια στήλη, με τη στήλη να είναι επίσης σε 
θέση να περιστραφεί. Φέρει επίσης ένα βραχίονα επέκτασης που μπορεί να κινηθεί πάνω-
κάτω στη στήλη για να παρέχει περισσότερη ελευθερία μετακίνησης, Εικόνα 6. Το ρομπότ 
κυλινδρικών συντεταγμένων έχει σχεδιαστεί για το χειρισμό εργαλειομηχανών και 
συναρμολόγησης.  

Ενώ το πεδίο λειτουργίας τους είναι ευρύ, δεν είναι πολύ κατάλληλα για περίπλοκες 
εργασίες που απαιτούν κυκλικές κινήσεις. Ο βραχίονας των κυλινδρικών ρομπότ 
περιστρέφεται κάθετα και επεκτείνεται και συστέλλεται από τον κεντρικό άξονα.  

Ο συμπαγής σχεδιασμός του άκρου του βραχίονα επιτρέπει στο ρομπότ να φτάσει σε 
σφιχτούς φακέλους εργασίας χωρίς απώλεια ταχύτητας και επαναληψιμότητας. 

Ρομπότ κυλινδρικών συντεταγμένων: Το ρομπότ με ιστορία 50 ετών.    

             

 
Εικόνα 6 Ρομπότ κυλινδρικών συντεταγμένων 

 

Πλεονεκτήματα 
• Απλή λειτουργία και εγκατάσταση 
• Μπορεί να φτάσει παντού γύρω από τον εαυτό του 
• Απαιτεί λιγότερο χώρο δαπέδου 
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• Μπορεί να μεταφέρει μεγάλα φορτία 

Μειονεκτήματα 
• Δεν μπορεί να φτάσει γύρω από εμπόδια 
• Χαμηλή ακρίβεια στην κατεύθυνση της περιστροφικής κίνησης 
• Έπεσε από την εύνοια και δεν είναι κοινή σε σχέδια νέων ρομπότ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Τα κυλινδρικά ρομπότ χρησιμοποιούνται συχνά σε περιορισμένους χώρους εργασίας για 
απλές εφαρμογές συναρμολόγησης, συντήρηση μηχανών ή εργασιών επικάλυψης λόγω του 
συμπαγούς σχεδιασμού τους. Χρησιμοποιείται κυρίως σε απλές εφαρμογές όπου τα υλικά 
συλλέγονται, περιστρέφονται και τοποθετούνται. 

• Μεταφορά πάνελ LCD 
• Εφαρμογές συναρμολόγησης 
• Εφαρμογές επικάλυψης 
• Χύτευση με μήτρα 
• Εφαρμογή χυτηρίου και σφυρηλάτησης 
• Φόρτωση και εκφόρτωση μηχανών 

 

6 ΡΟΜΠΟΤ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 
Πολικά ρομπότ, ή σφαιρικά ρομπότ, έχουν ένα βραχίονα με δύο περιστροφικές αρθρώσεις 
και μία γραμμική ένωση που συνδέεται σε μια βάση με μια συστροφική άρθρωση, Εικόνα 7. 
Οι άξονες του ρομπότ συνεργάζονται για να σχηματίσουν σφαιρικές συντεταγμένς, οι 
οποίες επιτρέπουν στο ρομπότ να έχει ένα σφαιρικό χώρο εργασίας. Τα Πολικά Ρομπότ 
πιστώνονται ως ένας από τους πρώτους τύπους βιομηχανικών ρομπότ που αναπτύχθηκαν 
ποτέ.  

Τα κυλινδρικά και πολικά ρομπότ αποτελούνται από δομές που χρησιμοποιήθηκαν για 
πρώτη φορά για βιομηχανικά ρομπότ τα πρώτα χρόνια. 

 
Εικόνα 7 Πολικό ρομπότ 

Πλεονεκτήματα 
• Μπορεί να φτάσει παντού 
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• Μεγάλη οριζόντια εμβέλεια 
• Μπορεί να φτάσει πάνω ή κάτω από τα εμπόδια 
• Μεγάλος όγκος εργασίας 
• Απαιτεί λιγότερο χώρο δαπέδου 

 
Μειονεκτήματα 

• Δεν μπορεί να φτάσει πάνω από τον εαυτό του 
• Μικρή κατακόρυφη εμβέλεια 
• Χαμηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα προς την κατεύθυνση της περιστροφικής 

κίνησης 
• Απαιτεί εξελιγμένο σύστημα ελέγχου 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Τα πολικά ρομπότ χρησιμοποιούνται συνήθως για τη χύτευση με μήτρα, τη χύτευση 
εγχύσεων, τη συγκόλληση και το χειρισμό υλικών. Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στη 
συγκόλληση σημείων. 

• Χύτευση με μήτρα 
• Χειρισμός υάλου 
• Στοίβαξη και αποστοίβαξη 
• Χύτευση με έγχυση 
• Σφυρηλάτηση 
• Συγκόλληση 
• Χειρισμός υλικών 

 

7 ΑΡΘΡΩΤΟ ΡΟΜΠΟΤ – ΡΟΜΠΟΤ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ 
Το αρθρωτό ρομπότ μοιάζει με ανθρώπινο χέρι. Συνήθως στέκεται σε μια βάση στην οποία 
μπορεί να περιστραφεί, ενώ μπορεί να κινηθεί στην άρθρωση «ώμο», η οποία είναι 
ακριβώς πάνω από τη βάση, Εικόνα 8. Το ρομπότ μπορεί επίσης να περιστραφεί στις 
αρθρώσεις «αγκώνα» και «καρπών».  Το ρομπότ συνδεδεμένων βραχιόνων είναι ο πιο 
δημοφιλής τύπος ρομπότ. Το αρθρωτό ρομπότ έχει εξαιρετικά ευέλικτη κίνηση. 

Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος βιομηχανικών ρομπότ σήμερα.  Διαθέτει υψηλό 
βαθμό ελευθερίας, αλλά ταυτόχρονα ο έλεγχος του ρομπότ είναι μάλλον περίπλοκος.  

 Ο ίδιος ο βραχίονας μπορεί να διαθέτει από δύο περιστροφικές αρθρώσεις έως και δέκα 
περιστροφικές αρθρώσεις που λειτουργούν ως άξονες, με κάθε επιπλέον άρθρωση ή άξονα 
να επιτρέπει μεγαλύτερο βαθμό κίνησης.  Τα περισσότερα αρθρωτά ρομπότ χρησιμοποιούν 
τέσσερις ή έξι άξονες. 

Το αρθρωτό ρομπότ ονομάζεται επίσης ανθρωπόμορφο ρομπότ. 
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Εικόνα 8 αρθρωτό ρομπότ 

 

Πλεονεκτήματα 
• Υψηλή ταχύτητα 
• Μεγάλος χώρος εργασίας για ελάχιστο χώρο δαπέδου 
• Ευθυγραμμίζεται ευκολότερα με πολλαπλά επίπεδα 
• Δύο ή τέσσερις τρόποι για να φτάσετε σε ένα σημείο 

 
Μειονεκτήματα 

• Απαιτεί ειδικό ελεγκτή για το ρομπότ 
• Περίπλοκος προγραμματισμός 
• Περίπλοκη κινηματική 

 
Εφαρμογές 
 
Χαρακτηριστικές εφαρμογές για αρθρωτά ρομπότ είναι η συναρμολόγηση, η συγκόλληση 
τόξου, ο χειρισμός υλικού, η συντήρηση μηχανών και η συσκευασία.  

• Συσκευασία τροφίμων 
• Συγκόλληση με τόξο 
• Συγκολλήσεις με σημείο 
• Χειρισμός υλικών 
• Συντήρηση μηχανών 
• Συναρμολόγηση αυτοκινήτων 
• Κατασκευή χαλύβδινων γεφυρών 
• Κοπή χάλυβα 
• Χειρισμός υάλου 
• Εφαρμογή χυτηρίου και σφυρηλάτησης 
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8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΡΘΡΩΤΑ ΡΟΜΠΟΤ – SCARA ΡΟΜΠΟΤ 
Αυτό είναι ένα ρομπότ που ειδικεύεται στις πλευρικές κινήσεις. Καθώς όλοι οι 
περιστροφικοί άξονες τοποθετούνται κάθετα, ο τελικός παράγοντας που συνδέεται με το 
βραχίονα μπορεί να κινηθεί μόνο οριζόντια, Εικόνα 9. Αυτά τα ρομπότ λειτουργούν 
μετακινώντας το βραχίονα με υψηλή ταχύτητα σε ένα σημείο στην επίπεδη επιφάνεια και 
στη συνέχεια ανεβάζοντας και χαμηλώνοντας τον τελικό παράγοντα, καθιστώντας τα έτσι 
χρήσιμα για λειτουργίες σε επιφάνειες επιπέδου.  

Τα ρομπότ SCARA υπερέχουν σε πλευρικές κινήσεις και συνήθως κινούνται ταχύτερα και 
έχουν ευκολότερη ενσωμάτωση από τα καρτεσιανά ρομπότ. 

Υπάρχουν δύο τύποι διαμόρφωσης ρομπότ SCARA: είτε οι δύο πρώτες αρθρώσεις 
περιστρέφονται με την τρίτη άρθρωση ως πρισματική, ή η πρώτη άρθρωση περιστρέφεται 
με τη δεύτερη και την τρίτη αρθρώσεις ως πρισματικές. 

Τα ρομπότ SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) διαθέτουν χώρο εργασίας σε 
σχήμα ντόνατ. 

 
Εικόνα 9 ρομπότ SCARA 

Πλεονεκτήματα 
• Υψηλή ταχύτητα 
• Ο άξονας ύψους είναι άκαμπτος 
• Εξαιρετική επαναληψιμότητα 
• Μεγάλος χώρος εργασίας 
• Δύο τρόποι για να φτάσετε σε ένα σημείο 

 
Μειονεκτήματα 

• Απαιτεί ειδικό ελεγκτή του ρομπότ 
• Περιορίζεται σε επίπεδες επιφάνειες 
• Δύσκολο να προγραμματίσετε off-line 

 
Εφαρμογές 
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Συνήθως, τα ρομπότ SCARA χρησιμοποιούνται για συναρμολόγηση και παλετοποίηση, 
καθώς και για εφαρμογές βιοϊατρικής  

• Εφαρμογές συναρμολόγησης 
• Χειρισμός δίσκων (wafers) ημιαγωγών 
• Εφαρμογές βιοϊατρικής 
• Συσκευασία 
• Παλετοποίηση 

 

9 ΡΟΜΠΟΤ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ – DELTA ROBOT 
Ενώ το προαναφερθέν αρθρωτό ρομπότ έχει σειριακούς συνδέσμους, το ρομπότ 
παράλληλης σύνδεσης έχει παράλληλες αρθρώσεις, Εικόνα 10. 

Παράλληλο ρομπότ σύνδεσης: Όταν η ταχύτητα είναι το κλειδί. 

Σε γενικές γραμμές, αυτά τα ρομπότ έχουν τρεις βραχίονες για να ελέγχουν τη θέση του 
τελικού παράγοντα.  Το εύρος εργασίας είναι μάλλον περιορισμένο, αλλά επειδή κάθε 
άρθρωση έχει άμεσο έλεγχο επί του τελικού παράγοντα, η ικανότητα επίτευξης λειτουργίας 
υψηλής ταχύτητας είναι η δύναμή της. 

 

.  

Εικόνα 10 Ρομπότ Δέλτα 
 

Πλεονεκτήματα 
• Πολύ υψηλή ταχύτητα 
• Υψηλή λειτουργική ακρίβεια 

 
Μειονεκτήματα 

• Περίπλοκη λειτουργία 
• Απαιτεί ειδικό ελεγκτή για το ρομπότ 

 
Εφαρμογές 
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Αυτά τα ρομπότ χρησιμοποιούνται γενικά για εφαρμογές γρήγορης διαλογής και 
τοποθέτησης  ή μεταφοράς προϊόντων. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις όπως η 
διαλογή και η επιλογή τροφίμων που κινούνται σε μεταφορικούς ιμάντες.  

• Βιομηχανία τροφίμων 
• Φαρμακευτική βιομηχανία 
• Ηλεκτρονική βιομηχανία 
• Προσομοιωτές πτήσης 
• Προσομοιωτές αυτοκινήτων 
• Ευθυγράμμιση οπτικών ινών 

 

10 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΕ ΔΥΟ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ – ΡΟΜΠΟΤ DUAL-ARM 
Στα βιομηχανικά ρομπότ δύο βραχιόνων συνήθως δίνονται 15 μοίρες ελεύθερης κίνησης, 
με κάθε βραχίονα να έχει 7 μοίρες ελευθερίας και επιπλέον να προσθέτει περιστροφή γύρω 
από τον κάθετο άξονα της βάσης ρομπότ, Εικόνα 11. Οι παράμετροι του το προκαθορίζουν 
για την εγκατάσταση ή το χειρισμό εφαρμογών με υψηλό βαθμό ικανότητας χειρισμού, 
όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους. 

 

 
Εικόνα 9 Dual-Arm ρομπότ 

 

Ψάχνετε για έναν σίγουρο τρόπο για να προσθέσετε ευελιξία και να αυξήσετε την 
παραγωγή; Σκεφτείτε ένα σύστημα ρομπότ με δύο βραχίονες αντί για ένα. Τα διπλά 
συστήματα ρομπότ προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα: 

• Ευέλικτα εξαρτήματα 
• Διαθεσιμότητα απεριόριστων γωνιών προσέγγισης 
• Επαναπροσανατολισμός & επαναπιάσιμο  των αντικειμένων 
• Εργασίες 2 χεριών — παρόμοιες με τη συναρμολόγηση από ανθρώπους 
• Βελτίωση του χρόνου κύκλου διατηρώντας παράλληλα την ασφαλή ταχύτητα 

λειτουργίας 
• Πολλαπλές ταυτόχρονες εργασίες 
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• Συγχρονισμένη κίνηση που επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό μεγαλύτερων και 
βαρύτερων αντικειμένων 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Η κινηματική ενός βιομηχανικού ρομπότ μπορεί να έχει πολλές πρισματικές αρθρώσεις 

Τ ή περιστροφικές R. Σύμφωνα με τον συνδυασμό τους, μπορούμε να πάρουμε ένα 
ρομπότ του τύπου: 

 
συνδυασμός Τύποι ρομπότ 

 α) 
Καρτεσιανό 

β) 
Σφαιρικό 

γ) Κυλινδρικό δ) SCARA Ε) Αρθρωτό 

1) TTT      
2) RRR      
3) RRT (κάθετο)      
4) RTT      
 

2. Τα καρτεσιανά ρομπότ έχουν τα πλεονεκτήματα: 

a. Παροχή υψηλής ακρίβειας τοποθέτησης 
Εύκολη λειτουργία 
Σχεδιασμένο για βαρέα φορτία 
Εύκολος προγραμματισμός 

b. Είναι εξαιρετικά ανακριβή. 
Είναι εύκολο να λειτουργήσουν 
Είναι σχεδιασμένα μόνο για ελαφρά αντικείμενα 
Εύκολος προγραμματισμός 

c. Παροχή υψηλής ακρίβειας τοποθέτησης 
Έχουν πολύπλοκο προγραμματισμό 
Είναι σχεδιασμένα μόνο για ελαφρά αντικείμενα 
Απαιτούν μόνο ένα μικρό εμβαδόν δαπέδου 

 
3. Κύριες εφαρμογές του ρομπότ SCARA: 

a. Συναρμολόγηση, παλετοποίηση, βιοϊατρικές εφαρμογές 

b. Συγκόλληση τόξου, παλετοποίηση, συναρμολόγηση 

c. Συγκόλληση τόξου, βιοϊατρικές εφαρμογές, ψεκασμός 

d. Συναρμολόγηση, παλετοποίηση, βιοϊατρικές εφαρμογές, συγκόλληση σημείων 
 

4. Η κινηματική δομή ενός ρομπότ διπλού βραχίονα είναι:  
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a. Σαν τον άνθρωπο, αλλά κάθε ώμος πρέπει να έχει μόνο μια άρπαγα πέντε 
δακτύλων. 

b. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες και οι δραστηριότητες χειρισμού των βραχιόνων 
είναι παρόμοιες με τον χειρισμό από ανθρώπους 

c. Αυτά είναι 2 ρομπότ το ένα δίπλα στο άλλο 

d. Δεν έχει καμία ομοιότητα με τον άνθρωπο. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Ερώτηση  Απαντήσεις 

1 1-a, 2-e, 3-d, 4-c 

2 a 

3 a 

4 b 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Οι πραγματικοί χειριστές βιομηχανικών ρομπότ είναι εξελιγμένες μηχανές που λειτουργούν 
βασικά ως ελεγκτές θέσης και κίνησης. Διαθέτουν ένα αρκετά ισχυρό περιβάλλον ελέγχου 
και προγραμματισμού και καλές συσκευές επικοινωνίας οι οποίες, από την άποψη της 
ικανότητάς τους, ελέγχουν τις κινήσεις του βραχίονα έτσι ώστε να εκτελούν ανθρώπινες 
εργασίες.  

Από την αρχή της ανάπτυξης, τα βιομηχανικά ρομπότ αποτελούνταν από διάφορα 
εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων κινητήρων, κυλίνδρων, καλωδίων και ρουλεμάν. 
Διάφορα συστήματα κίνησης χρησιμοποιούνται για να μετακινηθούν οι αρθρώσεις. Οι 
βραχίονες ρομπότ είναι συνήθως κατασκευασμένοι από πρώτες ύλες όπως χάλυβα, 
αλουμίνιο, σύνθετα υλικά και χυτοσίδηρο. Ορισμένα ειδικά ρομπότ, όπως αυτά που 
χρησιμοποιούνται σε αποστειρωμένους/απομονωμένους χώρους, είναι κατασκευασμένα 
από τιτάνιο. 

Η εργασία των ρομποτικών κινητήρων είναι να μετακινήσουν τους βραχίονες των ρομπότ 
με προκαθορισμένο τρόπο, έτσι ώστε ο μηχανισμός λειτουργίας (τελικός παράοντας) να 
εκτελεί τον απαιτούμενο χειρισμό ή τεχνολογικές λειτουργίες με την προδιαγραφόμενη 
ακρίβεια. 

Το ρομπότ μπορεί να οδηγηθεί με υδραυλικά, πνευματικά ή ηλεκτρικά μέσα. 
Χρησιμοποιούνται ακόμη και ρομπότ με συνδυασμένη διάταξη κίνησης. Αυτές οι μονάδες 
είναι ικανές να εκτελέσουν περιστροφική ή μεταγραφική κίνηση. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις μεθόδους σχεδιασμού και των 
κινητήρων των ρομπότ. Μετά τη μελέτη του μαθήματος, θα αποκτήσετε γνώση σχετικά με 
τους τύπους των κινητήρων που χρησιμοποιούν βιομηχανικά ρομπότ, και ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Θα αποκτήσετε σημαντικές γνώσεις στον τομέα 
των μηχανισμών μετασχηματισμού, σκοπός των οποίων είναι να μειώσει την υψηλή 
ταχύτητα των ηλεκτρικών κινητήρων στην έξοδο στην απαιτούμενη κίνηση των βραχιόνων. 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
AI Αναλογική εισαγωγή 
ΑΟ Αναλογική παραγωγή 
CAD Σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή 
PLC Προγραμματιζόμενος ελεγκτής λογικής 
 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΌΡΩΝ 
Πίνακας 0.1 Κύριοι όροι 

Όρος Ορισμός 
προσαρμοστικός 
έλεγχος 

Σύστημα ελέγχου με τον οποίο οι παράμετροι του συστήματος ελέγχου 
προσαρμόζονται από συνθήκες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της 
εργασίας 
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Όρος Ορισμός 
κατεύθυνση άξονα Χρησιμοποιείται για να καθορίσει την κίνηση ρομπότ σε γραμμική ή 

περιστροφική λειτουργία. Παρατήρηση: «Άξονας» χρησιμοποιείται επίσης 
για να σημαίνει «μηχανική άρθρωση ρομπότ» 

σύστημα ελέγχου Σύνολο λειτουργιών ελέγχου λογικής και ισχύος που επιτρέπει την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της μηχανικής δομής του ρομπότ και την 
επικοινωνία με το περιβάλλον (εξοπλισμός και χρήστες). 

βιομηχανικό σύστημα 
ρομπότ 

Σύστημα που περιλαμβάνει βιομηχανικούς τελικούς παράγοντες ρομπότ 
και κάθε μηχανή, εξοπλισμό, συσκευή, εξωτερικούς βοηθητικούς άξονες ή 
αισθητήρες που υποστηρίζουν το ρομπότ κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του  

χειριστής Μηχανή στην οποία ο μηχανισμός αποτελείται συνήθως από μια σειρά 
τμημάτων, ενωμένα ή που ολισθαίνουν το ένα σε σχέση με το άλλο, με 
σκοπό την αρπαγή ή/και μετακίνηση αντικειμένων (τεμάχια ή εργαλεία) 
συνήθως με διάφορους βαθμούς ελευθερίας 

αισθητήρας ρομπότ Μορφοτροπέας που χρησιμοποιείται για την απόκτηση εσωτερικών και 
εξωτερικών πληροφοριών για τον έλεγχο ενός ρομπότ 

μηχανισμός 
ενεργοποίησης ρομπότ 

Προγραμματιζόμενα σε δύο ή περισσότερους άξονες με βαθμό 
αυτονομίας, μετακινούμενο εντός του περιβάλλοντός του, για την εκτέλεση 
των προβλεπόμενων εργασιών 

ρομποτικός βραχίονας Σύνολο πρωτεύοντων αξόνων διασυνδεδεμένων συνδέσμων και 
αρθρώσεων του χειριστή, που περιλαμβάνει συνδέσμους διαμήκους 
σχήματος, οι οποίοι τοποθετούν τον καρπό 

σερβο-έλεγχος Διαδικασία με την οποία το σύστημα ελέγχου ρομπότ ελέγχει τους 
ενεργοποιητές ενός ρομπότ με σκοπό να κάνει την επιτευχθείσα στάση να 
ταιριάζει με την εντολή που του δόθηκε 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 
Οι κινήσεις των ρομπότ σχηματίζονται ως επί το πλείστον από ηλεκτρικούς σερβοκινητήρες. 
Οι υδραυλικοί κινητήρες χρησιμοποιούνται για εξαιρετικά υψηλά φορτία και για την 
ανάπτυξη σε εκρηκτικό περιβάλλον. Οι πνευματικοί κινητήρες χρησιμοποιούνται κυρίως για 
χειριστές ή συσκευές χειρισμού που εκτελούν απλές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις. 

Η Εικόνα 1 δείχνει τη βασική ταξινόμηση των κινητήρων που χρησιμοποιούνται σε 
κινητήρες βιομηχανικού ρομπότ (IR). 

 
Εικόνα 1 Βασική ταξινόμηση κινητήρων 

 

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΡΟΜΠΟΤ 
Στόχος των ρομποτικών κινητήρων είναι να εξασφαλίσουν μια ομαλή, συνεχή και χωρίς 
επιπτώσεις πορεία χειρισμού ή τεχνολογικών δραστηριοτήτων. Ένας άλλος στόχος είναι η 
υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, απαιτείται χαμηλό βάρος 
και μικρές διαστάσεις λόγω των υψηλών δυνάμεων αδράνειας και των ταχυτήτων. Οι 
βασικές απαιτήσεις κίνησης ρομπότ περιλαμβάνουν: 

1. Ομαλή εκκίνηση και πέδηση 

Η λειτουργία χωρίς πρόσκρουση είναι απαραίτητη για διάφορους λόγους. Το πρώτο είναι η 
ασφαλής συγκράτηση του αντικειμένου που μεταφέρεται. Σε περίπτωση που η διαδρομή 
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είναι απαλλαγμένη από πρόσκρουση, απαιτείται λιγότερη δύναμη αρπαγής απ’ ό,τι στην 
περίπτωση μιας σπασμωδικής κίνησης. Το δεύτερο είναι να εξαλείψει οποιαδήποτε 
ταλάντωση των κεφαλών λειτουργίας γύρω από την τελική θέση, η οποία μπορεί να συμβεί 
λόγω μικρής ακαμψίας.  

2. Υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης  
Η ακρίβεια της θέσης της κεφαλής λειτουργίας εξαρτάται από την κινηματική δομή που 
εφαρμόζεται, την ακαμψία του σχεδιασμού της κεφαλής, την ακρίβεια του ελέγχου κίνησης 
και τη μέθοδο καταχώρισης θέσης. Υπάρχουν δύο βασικές αρχές ελέγχου του μηχανισμού 
κίνησης που σχετίζονται με τον έλεγχο κίνησης. Έλεγχος της κίνησης προς την κατεύθυνση 
των επιμέρους αξόνων – ανοικτό σύστημα, έλεγχος κίνησης με ανατροφοδότηση – κλειστό 
σύστημα (η θέση του τελικού στοιχείου ελέγχεται από ανάδραση). 

3. Επαρκής ακαμψία θέσης 

Απαιτείται από τον κινητήρα μιας μονάδας κίνησης που βρίσκεται σε ακινησία για να 
διατηρήσει την επιτευχθείσα θέση παρά την επίδραση των εξωτερικών δυνάμεων (σε 
ορισμένο βαθμό). Με τον όρο «δυσκαμψία θέσης» νοείται η ικανότητα του μηχανισμού 
κίνησης να διατηρήσει την επιτευχθείσα θέση. Αυτή η ακαμψία επιτυγχάνεται χάρη στο 
σχεδιασμό του δεσμού μεταξύ του κινητήρα και της εξόδου της μονάδας κίνησης. Η υψηλή 
ακαμψία θέσης είναι, για παράδειγμα, χαρακτηριστική για τους υδραυλικούς κινητήρες. Η 
ελάχιστη ακαμψία θέσης μπορεί να παρατηρηθεί σε ηλεκτρικούς και πνευματικούς 
κινητήρες. Το πρόβλημα αυτό επιλύεται, για παράδειγμα, με την τοποθέτηση ενός φρένου 
μεταξύ της εξόδου του κινητήρα και της εξόδου της μονάδας κίνησης.  

 
4. Ελάχιστο βάρος/μάζα 

Το βάρος του μηχανισμού κίνησης έχει αντίκτυπο στο συνολικό βάρος της μονάδας κίνησης, 
ειδικά στις έννοιες των κινηματικών δομών, όπου οι κινητήρες μπορούν να τοποθετηθούν 
άμεσα στο χώρο των επιμέρους μονάδων κίνησης, επηρεάζοντας έτσι τη δυναμική 
συμπεριφορά ολόκληρου του ρομπότ ή της δομής του χειριστή. Η απαίτηση του ελάχιστου 
βάρους του μηχανισμού κίνησης συμβάλλει στην επίτευξη των ελάχιστων δυνάμεων 
αδράνειας των δομικών κινούμενων μερών λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική και την 
ένταση ενέργειας.  

5. Ελάχιστες διαστάσεις 

Οι ελάχιστες διαστάσεις αφορούν όχι μόνο την απαίτηση ελάχιστου βάρους, αλλά και τη 
δημιουργία προϋποθέσεων για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών ιδιοτήτων χειρισμού.  

6. Κατάλληλη χωρική διάταξη 

Η κατάλληλη χωρική διάταξη των μηχανισμών κίνησης έχει αντίκτυπο στο σύνολο των 
δομών ρομπότ και χειριστών. Επηρεάζει επίσης τις δυνατότητες λειτουργίας ολόκληρης της 
δομής στο περιβάλλον με διαφορετικά εμπόδια κ.λπ.  

Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους κινητήρες που 
χρησιμοποιούνται σε συστήματα μετάδοσης κίνησης ρομπότ:  

• Υψηλή απόδοση ανά μονάδα βάρους, επαρκείς ιδιότητες ρύθμισης 
• Υψηλή απόδοση, αθόρυβη και ακόμη και λειτουργία και σε μικρές ταχύτητες 
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• Μεγάλη διάρκεια ζωής, ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον 
• Σταθερή έξοδος κινητήρα ή ικανότητα υπερφόρτωσης εξόδου 
• Ακρίβεια της θέσης, ταχύτητας και ροπής 
• Την ασφάλεια του εξοπλισμού, την προστασία και την ασφάλεια του χειριστή 
• Συντήρηση, αξιοπιστία λειτουργίας, διάρκεια ζωής και διάγνωση 
• Οικονομικοί δείκτες 

 
 

2.1 Ηλεκτρικοί κινητήρες 

Με τη σταδιακή επέκταση των κινητήρων συνεχούς ρεύματος και, τον τελευταίο καιρό, 
επίσης εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνδυασμό με αρμονικά και κυκλοειδή κιβώτια 
ταχυτήτων η ηλεκτρική κίνηση είναι η προτιμώμενη κίνηση για σκοπούς κατασκευής 
ρομπότ. Χρησιμοποιούνται σερβομηχανισμοί με μεγάλες κλίμακες ελέγχου ταχύτητας και, 
σε σχέση με τα συστήματα ελέγχου, με μεγάλη ακρίβεια ρύθμισης θέσης σε κλειστό βρόχο. 
Ένα παράδειγμα της θέσης των ηλεκτρικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης και των 
λειτουργιών τους για την κίνηση των βραχιόνων παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. 

Η αλυσίδα μηχανισμού κίνησης (σύστημα) ενός ρομπότ περιλαμβάνει έναν κινητήρα, έναν 
μηχανισμό μετασχηματισμού, όπως τα συστήματα μετάδοσης και ένα σύστημα ελέγχου. 
Ένα παράδειγμα του συστήματος αλυσίδας κίνησης ενός βραχίονα ρομπότ μπορεί να δει 
στην Εικόνα 3. 

 
Εικόνα 2 Θέση των ηλεκτρικών συστημάτων μετάδοσης κίνησης και των λειτουργιών τους για την κίνηση 

των βραχιόνων 
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Εικόνα 3 Δομή της αλυσίδας μηχανισμού κίνησης ενός βραχίονα ρομπότ 

 

Υπάρχουν δύο τυποποιημένα σημεία τοποθέτησης των μηχανισμών κίνησης που 
χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς σκοπούς σχεδιασμού ρομπότ. Όσον αφορά τον πρώτο 
τύπο, οι κινητήρες τοποθετούνται στην εξωτερική πλευρά του ρομπότ, βλ. Εικόνα 4. Η 
θετική πλευρά αυτής της τοποθέτησης είναι η καλύτερη προσβασιμότητα για τη 
συντήρηση, η καλύτερη αφαίρεση θερμότητας και η δυνατότητα χρήσης μεγαλύτερων 
τύπων κινητήρων.  

Όσον αφορά τον δεύτερο τύπο, οι κινητήρες τοποθετούνται μέσα σε μεμονωμένα μέρη του 
ρομπότ, βλ. Εικόνα 5. Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι τα καλώδια που 
απαιτούνται για τη μετάδοση σημάτων ελέγχου που εξασφαλίζουν κινήσεις ρομπότ 
μπορούν να οδηγηθούν μέσα στο ρομπότ. Μια άλλη εναλλακτική λύση είναι ο συνδυασμός 
και των δύο τύπων τοποθέτησης των μηχανισμών κίνησης.  
 

 
Εικόνα 4 Οι κινητήρες τοποθετούνται στην εξωτερική πλευρά του ρομπότ 
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Εικόνα 5 Τοποθέτηση κινητήρων εντός μεμονωμένων τμημάτων του ρομπότ και επίδειξη ενός ρομπότ DLR 

 

Η ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων κινητήρων ρομπότ επικεντρώνεται σε συμπαγείς 
μηχανισμούς κίνησης μηχατρονικού τύπου. Περιλαμβάνουν έναν μηχανισμό μείωσης, τους 
αισθητήρες θέσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης, θερμοκρασίας, μαγνητικής ροής και ροπής, 
έναν σερβοκινητήρα με ενσωματωμένο μετατροπέα ισχύος, μια μονάδα ελέγχου και μια 
διεπαφή επικοινωνίας, βλ. Εικόνες 6 και 7. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακούς μηχανισμούς, 
το πλεονέκτημα της παραπάνω έννοιας της μονάδας κίνησης είναι η μεγαλύτερη κλίμακα 
εφαρμογής του. Αυτό συνίσταται στη δυνατότητα χρήσης του μηχανισμού κίνησης σε 
διάφορους τύπους εξοπλισμού χωρίς να χρειάζεται να παρέχονται πρόσθετοι αισθητήρες 
για τη μονάδα κίνησης, καθώς ήδη τους περιέχει. Ένα από τα μειονεκτήματά της είναι η 
υψηλότερη τιμή προμήθειας.  
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Το λογισμικό για τη συναρμολόγηση αυτών των συμπαγών μονάδων κίνησης έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αυτονομία και αυτόματη αναγνώριση των αλλαγών 
παραμέτρων. Η ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνεται στην εφαρμογή νέων 
μεθόδων διαχείρισης, όπως plug & παραγωγή (θέση σε λειτουργία και άμεση χρήση).  

 

BR-    reduction gear                      SV-     Vibration sensor 

Servo M -    Servomotor                 B-    brake 

SO- Output position sensor           MC-   Motion controller 

SI - Input position sensor                PS-    Power voltage 

ST1, ST2 -    Thermal sensors         SM-    Torque sensor 

SM-   Torque sensor                        SW-   software 
 

Εικόνα 6 Συμπαγής μηχανισμού κίνησης – σχήμα 
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Εικόνα 7 Συμπαγής μηχανισμού κίνησης – πραγματική 

 

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΟΜΠΟΤ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
Τα συστήματα μετασχηματισμού των ρομπότ μας επιτρέπουν να μεταδώσουμε και να 
προσαρμόσουμε την κίνηση που έχουμε στη διάθεσή μας στην έξοδο του κινητήρα στην 
κίνηση που χρειαζόμαστε στους επιμέρους βραχίονες του ρομπότ. 

Το σύστημα μετάδοσης μπορεί να συμπεριληφθεί μεταξύ ενός από τους πιο σημαντικούς 
κόμβους του ρομπότ, επειδή επιτρέπει τη μετατροπή της τιμής της ταχύτητας εισόδου από 
τον κινητήρα (servomotor) στην απαιτούμενη τιμή της ταχύτητας εξόδου στους βραχίονες 
του ρομπότ. Η ταχύτητα των σερβοκινητήρων είναι περίπου 3000 rpm. Ωστόσο, η ταχύτητα 
περιστροφής των βραχιόνων των ρομπότ για τους περιστροφικούς άξονες είναι μόνο 
περίπου 30 rpm. Ως εκ τούτου, η περιστροφή των κινητήρων πρέπει να μειωθεί κατά μια 
αναλογία περίπου 100: 1. Για να μειωθεί η ταχύτητα, είναι δυνατή η χρήση συστημάτων 
ταχυτήτων διαφόρων τύπων και κατασκευών, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του 
κατασκευαστή ρομπότ. 

Τα συστήματα μετάδοσης που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ρομπότ πρέπει να 
εξασφαλίζουν ακριβή, αξιόπιστη και ανεπιτήδευτη λειτουργία, όπου παρεμβάσεις για 
λόγους συντήρησης είναι ελάχιστες. 

Μεταξύ των βασικών τύπων συστημάτων μετάδοσης – κιβώτια ταχυτήτων που 
χρησιμοποιούνται στη ρομποτική, Εικόνα περιλαμβάνονται: 
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• Κιβώτια ταχυτήτων με γρανάζια, 
• ειδικά συστήματα μετάδοσης, 
• συστήματα μετάδοσης ζώνης, 
• συστήματα μετάδοσης με βίδες. 

 
Εικόνα 8 Βασικοί τύποι συστημάτων μετάδοσης 

 

Κατά την επιλογή ενός κατάλληλου συστήματος μετάδοσης, είναι απαραίτητο να 
αξιολογηθεί το εύρος των συνήθων αναλογιών μετάδοσης, ακαμψία, απόδοση μετάδοσης, 
καθώς και διαστάσεις εγκατάστασης και σύνδεσης. 

Τα συστήματα μετάδοσης σε ρομποτικές συσκευές μπορούν να χωριστούν σε δύο τύπους 
ανάλογα με τον τύπο της αλλαγής κίνησης. Ο πρώτος τύπος είναι η αλλαγή της ταχύτητας 
από περιστροφική είσοδο σε περιστροφική έξοδο (πλανητική, αρμονική, κυκλοειδή κιβώτια 
ταχυτήτων, κιβώτιο ταχυτήτων – τροχός ταχυτήτων – γρανάζι) και ο δεύτερος τύπος είναι η 
αλλαγή της περιστροφικής εισόδου στη μεταγραφική παραγωγή (οδοντωτή γραμμή– 
γρανάζι, οδοντωτή ζώνη, σφαιρική βίδα, βίδες δισκοβραχίονα) ή αντίστροφα. 

Παραδείγματα της λύσης των κινήσεων των αρθρώσεων ρομπότ από ηλεκτρικούς κινητήρες 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 9. 
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Εικόνα 9 Κοινή αρθρώσεων με χρήση αρμονικού κιβωτίου ταχυτήτων και πλανητικού κιβωτίου ταχυτήτων 

 
 
Κωδικοποιητής 

Ένας κωδικοποιητής είναι μια συσκευή που δείχνει τη θέση (γωνία) του άξονα περιστροφής 
ενός κινητήρα, Εικόνα 10. Ένας κωδικοποιητής, μπορεί να παρέχει απτά δεδομένα σχετικά 
με την κατεύθυνση και το πόσο κινείται το ρομπότ. Οι γενικοί οπτικοί κωδικοποιητές έχουν 
ένα δίσκο συνδεδεμένο με τον περιστρεφόμενο άξονα του κινητήρα. Ο δίσκος έχει σχισμές 
σε τακτά διαστήματα για να διαπερνάει το φως, και στις δύο πλευρές του δίσκου υπάρχει 
λαμπτήρας LED  και φωτοδίοδοι για να διακρίνει την ένταση φωτός (φως και σκοτάδι).  
 

 
Εικόνα 10 Αρχή λειτουργία του οπτικού κωδικοποιητή 

 

Όταν ο κινητήρας περιστρέφεται, το φως είτε διέρχεται από τις σχισμές είτε είναι 
μπλοκαρισμένο, έτσι ώστε η γωνία περιστροφής και η ταχύτητα μπορούν να 
προσδιοριστούν με την ανάγνωση των σημάτων. Αυτό επιτρέπει στους σερβοκινητήρες να 
ελέγχουν με ακρίβεια τη θέση και την ταχύτητα. 

 

3.1 Υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης 
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Οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούνται για τα ρομπότ που εργάζονται με ακραία φορτία 
(μεταφορική ικανότητα) ή για τις δραστηριότητες εργασίας που εκτελούνται σε επικίνδυνα 
εκρηκτικά περιβάλλοντα. 

Γραμμικοί υδραυλικοί κινητήρες με/χωρίς πρόσθετους μηχανισμούς μετάδοσης και 
ακτινικούς εμβολοφόρους κινητήρες που έχουν μηχανισμό μεταξύ της περιστροφικής 
κίνησης του άξονα και της γραμμικής κίνησης του εμβόλου είτε με τη μορφή κεντρικού 
εκκεντρικού άξονα είτε περιμετρικού δακτυλίου χρησιμοποιούνται κυρίως για την κίνηση 
βιομηχανικών ρομπότ.  

Ένα παράδειγμα εξοπλισμού ενός ρομποτικού βραχίονα με υδραυλικά συστήματα κίνησης 
φαίνεται στην Εικόνα 11, όπου υδραυλικές μονάδες που εξασφαλίζουν μια ομοιόμορφη και 
ισορροπημένη ανύψωση των ρομποτικών βραχιόνων χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση 
των βραχιόνων 1, 2 και 3.  

Υπάρχει ένα παράδειγμα της διάταξης σύνδεσης ενός υδραυλικού ρομπότ με τρεις 
κινητήρες στην Εικόνα 12. Παρομοίως, άλλες μονάδες μπορεί να συνδεθούν και να 
σχηματίσουν ένα υδραυλικό ρομπότ πολλαπλών αξόνων. 

 
Εικόνα 11 Υδραυλικός βραχίονας ρομπότ/3D CAD Μοντέλο/ 
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Εικόνα 12 Διάταξη σύνδεσης ενός υδραυλικού ρομπότ 

 

3.2 Πνευματικά συστήματα μετάδοσης κίνησης 

Αυτοί οι μηχανισμοί κίνησης χρησιμοποιούνται για απλές συσκευές χειρισμού που 
εκτελούν απλές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως κινήσεις αντικειμένων.  

Το πλεονέκτημα των πνευματικών κινητήρων είναι η χαμηλή τιμή τους, η εύκολη 
συντήρηση και η διαθεσιμότητα πεπιεσμένου αέρα στους περισσότερους χώρους εργασίας. 
Αυτά τα πλεονεκτήματα είχαν σαν αποτέλεσμα οι πνευματικοί κινητήρες να έχουν γίνει ένα 
από τα βασικά μέσα του τεχνολογικού αυτοματισμού και του χειρισμού δραστηριοτήτων 
αυτοματισμού και έχουν εφαρμοστεί στο σχεδιασμό συσκευών χειρισμού.  

Ένα μειονέκτημα των πνευματικών κινητήρων είναι η μειωμένη ακρίβεια τοποθέτησης τους 
λόγω της συμπιεσιμότητας του αέρα, των μεγαλύτερων διαστάσεων των σωμάτων δύναμης 
και του περιορισμένου αριθμού θέσεων προς ρύθμιση ανά άξονα κίνησης. Ο πνευματικός 
κύλινδρος συνδέεται συνήθως απευθείας με το βραχίονα μιας συσκευής χειρισμού.  

Η δημιουργία συσκευών (χειριστές, ρομπότ κ.λπ.) χρησιμοποιώντας πνευματικά στοιχεία 
είναι ως επί το πλείστον δυνατή λόγω μιας αθρωτής δομής μεμονωμένων αξόνων κίνησης 
(μεταγραφικός, περιστροφικός). Η Εικόνα 13 δείχνει μια συσκευή πνευματικού χειρισμού 
τεσσάρων αξόνων.  
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Εικόνα 13 Παραδείγματα διάταξης πνευματικού χειρισμού τεσσάρων αξόνων [10] 

 

Το πνευματικό σχήμα του χειριστή φαίνεται στην Εικόνα 14. 
 

 
Εικόνα 14 Πνευματικό σύστημα χειρισμού 
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3.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεμονωμένων συστημάτων κίνησης 

Σε σύγκριση με τα υδραυλικά συστήματα κίνησης, το πλεονέκτημα των ηλεκτρικών 
κινητήρων μπορεί επίσης να είναι η απλότητα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον 
κινητήρα, η απλότητα της σύνδεσης με τα στοιχεία ελέγχου, η εύκολη συντήρηση και η 
καθαρή λειτουργία. Σε σύγκριση με τα υδραυλικά συστήματα κίνησης, οι ηλεκτροκινητήρες 
είναι λιγότερο θορυβώδεις και δεν απαιτούν τέτοια ένταση ψύξης και τόσο μεγάλο χώρο 
για εγκατάσταση γενικά. Παρουσιάζουν επίσης μείωση του αρχικού κόστους, του κόστους 
λειτουργίας και συντήρησης.  

Το μειονέκτημα τους έγκειται στην χειρότερη αναλογία βάρους-εξόδου σε σύγκριση με τους 
υδραυλικούς κινητήρες και στον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.  

Τα ακόλουθα είναι πλεονεκτήματα των πνευματικών κινητήρων: 
• Φθηνό 
• Εύκολος έλεγχος 
• Αξιόπιστη, πιθανή χρήση σε επικίνδυνο περιβάλλον 
• Απουσία περιβαλλοντικής ρύπανσης 
• Το μέσο δεν χρειάζεται να απορρίπτεται 
• Δυνατότητα πραγματοποίησης ταχέων κινήσεων 
• Δυνατότητα ανύψωσης μεγάλων φορτίων 
• «Soft χαρακτηριστικά» 

Βασικά μειονεκτήματα: 
• Μειωμένη ισχύ εξόδου 
• Δυσκολότερο να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα λόγω μέτριας συμπιεστότητας 
• Πιο δύσκολο να επιτευχθεί η επιθυμητή ακρίβεια στην τοποθέτηση 
• Ανάγκη καθαρισμού του αέρα 
• Απαιτεί λάδωμα 

 

Πλεονεκτήματα των υδραυλικών κινητήρων:  
• Χαμηλό βάρος ανά μονάδα απόδοσης 
• Υψηλή δυναμικ 
• Επαρκείς ιδιότητες ρύθμισης (ομαλή λειτουργία, πλήρες φορτίο ακόμη και σε ω=0) 
• Δυνατότητα πραγματοποίησης γραμμικών ή ευθύγραμμων κινήσεων 

 

Μειονεκτήματα των υδραυλικών κινητήρων:  
• Αλλαγές στις ιδιότητες του κινητήρα που σχετίζονται με τις μεταβολές των 

θερμοκρασιών και του χρόνου λειτουργίας 
• Υψηλές απαιτήσεις σε ιδιότητες των μέσων λειτουργίας  
• Πιθανή περιβαλλοντική ρύπανση 
• Θορυβότητα της μονάδας παραγωγής 
• Αρκετά δύσκολη η επίτευξη υψηλών ταχυτήτων 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Τα ρομπότ κίνησης βραχιόνων μπορούν να χρησιμοποιούν: 

a. Μόνο ηλεκτρικό μηχανισμό κίνησης 

b. Μόνο ηλεκτρικό και πνευματικό μηχανισμό κίνησης 

c. Μόνο πνευματικό και υδραυλικό μηχανισμό κίνησης  

d. Ηλεκτρικό, πνευματικό και υδραυλικό μηχανισμό κίνησης 
 

2. Συστήματα μετασχηματισμού ρομπότ για κίνηση βραχιόνων: 

a. Παρέχουν τη μετατροπή από 220V σε 110V 

b. Μετατρέπουν την ταχύτητα του κινητήρα εξόδου (3000 rpm) σε περίπου 30 
rpm βραχίονα 

c. Μετατροπή αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά 
 

3. Το ρομπότ με υδραυλική κίνηση είναι κατάλληλο: 

a. Για το χειρισμό ελαφρών αντικειμένων 

b. Για το χειρισμό βαρέων αντικειμένων 
 

4. Το πνευματικό ρομπότ αντιπροσωπεύει: 

a. Σύνθετη μηχανή κατάλληλη για κατεργασία 

b. Εξοπλισμός χειρισμού ειδικά κατάλληλος για συγκόλληση 

c. Απλή συσκευή χειρισμού που χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα 

d. Εξοπλισμός εύκολου χειρισμού καθώς διαθέτει ηλεκτροκινητήρες 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Ερώτηση  Απάντηση 

1 d 

2 b 

3 b 

4 c 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Ο χειρισμός ενός ρομπότ μπορεί να γίνει μόνο από έναν εργαζόμενο εξοικειωμένο με τις 
λειτουργίες του. 

Ο χειρισμός και ο προγραμματισμός των ρομπότ είναι μια πολύπλοκη διαδικασία στην 
οποία είναι απαραίτητο να προγραμματιστούν, εκτός από τη θέση του ρομπότ, και ο 
προσανατολισμός του εργαλείου ή της άρπαγας και η ταχύτητα των κινήσεων, καθώς και οι 
σχέσεις με άλλες συσκευές ή με το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται χρησιμοποιώντας 
εισόδους και εξόδους. Η συσκευή με την οποία ο προγραμματιστής περιηγείται στο ρομπότ 
και εισάγει εντολές στον υπολογιστή ονομάζεται Teach Pendant – Μονάδα χειρός. Η 
μονάδα χειρός ανήκει στην πιο διαδεδομένη μορφή χειροκίνητου χειρισμού και 
προγραμματισμό των ρομπότ. 

Τα συστήματα συντεταγμένων χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση θέσεων, με τη 
βοήθεια των οποίων καθορίζουμε τις σχετικές θέσεις ρομπότ, αντικειμένων και 
αντικειμένων στο χώρο εργασίας που μετακινούνται ή μηχανοποιούνται από το ρομπότ. 
Συνήθως χρησιμοποιείται ένα κοινό σύστημα συντεταγμένων. Η βαθμονόμηση (ρύθμιση) 
των ρομπότ πραγματοποιείται προκειμένου να οριστούν οι σωστές θέσεις μεμονωμένων 
βραχιόνων (αξόνων) του ρομπότ σε σχέση με το βασικό σύστημα συντεταγμένων. Αυτό το 
μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με τη βαθμονόμηση των 
βιομηχανικών ρομπότ, τη σημασία του για την ακρίβεια της τοποθέτησης σημείων TCP στον 
χώρο εργασίας του ρομπότ και τις μεθόδους βαθμονόμησης που εφαρμόζονται στα 
βιομηχανικά ρομπότ. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η παροχή των βασικών γνώσεων που απαιτούνται για τη 
λειτουργία ενός ρομπότ. Από τα προηγούμενα μαθήματα, γνωρίζετε τις βασικές γνώσεις της 
κινηματικής και των λειτουργιών του ρομπότ, και σε αυτό το μάθημα θα μάθετε πώς και 
πώς να ελέγχετε το ρομπότ. Μια μονάδα προγραμματισμού που ονομάζεται Teach 
κρεμαστό κόσμημα εξηγείται, με την οποία μπορείτε να μετακινήσετε και να 
προγραμματίσετε το ρομπότ online. Στη συνέχεια, θα μάθετε σε ποια συστήματα 
συντεταγμένων λειτουργεί το ρομπότ και η σχέση μεταξύ τους και πώς το ρομπότ 
βαθμονομείται, i. πώς να ορίσετε τις προεπιλεγμένες συντεταγμένες των βραχιόνων 
ρομπότ. 

Μετά τη μελέτη αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση να ελέγξετε το ρομπότ με ένα 
κρεμαστό κόσμημα και να προετοιμάσετε το ρομπότ για τη λειτουργία. 

ΓΛΩΣΣΆΡΙΟ ΌΡΩΝ 
Πίνακας 1 Κύριοι όροι 

Όρος Ορισμός 
βασικό σύστημα 
συντεταγμένων (BASE) 

Σύστημα συντεταγμένων που αναφέρεται στη βάση της επιφάνειας 
στερέωσης 
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Όρος Ορισμός 

εντολή στάσης / 
προγραμματισμένη 
στάση 

Στάση που καθορίζεται από το πρόγραμμα εργασίας 

σύστημα 
συντεταγμένων 
συνδέσμων 

Σύστημα συντεταγμένων που αναφέρεται στους συνδέσμους αξόνων οι 
συντεταγμένες των οποίων ορίζονται σε σχέση με τις προηγούμενες 
συντεταγμένες συνδέσμων  ή με κάποιο άλλο σύστημα συντεταγμένων 

προγραμματισμός 
εκτός σύνδεσης 

Μέθοδος προγραμματισμού όπου το πρόγραμμα εργασιών ορίζεται σε 
συσκευές ξεχωρίστες από το ρομπότ και μεταφέρονται στο ρομπότ σε 
δεύτερο χρόνο 

Teach pendant / 
συσκευή 
τηλεχειρισμού 

Μονάδα χειρός συνδεδεμένη με το σύστημα ελέγχου με την οποία μπορεί 
να προγραμματιστεί ή να μετακινηθεί ένα ρομπότ 
 

Σημείο-κέντρο 
εργαλείων – Tool 
Center Point TCP 

Σημείο που ορίζεται για μια συγκεκριμένη εφαρμογή όσον αφορά το 
σύστημα συντεταγμένων της μηχανικής διεπαφής 

σύστημα 
συντεταγμένων 
εργαλείων – Tool 
Coordinate System 
TCS 

Σύστημα συντεταγμένων που αναφέρεται στο εργαλείο ή στον τελικό 
παράγοντα που είναι προσαρτημένο στη μηχανική διεπαφή  

παγκόσμιο σύστημα 
συντεταγμένων 

Σταθερό σύστημα συντεταγμένων που αναφέρεται στη γη, το οποίο είναι  
ανεξάρτητα από την κίνηση ρομπότ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΧΡΗΣΗ FLEX PENDANT 
Πριν επιχειρήσετε να λειτουργήσετε το ρομπότ, βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός για 
τερματισμό έκτακτης ανάγκης είναι σωστά εγκατεστημένος και συνδεδεμένος. 

Οι ευθύνες ενός χειριστή ρομπότ περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη 
συντήρηση μιας μηχανής. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την εισαγωγή 
προπρογραμματισμένων οδηγιών που χρησιμοποιεί ένα ρομπότ για την κατασκευή ενός 
προϊόντος ή ενός κατασκευαστικού στοιχείου.  

Η συσκευή με την οποία ο προγραμματιστής περιηγείται στο ρομπότ και εισάγει εντολές 
στον υπολογιστή ονομάζεται Teach Pendant (μονάδα χειρός τηλεχειρισμού). Ο χειριστής 
χρησιμοποιεί ένα flex pendant για να ελέγξει το πραγματικό ρομπότ χειροκίνητα. To Teach 
Pendant ανήκει στην πιο διαδεδομένη μορφή χειροκίνητου χειρισμού ενός ρομπότ ή για  
προγραμματισμό ρομπότ με απ’ευθείας σύνδεση. 

Πρόκειται για μια συσκευή που μοιάζει με ταμπλέτα, η οποία χρησιμοποιείται για τον 
έλεγχο των μεμονωμένων αρθρώσεων του ρομπότ και όλων των διαθέσιμων λειτουργιών 
του, Εικόνα 1. Χρησιμοποιώντας το Pendant, ο προγραμματιστής μετακινεί το ρομπότ σε 
μεμονωμένες θέσεις και τις σώζει στο πρόγραμμα. Πολλοί κατασκευαστές προμηθεύουν το 
Teach Pendant ως εξάρτημα για τα ρομπότ, καθιστώντας αυτή τη μέθοδο εύκολα 
προσβάσιμη στον προγραμματιστή. Το ρομπότ μπορεί να προγραμματιστεί με μεγάλη 
ακρίβεια, καθώς είναι δυνατόν να εισαγάγετε ακριβείς συντεταγμένες σε οποιοδήποτε 
σύστημα συντεταγμένων, καθώς και να περιστρέψετε τις μεμονωμένες αρθρώσεις του 
ρομπότ, όπως απαιτείται. 

 
Εικόνα 1 Πίνακας ελέγχου KUKA smartPAD προ KRC4 

Το Flex Pendant αποτελείται τόσο από υλικό όσο και από λογισμικό και είναι ένας πλήρης 
υπολογιστής. Είναι συνδεδεμένο με τον ελεγκτή ρομπότ με ενσωματωμένο καλώδιο και 
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σύνδεσμο. Η επιλογή του κουμπιού Hot-Plug επιτρέπει την αποσύνδεση του Flex Pendant 
σε αυτόματη λειτουργία και τη συνέχιση της λειτουργίας χωρίς αυτό. 

1.1 Κουμπιά Teach Pendant και λειτουργία 

Ένα παράδειγμα μίας συσκευής Teach Pendant (Flex Pendant) είναι ο πίνακας ελέγχου 
KUKA, εδώ στη συνέχεια αναφέρεται ως KCP. Χρησιμοποιείται για την απλή και μη 
απαιτητική λειτουργία του συστήματος ρομπότ «KR C4». Εκτός από τους κύριους διακόπτες, 
όλα τα στοιχεία για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό βρίσκονται στο KCP. 

Η υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη LCD χρησιμοποιείται για να απεικονίσει τις εργασίες 
λειτουργίας και προγραμματισμού. Προετοιμασμένες μακροεντολές οδηγούν σε γρήγορη 
και ασφαλή επεξεργασία του προγράμματος. Στην Εικόνα 2 εμφανίζονται τα πιο σημαντικά 
κουμπιά στο μπροστινό μέρος του KUKA smartPAD. 
 

  
Εικόνα 2 Θέση των κουμπιών στο μπροστινό μέρος του Kuka smartPAD  

 
1. Κουμπί για την αποσύνδεση του smartPAD 
2. Keyswitch για να εκτελέσετε τον διαχειριστή σύνδεσης. Ο διακόπτης μπορεί να 

γυριστεί μόνο εάν έχει εισαχθεί το κλειδί. Ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να αλλάξει 
χρησιμοποιώντας τον διαχειριστή σύνδεσης. 

3. Κουμπί STOP έκτακτης ανάγκης. Σταματά το ρομπότ σε επικίνδυνες καταστάσεις. Το 
κουμπί EMERGENCY STOP κλειδώνει στη θέση του όταν πατηθεί. 

4. Space Mouse – ποντίκι χώρου: Για να μετακινήσετε το ρομπότ χειροκίνητα. 
5. Πλήκτρα τζόγκ: Για να μετακινήσετε το ρομπότ χειροκίνητα. 
6. Κουμπί για τον καθορισμό της παράκαμψης του προγράμματος 
7. Κουμπί για τη ρύθμιση της παράκαμψης τζόγκ 
8. Κουμπί κυρίως μενού: Εμφανίζει τα στοιχεία του μενού στο SmartHMI 
9. Κουμπιά κατάστασης. Τα κουμπιά κατάστασης χρησιμοποιούνται κυρίως για τη 

ρύθμιση παραμέτρων σε πακέτα τεχνολογίας. Η ακριβής λειτουργία τους εξαρτάται 
από τα πακέτα τεχνολογίας που εγκαθίστανται. 

10. Κουμπί εκκίνησης: Το κουμπί εκκίνησης χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει ένα 
πρόγραμμα. 
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11. Κουμπί για να ανάποδη εκκίνησης: Το κλειδί ανάποδης εκκίνησης (προς τα πίσω) 
χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα προς τα πίσω. Το πρόγραμμα 
εκτελείται βήμα προς βήμα. 

12. Κουμπί τερματισμού: Το πλήκτρο STOP χρησιμοποιείται για να τερματίσει ένα 
πρόγραμμα που εκτελείται. 

13. Κουμπί πληκτρολογίου: Εμφανίζει το πληκτρολόγιο. Γενικά δεν είναι απαραίτητο να 
πατήσετε αυτό το πλήκτρο για την εμφάνιση του πληκτρολογίου, καθώς το 
SmartHMI ανιχνεύει όταν απαιτείται είσοδος πληκτρολογίου και εμφανίζει 
αυτόματα το πληκτρολόγιο. 

 

Στην Εικόνα 3 δείχνει τα πιο σημαντικά κουμπιά και στοιχεία στο πίσω μέρος του KUKA 
smartPAD. 
 

 
Εικόνα 3 Τοποθεσία κουμπιών και στοιχείων στο πίσω μέρος του πίνακα 

1 Διακόπτης ενεργοποίησης 4 σύνδεση USB 
2 κλειδί έναρξης (πράσινο) 5 Διακόπτης ενεργοποίησης 

3 Διακόπτης ενεργοποίησης 6 Πλάκα ταυτοποίησης 

 

1.2 Τρόποι λειτουργίας για τον έλεγχο ρομπότ 

Οι βασικοί τρόποι λειτουργίας για τον έλεγχο ρομπότ περιλαμβάνουν: 
• Χειροκίνητη λειτουργία 
• Χειροκίνητη λειτουργία με μειωμένη ταχύτητα 

Ποια είναι η χειροκίνητη λειτουργία; 

Σε χειροκίνητη λειτουργία, η κίνηση του χειριστή είναι υπό χειροκίνητο έλεγχο. 
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Η διάταξη ενεργοποίησης τριών θέσεων πρέπει να πιεστεί για να ενεργοποιηθούν οι 
κινητήρες του χειριστή, δηλαδή να καταστεί δυνατή η κίνηση. Ο χειροκίνητος τρόπος 
χρησιμοποιείται κατά τον προγραμματισμό και για την επαλήθευση του προγράμματος. 

Υπάρχουν δύο χειροκίνητες λειτουργίες: 
• Χειροκίνητη λειτουργία μειωμένης ταχύτητας που συνήθως ονομάζεται χειροκίνητη 

λειτουργία. 
• Χειροκίνητη λειτουργία πλήρους ταχύτητας 

 
Ποια είναι η χειροκίνητη λειτουργία μειωμένης ταχύτητας; 

Στη χειροκίνητη λειτουργία μειωμένης ταχύτητας η κίνηση περιορίζεται στα 250 mm/s. 
Επιπλέον, υπάρχει περιορισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας για κάθε άξονα. 
Αυτοί οι περιορισμοί άξονα εξαρτώνται από τα ρομπότ και δεν μπορούν να αλλάξουν. Η 
διάταξη ενεργοποίησης τριών θέσεων πρέπει να πιεστεί για την ενεργοποίηση των 
κινητήρων του χειριστή.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ  

Όπου είναι δυνατόν, ο χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας εκτελείται με όλα τα άτομα εκτός 
του προστατευόμενου χώρου. 

 

Εργασίες που εκτελούνται συνήθως σε χειροκίνητη λειτουργία μειωμένης ταχύτητας. 

Οι ακόλουθες εργασίες εκτελούνται συνήθως σε χειροκίνητη λειτουργία μειωμένης 
ταχύτητας. 

• Επανατοποθέτηση του χειριστή με σκοπό την επαναλειτουργία μετά από 
τερματισμό έκτακτης ανάγκης 

• Διόρθωση της τιμής των σημάτων εισόδου/εξόδου μετά από συνθήκες σφάλματος 
• Δημιουργία και επεξεργασία προγραμμάτων RAPID 
• Έναρξη, εκτέλεση σε βήματα, και τερματισμό της εκτέλεσης του προγράμματος, για 

παράδειγμα κατά τη δοκιμή ενός προγράμματος 
• Ρύθμιση λεπτομερειών μία προγραμματισμένης θέσης 

Εργασίες που εκτελούνται συνήθως σε χειροκίνητη λειτουργία πλήρους ταχύτητας 

Σύμφωνα με τα πρότυπα, ISO 10218-1:2011, οι ακόλουθες εργασίες μπορούν να 
εκτελεστούν σε σε χειροκίνητη λειτουργία πλήρους ταχύτητας 

• Έναρξη και διακοπή της εκτέλεσης του προγράμματος για την τελική επαλήθευση 
του προγράμματος 

• Βήμα προς βήμα εκτέλεση του προγράμματος 
• Ρύθμιση ταχύτητας (0-100 %) 
• Ρύθμιση του δείκτη του προγράμματος (στη θέση Main, routine, cursor, service 

routine, κ.λπ.) 

Οι ακόλουθες εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν στη χειροκίνητη λειτουργία πλήρους 
ταχύτητας: 
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• Αλλαγή των τιμών παραμέτρων του συστήματος και των δεδομένων του 
συστήματος. 

 
 

1.3 Προγραμματισμός του ρομπότ με τη μέθοδο Teach-in χρησιμοποιώντας το teach 
pendant 

Για να προγραμματίσετε το ρομπότ, ο χειριστής κινεί το ρομπότ χρησιμοποιώντας το 
pendant, από το ένα σημείο στο άλλο και αποθηκεύει κάθε θέση ξεχωριστά, Εικόνα 4. Ο 
χειριστής έχει επίσης τη δυνατότητα να δοκιμάσει το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 
προγραμματισμού. Δεδομένου ότι λειτουργεί με ένα πραγματικό ρομπότ, είναι δυνατόν να 
δοκιμαστεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος άμεσα κατά τη 
διάρκεια του προγραμματισμού και ενδεχομένως να τελειοποιήσει ορισμένα μέρη του 
προγράμματος. 

 
Εικόνα 4 Προγραμματισμός εκμάθησης του ρομπότ (Teach-In) 

Το δεύτερο βήμα είναι να προγραμματίσετε το λογικό μέρος του ελέγχου της άρπαγας και 
των περιφερειακών. Σε αυτό το μέρος, εισάγονται επίσης οι ταχύτητες των κινήσεων των 
μεμονωμένων μονοπατιών ρομπότ. Οι θέσεις των επιμέρους σημαντικών σημείων και ο 
προσανατολισμός του εργαλείου σε αυτά τα σημεία εισάγονται αυτόματα σύμφωνα με τη 
χειροκίνητη ρύθμιση κατά τη διαδικασία εκμάθησης Teach-In. Άλλες λειτουργίες του 
ρομπότ προγραμματίζονται με τη χρήση ενός υπολογιστή ή απευθείας στον επεξεργαστή 
προγράμματος της μονάδας προγραμματισμού. Οι μονάδες προγραμματισμού επιτρέπουν 
την παρακολούθηση των εισόδων/εξόδων και των πληροφοριών του συστήματος, την 
επεξεργασία προγραμμάτων στον επεξεργαστή (κειμένου), επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
δεδομένα από την παραγωγή (μέσος χρόνος κύκλου, αριθμός κύκλων παραγωγής,...), 
ρύθμιση παραμέτρων εργασίας π.χ. για συγκόλληση απευθείας από το pendant. Πιο 
σύγχρονες μονάδες έχουν αναλυτικές λειτουργίες για τη βελτιστοποίηση της εργασίας του 
ρομπότ. 

Ο χειριστής του ρομπότ εργάζεται σε ένα πραγματικό φυσικό περιβάλλον, το οποίο του 
παρέχει μια επισκόπηση της θέσης του ρομπότ, εμπόδια στο χώρο εργασίας και τη θέση 
των επιμέρους μηχανημάτων και εξοπλισμού. Χάρη σε αυτό, μπορεί να ανιχνεύσει γρήγορα 
πιθανές συγκρούσεις και προβλήματα στο σχεδιασμό των κινήσεων του ρομπότ. 
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1.4 Ρύθμιση της ταχύτητας της κίνησης του ρομπότ από pendant (υπέρβαση) 

Σε περιπτώσεις ακριβούς ρύθμισης των σημείων, είναι απαραίτητο να μειωθεί η ταχύτητα 
κίνησης του ρομπότ για να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος. Το κουμπί κατάστασης 
«χειροκίνητη παράκαμψη» χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό, το οποίο είναι διαθέσιμο 
μόνο στον τρόπο λειτουργίας «Space-Mouse» ή στο «κλειδί λειτουργίας». Μπορείτε να 
αλλάξετε την τιμή για «Χειροκίνητη παράκαμψη (HOV)» χρησιμοποιώντας το πλήκτρο 
κατάστασης «Override» στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης. Πατήστε το πλήκτρο ± για να 
αλλάξετε την τιμή. Η τιμή που τέθηκε εμφανίζεται επίσης στο σύμβολο HOV στη δεξιά 
γραμμή των πλήκτρων κατάστασης και στη γραμμή κατάστασης, Εικόνα 5. 
 

 
Εικόνα 5 Εμφάνιση των ρυθμίσεων HOV στη γραμμή κατάστασης και στο εικονίδιο 

 

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 
2.1 Τύποι συστημάτων συντεταγμένων και η σημασία τους 

Η κίνηση των αρθρώσεων χειριστών ρομπότ, του εργαλείου ή της λαβής μπορεί να 
περιγραφεί σε διαφορετικά συστήματα συντεταγμένων. Αυτά τα συστήματα 
συντεταγμένων χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση διαφόρων λειτουργιών ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού εκτός σύνδεσης, της ρύθμισης του 
προγράμματος, του συντονισμού της κίνησης αρκετών ρομπότ ή ενός ρομπότ και 
πρόσθετων σερβοκινητήρων, της κίνησης «σκούντημα», της αντιγραφής προγραμμάτων 
από το ένα ρομπότ στο άλλο, κ.λπ. Τα συστήματα συντεταγμένων, διευκολύνουν το 
«σκούντημα» και τον προγραμματισμό εκτός σύνδεσης. 

Τα κύρια συστήματα συντεταγμένων που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την κίνηση 
ενός ρομπότ παρουσιάζονται στην Εικόνα 6. 

• Το σύστημα παγκόσμιων συντεταγμένων (WORLD) ορίζει μια αναφορά στο 
δάπεδο, το οποίο είναι το σημείο εκκίνησης για τα άλλα συστήματα συντεταγμένων. 
Χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα συντεταγμένων, είναι δυνατόν να συσχετιστεί η 
θέση ρομπότ με ένα σταθερό σημείο στο εργαστήριο. Το παγκόσμιο σύστημα 
συντεταγμένων είναι επίσης πολύ χρήσιμο όταν δύο ρομπότ συνεργάζονται ή όταν 
χρησιμοποιούν έναν φορέα ρομπότ. 

• Το σύστημα συντεταγμένων βάσης (BASE) συνδέεται με την βάση της επιφάνειας 
τοποθέτησης του ρομπότ.  

• Το σύστημα συντεταγμένων εργαλείου (TOOL) καθορίζει το κεντρικό σημείο και τον 
προσανατολισμό του εργαλείου. 
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• Το σύστημα συντεταγμένων χρήστη καθορίζει τη θέση ενός εξαρτήματος ή ενός 
επεξεργαστή αντικειμένου προς κατεργασία. Το σύστημα συντεταγμένων 
αντικειμένου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ένα υπό επεξεργασία αντικείμενο 
τοποθετείται σε ένα εξάρτημα ή χειριστή του αντικειμένου προς κατεργασία. 

 
Εικόνα 6 Συστήματα συντεταγμένων ενός βιομηχανικού ρομπότ 

 

Στον έλεγχο κίνησης ο έλεγχος της άρπαγας ή της κίνησης του εργαλείου είναι ο πιο 
σημαντικός. Επειδή οι διάφοροι τύποι αρπάγων και εργαλείων έχουν διαφορετικές 
διαστάσεις, επιλέγεται ένα ειδικό σημείο, όχι ανάλογα με τον τύπο του εργαλείου και το 
καλούμενο σημείο-κέντρο εργαλείων (TCP). Αυτό το σημείο είναι το σημείο αναφοράς του 
συστήματος συντεταγμένων εργαλείου. Ένα παρόμοιο σημείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την περιγραφή της άρπαγας ή του συστήματος συντεταγμένων καρπού. Οι αμοιβαίες 
συνδέσεις ενός εργαλείου, ενός καρπού και άλλων συστημάτων συντεταγμένων 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 7. Αυτό είναι επίσης το σημείο που κινείται κατά μήκος μιας 
δεδομένης διαδρομής με μια δεδομένη ταχύτητα. 
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Εικόνα 7 Συντεταγμένες εργαλείων και καρπού 

 

Το «σκούντημα» είναι μια χειροκίνητα ελεγχόμενη κίνηση χαμηλής ταχύτητας. Η κίνηση 
«σκούντημα» ενός ρομπότ μπορεί να ελεγχθεί χειροκίνητα με τους ακόλουθους τρόπους: − 
κίνηση άξονα ανά άξονα, δηλαδή ένας άξονας κάθε φορά  − γραμμική κίνηση. Το κεντρικό 
σημείο του εργαλείου κινείται γραμμικά στο σύστημα συντεταγμένων -τροποποιημένη 
κίνηση γύρω από το κέντρο εργαλείων. Σε περίπτωση επαυξητικού «σκουντήματος» μπορεί 
να επιλεγεί το μέγεθος του βήματος. Η αυξητική κίνηση «σκούντημα» επιτρέπει την ακριβή 
τοποθέτηση του TCP επειδή κατά τη διάρκεια του χειροκίνητου ελέγχου από το χειριστήριο 
του ρομπότ ο χειριστής κινείται πολύ αργά με πολύ μικρά βήματα. Κατά τη διάρκεια του 
χειροκίνητου ελέγχου με Flex Pendant, οι πληροφορίες θέσης μπορούν να εμφανιστούν για 
τον χειριστή καθώς και για επιπλέον σερβοκινητήρες του συστήματος ρομπότ. 

2.2 Συστήματα συντεταγμένων για τα ρομπότ Kuka 

Όταν καθοδηγείτε χειροκίνητα το ρομπότ χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα λειτουργίας (JOG) ή 
μέσω του space-mouse, τα λεγόμενα ποντίκια 6D, είναι απαραίτητο να επιλέξετε το 
σύστημα συντεταγμένων. 

Η ρύθμιση του απαιτούμενου συστήματος συντεταγμένων εκτελείται πατώντας το πλήκτρο 
κατάστασης σύμφωνα με την Εικόνα 8. 
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Εικόνα 8 Κουμπί επιλογής συστήματος συντεταγμένων 

 

Το ρομπότ Kuka έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα συστήματα συντεταγμένων, Πίνακας 2: 
 

Πίνακας 2 Συστήματα συντεταγμένων ρομπότ Kuka 

Εικονίδιο Εννοιολογικό περιεχόμενο 

 

 

 
1. 
Σύστημα συντεταγμένων ανά άξονα (Axis) 
Κάθε άξονας ρομπότ μπορεί να μετακινηθεί χωριστά προς θετική ή αρνητική 
κατεύθυνση 
 

 

 

2. 
Παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων (WOLRD) 
Ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων, η αρχή του οποίου βρίσκεται στα 
πόδια  του ρομπότ. 
 

 

 

3. 

Σύστημα συντεταγμένων βάσης (BASE) 

Ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων του οποίου η αναφορά βρίσκεται 

στο μηχανοκίνητο τμήμα. 

 

 

4. 

Σύστημα συντεταγμένων εργαλείου (TOOL) 

Ένα ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων, η αρχή του οποίου βρίσκεται στο 

εργαλείο. 
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2.2.1 Σύστημα συντεταγμένων ανά άξονα (Axis) 

Σε ένα σύστημα συντεταγμένων ανά άξονα, είναι δυνατόν να μετακινηθεί κάθε άξονας του 
ρομπότ μεμονωμένα προς θετική ή αρνητική κατεύθυνση, Εικόνα 9. Αυτό γίνεται 
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά λειτουργίας ή το space-mouse. Mε το space-mouse είναι 
δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία 3 ή 6 αξόνων. 

 

  
Εικόνα 9 Ειδικό σύστημα συντεταγμένων άξονα 

Κατά τη μετακίνηση των επιμέρους αξόνων, είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα κουμπιά 
λειτουργίας και οι κατευθύνσεις κίνησης Space-Mouse, Εικόνα 10. 

  
Κουμπιά Λειτουργίας          Space-Mouse 

Εικόνα 10 Κουμπιά λειτουργίας και space-mouse για κίνηση σε σύστημα προσανατολισμένο στον άξονα 

 

2.2.2 Παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων (WORLD) 

Το σύστημα συντεταγμένων αναφοράς WORLD είναι ένα απόλυτο ορθογώνιο σύστημα 
συντεταγμένων, η αρχή του οποίου βρίσκεται μέσα στη βάση του ρομπότ. Το σημείο μηδέν 
του συστήματος αναφοράς παραμένει στη θέση του κατά τη διάρκεια των κινήσεων του 
ρομπότ και δεν κινείται ταυτόχρονα με το ρομπότ, Εικόνα 11. 
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Εικόνα 11 Σύστημα συντεταγμένων WORLD 

Τα παρακάτω κουμπιά λειτουργίας ή οδηγίες Space-Mouse είναι διαθέσιμα για τη 
μετακίνηση των επιμέρους αξόνων, Εικόνα 12. 
 

  
                                      Κουμπιά Λειτουργίας                          Space-mouse 

Εικόνα 12 Κουμπιά λειτουργίας και space-mouse για μετακίνηση στο σύστημα WORLD 

 

2.2.3 Σύστημα συντεταγμένων βάσης (BASE) 

Το σύστημα συντεταγμένων αναφοράς BASE είναι ένα ορθογώνιο (καρτεσιανό) σύστημα 
συντεταγμένων, η αρχή του οποίου βρίσκεται σε ένα εξωτερικό εργαλείο, Εικόνα 13. Αυτές 
μπορεί να είναι π.χ. πένσες συγκόλλησης. Εάν εργάζεστε σε αυτό το σύστημα 
συντεταγμένων αναφοράς, το σύστημα συντεταγμένων του εξωτερικού εργαλείου είναι 
καθοριστικό, δηλαδή ότι μετακινεί το κομμάτι προς κατεργασία γύρω ή κατά μήκος των 
αντίστοιχων αξόνων συντεταγμένων. Όταν το ρομπότ παραδίδεται, η αναφορά του 
συστήματος συντεταγμένων BASE βρίσκεται στα πόδια του ρομπότ. 

 
Εικόνα 13 Σύστημα εξωτερικών συντεταγμένων BASE 
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Για την κίνηση των επιμέρους αξόνων, είναι διαθέσιμα τα κουμπιά λειτουργίας και οι 
κατευθύνσεις κίνησης Space-Mouse, Εικόνα 14. 
 

  
Κουμπιά Λειτουργίας         Space-Mouse 

Εικόνα 14 Κλειδιά λειτουργίας και ποντίκι-space για μετακίνηση στο σύστημα BASE 

 

2.2.4 Σύστημα συντεταγμένων εργαλείου (TOOL) 

Το σύστημα συντεταγμένων TOOL είναι ένα ορθογώνιο, καρτεσιανό σύστημα 
συντεταγμένων, η αρχή του οποίου βρίσκεται στο εργαλείο. Ο προσανατολισμός αυτού του 
συστήματος συντεταγμένων γενικά επιλέγεται έτσι ώστε ο άξονας X να είναι 
πανομοιότυπος με την κατεύθυνση εργασίας του εργαλείου. Το σύστημα συντεταγμένων 
TOOL παρακολουθεί ακόμα την κίνηση του εργαλείου, Εικόνα 15. Όταν το ρομπότ 
παραδίδεται, η προέλευση του συστήματος συντεταγμένων TOOL βρίσκεται στο κέντρο της 
φλάντζας ρομπότ. 

 
Εικόνα 15 Σύστημα συντεταγμένων ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 

Τα παρακάτω κουμπιά λειτουργίας ή οδηγίες κίνησης Space-Mouse είναι διαθέσιμα για τη 
μετακίνηση των επιμέρους αξόνων, Εικόνα 16. 
 

  
Κουμπιά Λειτουργίας         Space-Mouse 

Εικόνα 16 Κουμπιά λειτουργίας και space-mouse για μετακίνηση στο σύστημα TOOL 
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3 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΡΟΜΠΟΤ 
3.1 Ορισμός και έννοια της βαθμονόμησης ρομπότ 

Η βαθμονόμηση ρομπότ είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της 
ακρίβειας των ρομπότ. Η βαθμονόμηση ρομπότ μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
ακρίβεια των ρομπότ που προγραμματίζονται εκτός σύνδεσης. Ένα βαθμονομημένο ρομπότ 
έχει υψηλότερη απόλυτη καθώς και σχετική ακρίβεια τοποθέτησης σε σύγκριση με ένα μη 
βαθμονομημένο· δηλαδή, η πραγματική θέση του τελικού παράγοντα του ρομπότ 
αντιστοιχεί καλύτερα στη θέση που υπολογίζεται από το μαθηματικό μοντέλο του ρομπότ. 
Η απόλυτη ακρίβεια τοποθέτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε σχέση με την 
ανταλλαξιμότητα ρομπότ και τον εκτός σύνδεσης προγραμματισμό εφαρμογών ακριβείας. 
Εκτός από τη βαθμονόμηση του ρομπότ, η βαθμονόμηση των εργαλείων του και των 
αντικειμένων προς κατεργασία με τα οποία συνεργάζεται (η λεγόμενη βαθμονόμηση 
κυττάρων) μπορεί να ελαχιστοποιήσει τυχόν ανακρίβειες και να βελτιώσει την ασφάλεια 
της διεργασίας. 

Στη βαθμονόμηση ρομπότ ορίζονται τα σημεία μηδέν μεμονωμένων αρθρώσεων του 
ρομπότ. Μπορεί να περιγραφεί ως μια διαδικασία της οποίας σκοπός είναι να διασφαλίσει 
ότι τα δεδομένα από τους αισθητήρες στις μεμονωμένες αρθρώσεις αντιστοιχούν στην 
πραγματική θέση του βραχίονα ρομπότ. Ο όρος βαθμονόμηση χρησιμοποιείται επίσης σε 
σχέση με τη ρύθμιση του σημείου TCP του ρομπότ, στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της 
ακρίβειας του προσδιορισμού της θέσης του σημείου TCP του ρομπότ στον χώρο εργασίας 
του. Στην σειριακή κινηματική, όπου τα μεμονωμένα κινηματικά ζεύγη διατάσσονται σε 
σειρά, υπολογίζονται τυχόν αποκλίσεις στις επιμέρους αρθρώσεις του ρομπότ, γεγονός που 
τελικά θα προκαλέσει μια διαφορετική (ανακριβή) θέση του σημείου TCP, σε σύγκριση με 
τη θέση που αντιστοιχεί στις τιμές από τους αισθητήρες. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται 
στην Εικόνα 8 όπου TCP 1 αντιπροσωπεύει την πραγματικά αποκτηθείσα θέση του 
βραχίονα ρομπότ και η θέση του TCP 2 αντιστοιχεί στα δεδομένα από τους αισθητήρες. 
 

 
Εικόνα 17 Πραγματική θέση και θέση από αισθητήρες 

 
Μέθοδοι βαθμονόμησης: 

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της βαθμονόμησης είναι να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα 
από τους κωδικοποιητές αντιστοιχούν στην πραγματική θέση του βραχίονα του ρομπότ. Η 
βαθμονόμηση πραγματοποιείται από τον κατασκευαστή του ρομπότ στην τελική φάση της 
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συναρμολόγησης του και συνήθως δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια 
της κανονικής λειτουργίας. Ωστόσο, στη βιομηχανική πρακτική, υπάρχουν καταστάσεις που 
απαιτούν βαθμονόμηση: 

• Ανεπιθύμητη σύγκρουση στον χώρο εργασίας – π.χ. χτύπημα στον χειριστή ρομπότ, 
• Αντικατάσταση κινητήρα ή κωδικοποιητή σε έναν από τους ελεγχόμενους άξονες, 
• Αντικατάσταση εσωτερικής καλωδίωσης, 
• Απαλλαγή των εφεδρικών μπαταριών και ως εκ τούτου απώλεια δεδομένων 

βαθμονόμησης. 

Υπάρχουν αρκετές διαδικασίες βαθμονόμησης που διαφέρουν εν μέρει από ρομπότ σε 
ρομπότ. Μια κοινή και απλή μέθοδος είναι η βαθμονόμηση με τη χρήση σημείων 
αναφοράς. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην οπτική προσαρμογή κάθε άξονα ρομπότ στη θέση 
0 °, χρησιμοποιώντας σημεία αναφοράς που βρίσκονται στους επιμέρους άξονες ρομπότ. 
Είναι π.χ. ετικέτες, εγκοπές κ.λπ., Εικόνα 18. 
 

 
Εικόνα 18 Σημεία αναφοράς 

 

Μετά τη ρύθμιση του ρομπότ στη θέση αναφοράς, το σύστημα ελέγχου διορθώνει 
αυτόματα τις τιμές από τους κωδικοποιητές για κάθε έναν από τους ελεγχόμενους άξονες. 
Η ακρίβεια αυτής της μεθόδου βαθμονόμησης εξαρτάται από την οπτική ρύθμιση και, ως εκ 
τούτου, είναι λιγότερο ακριβής μέθοδος. 

Αυτό το μειονέκτημα της οπτικής ρύθμισης των μηδενικών θέσεων των αξόνων στα ρομπότ 
εξαλείφεται με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, για τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης 
αναφοράς με αλγορίθμους μετατροπής διόρθωσης και την αυτόματη ρύθμιση των θέσεων 
αναφοράς. 

 

3.2 Βαθμονόμηση του ρομπότ Kuka 

Η βαθμονόμηση (ρύθμιση) των ρομπότ Kuka πραγματοποιείται προκειμένου να οριστούν οι 
σωστές θέσεις μεμονωμένων βραχιόνων (άξονων) του ρομπότ σε σχέση με το βασικό 
σύστημα συντεταγμένων. Η μέθοδος βαθμονόμησης σε μεμονωμένους τύπους ρομπότ 
είναι διαφορετική, ανάλογα με την κινηματική του ρομπότ, καθώς και με τις προτιμήσεις 
του κατασκευαστή του. 

Η μέθοδος βαθμονόμησης που χρησιμοποιείται στα βιομηχανικά ρομπότ KUKA 
χρησιμοποιεί δύο τύπους οργάνων μέτρησης, και συγκεκριμένα: 
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1. Μέτρηση του μετρητή απόκλισης — κατά τη βαθμονόμηση στερεώνονται πάνω από 

το άκρο μέτρησης με τη βοήθεια νήματος. Πριν από αυτό, είναι απαραίτητο να 
ρυθμίσετε τις βοηθητικές γραμμές έτσι ώστε να αλληλεπικαλύπτονται. 
Μετακινώντας σταδιακά το βραχίονα με τη χαμηλότερη ταχύτητα της βασικής τιμής 
στην αρνητική, η άκρη μέτρησης κινείται, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί στο χέρι 
του ρολογιού μέτρησης. Όταν η άκρη φτάσει στο κάτω μέρος του αυλακιού και το 
χέρι αρχίσει να ανεβαίνει, η μέτρηση είναι πλήρης. 

2. EMD – ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης — λειτουργεί σε παρόμοια αρχή με ένα 
ρολόι μέτρησης, με τη διαφορά ότι είναι εξοπλισμένο με ένα καλώδιο σύνδεσης για 
τη σύνδεση του ρομπότ με τη συσκευή βαθμονόμησης. Οι πληροφορίες από τη 
συσκευή EMD μεταφέρονται στο ρομπότ, όπου μετά την επίτευξη της θέσης 
βαθμονόμησης, το ρομπότ απενεργοποιείται αυτόματα, Εικόνα 19. 

 

  
Εικόνα 19 Ψηφιακό όργανο μέτρησης EMD για βαθμονόμηση ρομπότ 

 
Ο διαχωριστής χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης, η οποία είναι μια κυκλική 

απόλυτη μέτρηση. Κατά τη βαθμονόμηση, οι θέσεις των επιμέρους αξόνων του ρομπότ, 
σχήμα 20 στις ακόλουθες τιμές:  

A1 = 0 °, A2 = – 90 °, A3 = 90 °, A4 = 0 °, A5 = 0 °, A6 = 0 °  

.  
Εικόνα 20 Θέσεις άξονα ρομπότ 

Διαδικασία βαθμονόμησης για EMD: 
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1. Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται μόνο σε χειροκίνητη λειτουργία με τη χρήση του 
συστήματος συντεταγμένων άξονα. 

2. Κάθε άξονας πρέπει να ρυθμίζεται χωριστά. 
3. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσει από τον πρώτο άξονα και να προχωρήσει κατά αύξον 

τρόπο. 
4. Η κίνηση που πραγματοποιείται πρέπει να είναι από θετική τιμή (+) σε αρνητική 

τιμή (−). 
5. Υπάρχουν βοηθητικές γραμμές και κινητά άκρα μέτρησης στα σώματα των 

επιμέρους αξόνων, τα οποία πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς μεταξύ τους κατά τη 
διάρκεια της μέτρησης, Εικόνα 21. 

 
Εικόνα 21 Θέση του EMT πριν από τη μέτρηση και διαδικασία μέτρησης 

Για ρομπότ με σειριακή κινηματική, χρησιμοποιείται ένα σύνολο κουμπιών, με τα οποία 
κάθε ένας από τους κινητήρες μπορεί να ελευθερωθεί ξεχωριστά. Οι ακριβείς 
συντεταγμένες για τη βαθμονόμηση ενός συγκεκριμένου ρομπότ δίνονται στην ετικέτα 
βαθμονόμησης. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1. Η συσκευή με την οποία ο προγραμματιστής προγραμματίζει το ρομπότ ονομάζεται: 
a. Ελεγκτής 
b. Wi-fi 
c. Teach pendant – συσκευή τηλεχειρισμού 
d. Χειριστής 
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2. Η κίνηση του ρομπότ μπορεί να περιγραφεί σε διάφορα συστήματα συντεταγμένων. 
Τα βασικά συστήματα συντεταγμένων των ρομπότ είναι: 

a. Παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων 
Βασικό σύστημα συντεταγμένων 
Σύστημα συντεταγμένων χρήστη 

b. Παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων και σύστημα συντεταγμένων εργαλείου 
c. Σύστημα συντεταγμένων βάσης 
d. Παγκόσμιο σύστημα συντεταγμένων 

Σύστημα συντεταγμένων βάσης 
Σύστημα συντεταγμένων εργαλείου 
Σύστημα συντεταγμένων χρήστη 

 
3. Η βαθμονόμηση ρομπότ χρησιμοποιείται για: 

a. Βελτιώσεις ακρίβειας 
b. Αύξηση της χωρητικότητας φορτίου 
c. Αυξήσεις ταχύτητας 
d. Για να επιτευχθεί αύξηση της ικανότητας φορτίου με παράλληλη αύξηση της 

ταχύτητας 
 

4. TCP σημαίνει: 
a. Τρεις κύκλοι προγραμματισμού 
b. Σημείο - κέντρο εργαλείου 
c. Σημείο αλλαγής εργαλείου 
d. Time closed pendant 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Ερώτηση  Απάντηση(εις) 

1 c 

2 d 

3 a 

4 b 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ  
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις αρχές προγραμματισμού 
βιομηχανικών ρομπότ, τη χρήση προσεγγίσεων προγραμματισμού ρομπότ στη βιομηχανία. 
Τα διάφορα δομικά στοιχεία και εκτιμήσεις ενός προγράμματος βιομηχανικού ρομπότ 
συζητούνται και εισάγονται ευρέως χρησιμοποιούμενες προσεγγίσεις κατασκευαστών για 
τον προγραμματισμό ρομπότ. Συζητούνται οι ιδιαιτερότητες για τον προγραμματισμό 
βιομηχανικών ρομπότ και οι περιοριστικοί παράγοντες στη βιομηχανία. Παρουσιάζονται τα 
πλεονεκτήματα και οι ελλείψεις για προγραμματισμό εκτός και εντός σύνδεσης και 
παρουσιάζονται ως παράδειγμα οι μελλοντικές κατευθύνσεις στον προγραμματισμό 
βιομηχανικών ρομπότ. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Το μάθημα αυτό παρουσιάζει μια προσέγγιση για τον προγραμματισμό των βιομηχανικών 
ρομπότ. Οι μαθητές θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τους τύπους του 
προγραμματισμού βιομηχανικού ρομπότ, καθώς και τις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες 
προσεγγίσεις και εργαλεία προγραμματισμού. 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
AI τεχνητή νοημοσύνη 
CAD σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή 
COBOL, ALGOL, Fortran, SIGLA, ROL, FUNKY, ERF, CIRCA  

αρχικές γλώσσες προγραμματισμού ρομπότ 
CPU κεντρική μονάδα επεξεργασίας, που ονομάζεται επίσης κεντρικός επεξεργαστής 
I/O είσοδος/έξοδος, επικοινωνία μεταξύ ενός συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών 
ΟΕΕ. συνολική απόδοση εξοπλισμού 
OLP προγραμματισμός εκτός σύνδεσης 
PLC προγραμματιζόμενος ελεγκτής λογικής, βιομηχανικός ψηφιακός υπολογιστής 
RAP πακέτο για την αντιδραστική δράση (reactive action) 
ROS Ρομποτικό λειτουργικό σύστημα 
RTS σύστημα πραγματικού χρόνου 
TAP ζεύγος δοκιμαστικής δράσης 
TCP πρωτόκολλο ελέγχου διαβίβασης 
WFH εργασία από το σπίτι 
 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΌΡΩΝ 
Πίνακας 0.1 Κύριοι όροι 

Όρος Ορισμός 
Αναλογική είσοδος Ένα μέρος μιας μονάδας σήματος, η οποία λαμβάνει συνεχές (αναλογικό) 

σήμα από αισθητήρα, διακόπτες κ.λπ. και το μετατρέπει σε ψηφιακό σήμα 
(binary value), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα PLC. 

Αναλογική έξοδος Ένα μέρος μιας μονάδας σήματος, το οποίο μετατρέπει το ψηφιακό σήμα 
(binary value) που δημιουργείται από το πρόγραμμα PLC σε συνεχές 
(αναλογικό) σήμα, το οποίο αποστέλλεται στον αυτόματο ενεργοποιητή ή 
τους αυτόματους ενεργοποιητές συστήματος. 
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Όρος Ορισμός 
Σύνολο δεδομένων (DB) Ένα μπλοκ που δημιουργήθηκε στο εργαλείο προγραμματισμού STEP 7. Το 

DB περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία δεδομένων. Οι τιμές των 
στοιχείων δεδομένων ορίζονται από το πρόγραμμα χρήστη ή PLC. 
Ορισμένα DB χρησιμοποιούνται από τους FB για την αποθήκευση των 
δεδομένων εξόδου τους. 

Ψηφιακή είσοδος Ένα μέρος της μονάδας σήματος, η οποία λαμβάνει σήμα δύο 
καταστάσεων (ψηφιακό) από τον αισθητήρα, διακόπτες κ.λπ. και το 
μετατρέπει σε μια δυαδική τιμή ενός μόνο bit, η οποία χρησιμοποιείται στο 
πρόγραμμα PLC. 

Ψηφιακή έξοδος Ένα μέρος της μονάδας σήματος, η οποία μετατρέπει μία τιμή ενός bit που 
δημιουργείται από το πρόγραμμα PLC σε δύο (ψηφιακό) σήμα 2 
καταστάσεων, το οποίο αποστέλλεται σε αυτοματοποιημένο ενεργοποιητή 
συστήματος. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΟΜΠΟΤ  
1.1 Αρχικά βήματα προγραμματισμού ρομπότ 

Ο πρώτος πραγματικός «προγραμματισμός ρομπότ» έφτασε μαζί με το πρώτο βιομηχανικό 
ρομπότ. Το Unimate εφευρέθηκε από τον George Devol το 1954. Το ρομπότ χρησιμοποίησε 
ένα προγραμματισμό χαμηλού επιπέδου, το οποίο περιελάμβανε «διδασκαλία» του 
ρομπότ. Ο χρήστης διέταζε το ρομπότ σε μια θέση και στη συνέχεια αποθήκευε τις θέσεις 
όλων των αρθρώσεων. Όταν το πρόγραμμα εκτελούνταν, οι αρθρώσεις κινούνταν μεταξύ 
θέσεων συγκρίνοντάς τις με την τρέχουσα θέση του. Δεν υπήρχε «γλώσσα» αυτή καθαυτή, 
αλλά αυτή η διαδικασία εξακολουθεί να συμβαίνει στο χαμηλού επιπέδου 
προγραμματισμό των σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού ρομπότ [1]. 

Η πρώτη γλώσσα ρομπότ ήταν η MHI, η οποία αναπτύχθηκε το 1960 για τον έλεγχο ενός 
ρομποτικού χεριού στο MIT. Ωστόσο, δεν ήταν μέχρι τη δεκαετία του 1970, όταν η πρώτη 
γενικού σκοπού γλώσσα προγραμματισμού ρομπότ πραγματικά ήρθε στη σκηνή. 
Ακολούθησε μια έκρηξη γλωσσών προγραμματισμού τα επόμενα χρόνια. Εδώ αρχίζει η 
επιπλοκή. Είναι αδύνατο να καλυφθεί κάθε γλώσσα για ρομπότ, επειδή υπάρχει μεγάλο 
πλήθος από αυτές. Ένας κοινός τρόπος για να βγάλουμε νόημα είναι να επικεντρωθούμε 
στις τρεις «γενιές» των γλωσσών προγραμματισμού ρομπότ [1,2]. 

1.2 Γλώσσες πρώτης γενιάς: Προγραμματισμός μέσω διδασκαλίας 

Η γλώσσα προγραμματισμού VAL αναπτύχθηκε το 1973 στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ 
για χρήση με τα μικρά ερευνητικά ρομπότ Vicarm. Ωστόσο, μόλις το 1977, όταν ο Vicarm 
αγοράστηκε από την Unimation, η γλώσσα μετακινήθηκε στη βιομηχανία. Αυτή ήταν η 
εποχή των γλωσσών πρώτης γενιάς. Οι γλώσσες πρώτης γενιάς είχαν πρόσβαση στο ρομπότ 
σε πολύ πρωτόγονο επίπεδο και, ως εκ τούτου, ήταν κατάλληλες για πολύ 
επαναλαμβανόμενες εργασίες. Οι περισσότερες από αυτές βασίστηκαν σε υπάρχουσες 
γλώσσες προγραμματισμού που είχαν αναπτυχθεί τη δεκαετία του 1950, όπως την COBOL, 
την ALGOL ή την Fortran. Οι γλώσσες μπορούσαν να περιγράψουν τις λειτουργίες και τις 
κινήσεις ρομπότ με απλό τρόπο. Ήταν περιορισμένες όσον αφορά την είσοδο από 
αισθητήρες και την επικοινωνία με άλλα ρομπότ. Άλλα παραδείγματα ρομποτικών 
γλωσσών πρώτης γενιάς είναι οι SIGLA (1974), ROL (1976), FUNKY (1977) και SERF (1978) 
[1,2] 

2 ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΟΜΠΟΤ  
2.1 Τέσσερα σενάρια για τον προγραμματισμό ρομπότ εκτός σύνδεσης 

Ενώ η ρομποτική αυτοματοποίηση μπορεί να επιταχύνει την παραγωγή, μπορεί επίσης να 
προκαλέσει σημαντικό χρόνο διακοπής λειτουργίας εάν ο προγραμματισμός ρομπότ δεν 
είναι κατάλληλος. Για να διευκολυνθεί ο μεγάλος χρόνος λειτουργίας ρομπότ – για τις 
εταιρείες παραγωγής που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να διακόψουν την 
παραγωγή για όσο πρόγραμμα για ρομπότ γράφεται σημείο προς σημείο σε μία συσκευή 
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τηλεχειρισμού (teach pendant) – οι πλατφόρμες προγραμματισμού ρομπότ εκτός σύνδεσης 
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να φιλοξενήσουν πολύπλοκες διατάξεις 
συστήματος. 

Χρησιμοποιώντας μια τρισδιάστατη αναπαράσταση ενός ρομποτικού κύτταρου εργασίας 
που δείχνει οπτικά πώς ένα ρομπότ κινείται κατά μήκος μιας προγραμματισμένης 
διαδρομής, ο προγραμματισμός εκτός σύνδεσης (OLP) μπορεί να επιτευχθεί μέσω ειδικών 
πλατφόρμων λογισμικού των κατασκευαστών εξοπλισμού (OEM) ή επιλογών τρίτων. Το OLP 
δίνει στους έμπειρους και αρχάριους προγραμματιστές ρομπότ τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουν, να δοκιμάσουν και να προσαρμόσουν ένα πρόγραμμα ρομπότ ή μια 
εργασία από την ευκολία ενός περιβάλλοντος εικονικού προγραμματισμού με βάση τον 
υπολογιστή πριν εφαρμοστεί στο δάπεδο του εργοστασίου. Θα μπορούσε να γίνει 
διαφοροποίηση στις ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις [1]. 

2.1.1 ΣΕΝΑΡΙΟ 1: Περιορισμένη πρόσβαση στο χώρο 

Η αναστάτωση από τις νέες ανησυχίες και κανονισμούς για την υγεία έχει ωθήσει τις 
επιχειρήσεις να εφαρμόσουν πολιτικές για κοινωνική αποστασιοποίηση, μαζί με την 
εργασία από το σπίτι (WFH). Αυτό έχει προκαλέσει περιορισμένη πρόσβαση σε ρομπότ στο 
χώρο του εργοστασίου, καθιστώντας δύσκολο τον προγραμματισμό/ επανπρογραμματισμό 
εργασιών. 

2.1.2 ΣΕΝΑΡΙΟ 2: Προσαρμογή στη μεταβαλλόμενη ζήτηση 

Η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα γενικής χρήσης έχει προκαλέσεις τους εργαζόμενους να 
προσπαθούν να ολοκληρώσουν ένα υψηλό μείγμα και χαμηλού όγκου με ρυθμό ρεκόρ. Για 
την αντιμετώπιση της απαιτούμενης μετάβασης, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στις έξυπνες 
τεχνολογίες, όπως το λογισμικό OLP, για τη μείωση του χρόνου αναστολής λειτουργίας 
λόγω προγραμματισμού και τη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του εξοπλισμού 
(OEE). 

2.1.3 ΣΕΝΑΡΙΟ 3: Γρήγορη προσθήκη αυτοματισμού 

Όπως και το δεύτερο σενάριο, λόγω της αύξησης της ζήτησης για προϊόντα, οι εταιρείες 
πρέπει να ενσωματώσουν νέα ρομπότ ή να αναδιατάξουν παλαιά. Σε κάθε περίπτωση, για 
να διευκολυνθεί η ομαλότερη μετάβαση στην κατασκευή αυτών των βασικών προϊόντων, 
έχει προταθεί η χρήση λογισμικού OLP. 

2.1.4 ΣΕΝΑΡΙΟ 4: Δοκιμή νέας προσέγγισης 

Οι εταιρείες αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν δύσκολες προκλήσεις μέσω δημιουργικών 
και συνεργατικών προσεγγίσεων για τη ρομποτική αυτοματοποίηση. Είτε τα τρέχοντα 
ρομπότ ανατοποθετούνται είτε αγοράζονται νέα ρομπότ. Η ρομποτική αυτοματοποίηση 
μπορεί να εισαχθεί στο εργοστάσιο για πρώτη φορά. Ανεξάρτητα από την προσέγγιση, μια 
βιώσιμη μέθοδος για τη δημιουργία νέων, πιο πολύπλοκων, εργασιών ρομπότ με εκτός 
σύνδεσης (offline) προγραμματισμό. 

2.2 Τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά του ρομποτικού προγραμματισμού εκτός σύνδεσης 
(offline) 
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Οι περισσότεροι χρήστες αναζητούν πλατφόρμες προγραμματισμού εκτός σύνδεσης που 
διαθέτουν εκτεταμένη βιβλιοθήκη μοντέλων και προσφέρουν αυτά τα τέσσερα βασικά 
χαρακτηριστικά [1]: 

2.2.1 Ανίχνευση σύγκρουσης ρομπότ 

Εάν πολλά ρομπότ εργάζονται σε κοντινή απόσταση, θα πρέπει να προγραμματίζονται ώστε 
να εργάζονται ως ομάδα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμού εκτός 
σύνδεσης, το χαρακτηριστικό γνώρισμα ανίχνευσης σύγκρουσης σηματοδοτεί πιθανούς 
κινδύνους παρεμβολών, επιτρέποντας στον προγραμματιστή να κάνει προσαρμογές 
εξοικονόμησης κόστους πριν από την εισαγωγή του προγράμματος στο χώρο του 
εργοστασίου. 

2.2.2 Σχεδιασμός διαδρομής ρομπότ 

Ενώ ένα ρομπότ προγραμματίζεται να κινείται από σημείο σε σημείο, υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη να γίνει η κίνηση γύρω από συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως μηχανισμούς για τη 
συγκράτηση εξαρτημάτων. Με το σχεδιασμό της διαδρομής, ο προγραμματισμός ενός 
ρομπότ ώστε να ελίσσεται γύρω από σταθερά σημεία γίνεται ευκολότερος, καθώς 
ενεργοποιεί την ανίχνευση σύγκρουσης για να βοηθήσει στην αποφυγή παρεμβολών. 

2.2.3 Εντοπισμός μεταφορέων ρομπότ 

Όταν τα μέρη βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις, η παρακολούθηση μεταφορέων μπορεί 
να βοηθήσει το ρομπότ να ευθυγραμμίσει αυτά τα μέρη, όπως απαιτείται. 

2.2.4 Ρομποτική διαδρομή cam 

Εάν εκτελείται μια εφαρμογή συγκόλλησης, εφαρμογή διανομής ή άλλη σύνθετη εργασία, η 
λειτουργία διαδρομής cam μπορεί να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας. 
Αντί να διδάσκονται χειροκίνητα τα σημεία στο ρομπότ, η διαδρομή cam παρέχει αυτά τα 
σημεία αυτόματα. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να βοηθήσουν στη δοκιμή ενός 
σεναρίου ρομπότ όπως, «Πόσο γρήγορα μπορεί ένα ρομπότ να κινηθεί για μια 
συγκεκριμένη εφαρμογή;» ή «Μπορεί ένα ρομπότ να συγκολλήσει ένα συγκεκριμένο 
μέρος;», κλπ. 

2.3 Τέσσερα ρομποτικά οφέλη προγραμματισμού εκτός σύνδεσης για τους 
κατασκευαστές 

Η ορθή και αποτελεσματική χρήση του λογισμικού OLP μπορεί να βοηθήσει τους 
κατασκευαστές να επιτύχουν τους στόχους παραγωγής που περιλαμβάνουν [1]: 

2.3.1 Εκτέλεση γρήγορης ολοκλήρωσης με ρομπότ 

Ο προγραμματισμός εκτός σύνδεσης παρέχει έναν τρόπο δημιουργίας ενός προγράμματος 
ρομπότ, ενώ ένα κύτταρο εργασίας βρίσκεται ακόμη στη φάση παραγωγής. Αυτή η 
διαδικασία επιταχύνει το χρόνο ολοκλήρωσης, καθώς τα αρχεία δεδομένων μπορούν να 
μεταφερθούν μόλις ολοκληρωθεί το κύτταρο εργασίας και εγκατασταθεί στο χώρο του 
καταστήματος. 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ  
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης 
Έργο αριθ. 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
9 

2.3.2 Εκτέλεση γρήγορης εναλλαγής των ρομπότ 

Εάν ένα ρομπότ χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πολλαπλών εξαρτημάτων, ο 
προγραμματισμός εκτός σύνδεσης επιτρέπει τη δυνατότητα προγραμματισμού του ρομπότ 
για το «μέρος Β» ενώ εκτελείται το «μέρος Α». Μόλις ολοκληρωθεί το «μέρος Α», τα αρχεία 
προγραμματισμού μπορούν να μεταφορτωθούν στον ελεγκτή ρομπότ για να εκτελέσουν το 
«μέρος Β». 

2.3.3 Ρύθμιση της λειτουργικής ασφάλειας για τα ρομπότ 

Η OLP επιτρέπει τον καθορισμό στοιχείων όπως οι παρεμβολές των βραχιόνων, τα όρια 
ταχύτητας και οι ζώνες ασφαλείας. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα γραφικής επικάλυψης 
των ζωνών ασφαλείας (οριακά όρια εμβέλειας ρομπότ) κατά τη διάρκεια της 
προσομοίωσης, επιτρέποντας την οπτική επιβεβαίωση και τη δοκιμή με κίνηση στην 
προσομοίωση. 

2.3.4 Επίτευξη σύντομους χρόνους κύκλου για τα ρομπότ 

Όταν απαιτούνται εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι κύκλου, οι πλατφόρμες OLP μπορούν να 
βοηθήσουν τους χρήστες να παρακολουθούν τον κύκλο λειτουργίας ενός ρομπότ, ώστε να 
μπορεί να παρακολουθείται η λειτουργία του κινητήρα. 

3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΜΠΟΤ  
3.1 Αρχιτεκτονική προγράμματος ρομπότ 

Ένα από τα πρώτα βήματα προς την ολοκλήρωση της αντιδραστικότητας και της 
διαβούλευσης ήταν το σύστημα πακέτων αντιδραστικής δράσης (RAPs) που δημιουργήθηκε 
από τη Firby [3] με τη χρήση της πρώτης ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής τριών επιπέδων. Το 
μεσαίο επίπεδο αυτής της αρχιτεκτονικής είναι το σύστημα RAPs. 

Ενώ οι αρχιτεκτονικές ρομπότ τριών επιπέδων είναι πολύ δημοφιλείς, χρησιμοποιούνται 
επίσης διάφορες αρχιτεκτονικές δύο επιπέδων. Η συνεργατική ευφυής αρχιτεκτονική 
ελέγχου σε πραγματικό χρόνο (CIRCA) είναι μια αρχιτεκτονική δύο επιπέδων που 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιόπιστης συμπεριφοράς [4,5]. Ενσαρκώνει την έννοια της 
περιορισμένης αντιδραστικότητας – μια αναγνώριση ότι οι πόροι του ρομπότ δεν είναι 
πάντα επαρκείς για να εγγυηθούν ότι όλες οι εργασίες μπορούν να επιτευχθούν. Το CIRCA 
αποτελείται από ένα σύστημα σε πραγματικό χρόνο (RTS) και ένα σύστημα τεχνητής 
νοημοσύνης (AI) που είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα. Το RTS εκτελεί ένα κυκλικό 
χρονοδιάγραμμα ζευγών δοκιμαστικής δράσης (TAP) που έχουν εγγυηθεί τη χειρότερη 
δυνατή συμπεριφορά όσον αφορά την ανίχνευση του περιβάλλοντος και την υπό όρους 
δράση σε απόκριση. Είναι ευθύνη του AIS να δημιουργήσει ένα χρονοδιάγραμμα που είναι 
εγγυημένο για την πρόληψη καταστροφικών αποτυχιών, ενώ τρέχει σε αυστηρό 
πραγματικό χρόνο. 
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Εικόνα 1 Η αρχιτεκτονική multirobot [1] 

3.2 Περιγραφή εργασιών 

Ο προγραμματισμός δεν μπορεί να καθοδηγήσει ένα ρομπότ με τον ίδιο τρόπο που κάποιος 
θα έδινε οδηγίες σε έναν άνθρωπο για το πώς να εκτελέσει μια εργασία. Με 
εξειδικευμένους εργαζόμενους που γνωρίζουν τις εφαρμογές, τις συσκευές, τις διαδικασίες 
και τις γενικές απαιτήσεις για το προϊόν που πρόκειται να κατασκευαστεί, θα πρέπει μόνο 
να συνοψίσουμε τι πρέπει να γίνει. Στην πράξη, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να 
κωδικοποιηθεί μεγάλο μέρος της απαιτούμενης βασικής γνώσης, στοχεύουμε σε αρχές 
προγραμματισμού που μοιάζουν με την καθοδήγηση ενός (συνολικά) ανειδίκευτου 
εργαζομένου, διευκρινίζοντας με ακρίβεια τον τρόπο εκτέλεσης κάθε πτυχής της εργασίας. 
Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να προγραμματίσουμε ρομπότ με [1] 

• Χειροκίνητη καθοδήγηση του ρομπότ στις θέσεις ενδιαφέροντος, ή ακόμη και κατά 
μήκος των επιθυμητών διαδρομών ή τροχιών εάν η ανθρώπινη ακρίβεια είναι 
αρκετή 

• χρήση απλών τρόπων χρήσης των δεδομένων CAD όποτε αυτά είναι διαθέσιμα 

• χρήση διαφορετικών συμπληρωματικών τρόπων (τρόπων επικοινωνίας μεταξύ 
ανθρώπου και ρομπότ), όπως ομιλία και χειρονομίες 

• χορογραφία των κινήσεων της εργασίας, π.χ. βρόχοι και συνθήκες, χωρίς να 
απαιτούνται εκτεταμένες ικανότητες προγραμματισμού 

• μέσα περιγραφής αποδεκτών διακυμάνσεων, π.χ., επειδή αναμένονται, ή κανονικών 
αποκλίσεων από την ονομαστική πορεία 

• προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται η εξωτερική 
ανίχνευση για νέους τύπους κινήσεων ή για το χειρισμό άγνωστων παραλλαγών. 
Υπήρχαν μερικά ρομπότ βαψίματος παλιότερα, που μπορούσαν να 
προγραμματιστούν με χειροκίνητη καθοδήγηση. 

Μερικές φορές αναφέρεται ως ένα αναπόφευκτο πρόβλημα ότι υπάρχουν ιδιομορφίες που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν εντός του χώρου εργασίας, αν και σήμερα τα συστήματα OLP 
διαχειρίζονται αυτά τα προβλήματα. Το έργο προγραμματισμού ρομπότ θα πρέπει να 
περιλαμβάνει περιγραφές των παραγόντων που δίνονται στην Kαρτέλα 1. 
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Καρτέλα 1 Παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία ρομπότ [1] 

 

Προϊόν: Περιγραφή του τελικού σχήματος και των συγκροτημάτων των 
προς κατεργασία αντικειμένων, όσον αφορά το εν λόγω προϊόν· το 
σύστημα ρομπότ σχεδιάζει τις πράξεις. 

Διαδικασία: Με βάση τις γνωστές ακολουθίες συγκεκριμένων 
μεταποιητικών εργασιών, κάθε μία από αυτές καθορίζεται με βάση τις 
παραμέτρους της διεργασίας τους. 

Εργαλείο: Η κίνηση του ρομποτικού εργαλείου καθορίζεται από την 
άποψη των προγραμμάτων ή της χειροκίνητης καθοδήγησης· ο 
χρήστης γνωρίζει τη διαδικασία που επιτυγχάνει. 

Βραχίονας: Ο βραχίονας ρομπότ και η τελική πλάκα του για την 
τοποθέτηση εργαλείων προγραμματίζεται πώς να κινηθεί στον 
Καρτεσιανό χώρο. ο χρήστης γνωρίζει το εργαλείο. 

Αρθρώσεις: Για κάθε συγκεκριμένη θέση προσδιορίζονται οι γωνίες 
των αρθρώσεων, έτσι ώστε οι ευθύγραμμες κινήσεις να είναι 
δύσκολες· το ρομπότ παρέχει συντονισμένο έλεγχο σέρβο. 

• Ένα σύστημα με επίκεντρο το προϊόν θα δημιουργούσε διαμορφώσεις και προγράμματα 
ρομπότ και θα έδινε οδηγίες στον χειριστή για οποιαδήποτε χειροκίνητη βοήθεια μπορεί να 
χρειαστεί (π.χ. σύσφιξη και στερέωση). Το σύστημα θα καθορίσει τα δεδομένα 
συγκόλλησης, όπως ο τύπος της συγκόλλησης και πόσα περάσματα για κάθε σημείο. 

• Ένα σύστημα με επίκεντρο τις διεργασίες θα δεχόταν την εισαγωγή δεδομένων όσον 
αφορά τις παραμέτρους συγκόλλησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, 
συμπεριλαμβανομένης της σειράς των συγκολλήσεων. Το σύστημα θα επιλέξει σήματα 
εισόδου στον εξοπλισμό της διαδικασίας (όπως ποια τάση εξόδου ο ελεγκτής ρομπότ θα 
πρέπει να θέσει έτσι ώστε η συγκόλληση να γίνει με ένα ορισμένο ρεύμα) και 
δημιουργούταν προγράμματα ρομπότ που προσδιορίζουν τις κινήσεις του πιστολιού. 

• Ένα σύστημα με επίκεντρο τα εργαλεία θα απαιτούσε για τον προγραμματισμό από τον 
χειριστή να ρυθμίσει τη διαδικασία χειροκίνητα ρυθμίζοντας τον εξοπλισμό από την άποψη 
των εγγενών ρυθμίσεων του, και τα κατάλληλα δεδομένα εργαλείων θα ρυθμίζονταν έτσι 
ώστε ο ελεγκτής ρομπότ να μπορεί να ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες κινήσεις, οι 
οποίες καθορίζονται με την παροχή συντεταγμένων και δεδομένων κινήσεων που 
αναφέρονται στον τελικό παράγοντα. 

• Ένα σύστημα με επίκεντρο τους βραχίονες είναι σαν την προσέγγιση με επίκεντρο το 
εργαλείο, δεδομένου ότι οι κινήσεις καρτεσιανών και ευθύγραμμων γραμμών μπορούν (και 
πρέπει να είναι) ρητά καθορισμένες/προγραμματισμένες από τον προγραμματιστή, αλλά 
απαιτείται επιπλέον εργασία, δεδομένου ότι το ρομπότ δεν υποστηρίζει ένα γενικό πλαίσιο 
εργαλείων. 

• Ένα σύστημα με επικεντρο τις αρθρώσεις θα ήταν απαραίτητο εάν χρησιμοποιείται ένα 
από τα πολύ πρώιμα συστήματα ρομπότ, που απαιτεί τον προγραμματισμό μιας ευθείας 
γραμμής από πολλές στάσεις αρθρώσεων που βρίσκονται κοντά η μία με την άλλη. 
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3.3 Συστήματα ελέγχου ρομπότ 

Ο ελεγκτής ρομπότ έχει ορισμένα σημαντικά καθήκοντα που θα πρέπει να εκτελέσει 
προκειμένου να τρέψει το πρόγραμμα, να μετακινήσει και να ελέγξει τον χειριστή ρομπότ, 
να παρέχει μέσα για επικοινωνίες μεταξύ ελεγκτών και υπολογιστών, να επιτρέπει μια 
διεπαφή αισθητήρων και να προσφέρει τους απαραίτητους μηχανισμούς και 
χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τον προγραμματισμό ρομπότ, μια διεπαφή ρομπότ-χρήστη 
και την εκτέλεση του προγράμματος. 

 

Εικόνα 2 Βασική αρχιτεκτονική ενός συστήματος ελέγχου ρομπότ [2] 

Ο έλεγχος κίνησης περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά καθήκοντα και στάδια, όπως 
επαναλαμβάνεται στο Εικόνα 3. 

  

Εικόνα 3 Κύρια στάδια ελέγχου ρομπότ [2] 

Βασικό καθήκον του σχεδιαστή διαδρομής είναι να προετοιμάσει τη διαδρομή του ρομπότ 
και να τροφοδοτήσει τα σχετικά δεδομένα με τον παρεμβολέα διαδρομής. Μετακίνηση 
ενός ρομπότ σημαίνει προσδιορισμός θέσης προέλευσης/προσανατολισμού {Ti} και τελικής 
θέσης/προσανατολισμού {Tf} του TCP του ρομπότ {σημείο κέντρου εργαλείων). Ο 
παρεμβολέας διαδρομής λαμβάνει τα δεδομένα του προγραμματιστή και υπολογίζει τα 
ενδιάμεσα σημεία σε κάθε διάστημα παρεμβολής, χρησιμοποιώντας την καθορισμένη 
ταχύτητα και επιτάχυνση. Τα αποτελέσματα του παρεμβολέα είναι οι βασικές εισόδους για 
τους σερβοβρόχους, δηλαδή αποτελούν τα σημεία-στόχους (παραπομπές) που πρέπει να 
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επιτευχθούν από τους σερβοελεγκτές. Τα δεδομένα από τον παρεμβολέα φιλτράρονται από 
το φίλτρο διαδρομής, πριν διαβιβαστούν στους σερβοελεγκτές, ώστε να παρέχονται 
ομαλότερες επιταχύνσεις/επιβράδυνσεις και να διατηρούνται οι ροπές του κινητήρα στο 
εύρος του σερβοκινητήρα. Απαιτείται επίσης πλήρης ορισμός των παραμέτρων κίνησης, 
συμπεριλαμβανομένων των ταχυτήτων και των επιταχύνσεων. Μερικές φορές είναι 
απαραίτητο να οριστούν ενδιάμεσα σημεία θέσης/προσανατολισμού (που ονομάζονται 
επίσης «μέσω σημείων») μεταξύ της αρχικής και της τελικής διαμόρφωσης. Η διαδικασία 
αυτή θα καθορίσει καλύτερα τις απαιτήσεις και θα συμβάλει στην τελική πορεία. Επιπλέον, 
για την επίτευξη ομαλών διαδρομών, ο σχεδιαστής διαδρομής πρέπει να είναι μια συνεχής 
συνάρτηση, με μία συνεχής πρώτη παράγωγο και ελπίζουμε επίσης για μία συνεχής 
δεύτερς παράγωγο [2]. Για παράδειγμα, η γεννήτρια διαδρομής μπορεί να περιγραφεί από 
ένα πολυώνυμο 5ης τάξης. Η χρήση ενός πολυωνύμου υψηλής τάξης αιτιολογείται από το 
γεγονός ότι απαιτείται ένα πολυώνυμο 5ου βαθμού για να είναι σε θέση να προσδιορίσει τη 
θέση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση στην αρχή και το τέλος κάθε τμήματος διαδρομής. 

Ένα από τα πιο βασικά πράγματα που πρέπει να κάνει ένα σύστημα ελέγχου ρομπότ είναι 
να εφαρμόσει λειτουργίες που μοιάζουν με PLC. Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή κυψελών όπου οι ψηφιακοί/αναλογικοί και λογικοί ελεγκτές διέπουν τον τρόπο 
με τον οποίο συμβαίνουν τα πράγματα, δηλαδή τον έλεγχο των συστημάτων που είναι 
υπεύθυνα για το χειρισμό υλικών, τη μεταφορά, την ανίχνευση κ.λπ. Για τη διασύνδεση με 
τα εν λόγω συστήματα, ο ελεγκτής ρομπότ πρέπει να «μιλά» την ίδια γλώσσα και να ενεργεί 
ως ελεγκτής λογικής, ή τουλάχιστον να έχει την ίδια λειτουργία διαθέσιμη. Κατά συνέπεια, 
ο ελεγκτής και το πρόγραμμα ρομπότ πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν τις ακόλουθες 
λειτουργίες. 

3.3.1 Υποδοχή ψηφιακών σημάτων με μεταβλητά και διαμορφώσιμα ηλεκτρικά 
επίπεδα.  

Το ρομπότ πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει από τις ψηφιακές γραμμές εισόδου (με 
διαφορετικά ηλεκτρικά επίπεδα) και να εφαρμόζει βασικές λογικές λειτουργίες στα 
δεδομένα που λαμβάνονται: ανάγνωση μπλοκ, λογικές λειτουργίες, μετατόπιση, μετρητές, 
χρονόμετρα, ανίχνευση άκρων κ.λπ. Ο ελεγκτής ρομπότ πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
ενεργεί στις ψηφιακές εξόδους που αλλάζουν την κατάστασή τους (ON/OFF), εφαρμόζοντας 
χρονομετρημένους παλμούς, κ.λπ. 

3.3.2 Υποδοχή αναλογικών σημάτων.  

Το ρομπότ πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει από αναλογικές εισόδους, παρέχοντας τα 
απαραίτητα ηλεκτρονικά κυκλώματα για πολυπλεκτική και μετατροπή αναλογική σε 
ψηφιακή, τις μαθηματικές λειτουργίες για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων, και τα 
απαραίτητα κυκλώματα και ψηφιακούς-αναλογικούς μετατροπείς για να δράσουν σε 
αναλογικά σήματα εξόδου. 

3.3.3 Εκτέλεση συναρτήσεων χειρισμού 

Η γλώσσα προγραμματισμού ελεγκτή ρομπότ πρέπει να εφαρμόσει προηγμένες 
μαθηματικές λειτουργίες και δομές δεδομένων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 
πρόγραμμα του ρομπότ για να επιτρέψουν στο χρήστη να συντονίσει την κίνηση του 
ρομπότ, να διαβάσει πληροφορίες ή να ενεργήσει σε γραμμές (ανοικτές/κλειστές αρπάγες, 
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ρύθμιση της πίεσης των πνευματικών ενεργοποιητών, ρύθμιση της ταχύτητας των 
εξωτερικών κινητήρων που κινούνται από αναστροφείς ισχύος ή εξωτερικούς σερβο 
ελεγκτές, εξοπλισμό εκκίνησης/ακινητοποίησης κ.λπ.) 

Η επικοινωνία μεταξύ εντολών και εποπτείας υπολογιστών και των ελεγκτών ρομπότ, 
ακόμη και η επικοινωνία μεταξύ των ίδιων των ελεγκτών ρομπότ, υποστηρίζεται συνήθως 
μέσω ενός δικτύου που βασίζεται σε TCP/IP Ethernet. Οι λειτουργίες που σχετίζονται με 
αυτόν τον τύπο επικοινωνίας περιλαμβάνουν την ανταλλαγή αρχείων και προγραμμάτων, 
την εκτέλεση απομακρυσμένων λειτουργιών όπως αντιγράφων ασφαλείας και συντήρησης 
συστημάτων κ.λπ. Το τυπικό πρόγραμμα ρομπότ επικοινωνεί με τα ψηφιακά σήματα lO 
(Εικόνα 4 και Εικόνα 5) 

  
Εικόνα 4 Πρόγραμμα ρομπότ I/O επικοινωνίας [2] 

Η διαδικασία εισόδου/εξόδου προβλέπει τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

1. Το ρομπότ δέχεται εντολές μόνο όταν βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία. Σε χειροκίνητη 
λειτουργία ή κατάσταση λάθους το σήμα ετοιμότητας του ρομπότ δεν ενεργοποιείται ποτέ. 

2. Όταν βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία, το σύστημα επιστρέφει πάντα την κατάσταση 
εκτός σύνδεσης. 

3. Σε μια κατάσταση σφάλματος, το σύστημα επιστρέφει κατάσταση σφάλματος και απαιτεί 
από τον χρήστη να εκδώσει εντολή απελευθέρωσης σφάλματος. 
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Εικόνα 5 Παράδειγμα γραφικής διεπαφής για επικοινωνία I/O από το πρόγραμμα ρομπότ [6] 

4 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ  
4.1 Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού 

Ενώ σημαντικό όφελος προκύπτει από το σχεδιασμό συστημάτων χρησιμοποιώντας καλά 
καθορισμένα αρχιτεκτονικά στυλ, πολλά αρχιτεκτονικά στυλ έχουν επίσης σχετικά εργαλεία 
λογισμικού που διευκολύνουν την ακολουθία αυτού του στυλ κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να λάβουν τη μορφή βιβλιοθηκών συναρτήσεων, 
εξειδικευμένων γλωσσών προγραμματισμού ή γραφικών συντακτών προγράμματος. Τα 
εργαλεία διευκολύνουν την ανάπτυξη λογισμικού στο δεδομένο στυλ και, το πιο σημαντικό, 
καθιστούν αδύνατη (ή, τουλάχιστον, πολύ δύσκολη) την παραβίαση των περιορισμών 
αυτού του αρχιτεκτονικού στυλ. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα συστήματα που εφαρμόζονται 
με τη χρήση τέτοιων εργαλείων είναι συνήθως ευκολότερα στην εφαρμογή, την κατανόηση, 
τη διόρθωση σφαλμάτων, την επαλήθευση και τη συντήρηση. Τείνουν επίσης να είναι πιο 
αξιόπιστα, δεδομένου ότι τα εργαλεία παρέχουν καλά σχεδιασμένες ικανότητες για δομές 
ελέγχου που συνήθως είναι απαραίτητες, όπως η αποστολή μηνυμάτων, η διασύνδεση με 
ενεργοποιητές και αισθητήρες και ο χειρισμός ταυτόχρονων εργασιών. 

Οι γλώσσες και τα περιβάλλοντα προγραμματισμού ρομπότ έχουν παραδοσιακά 
διαχωριστεί σε online (σε σύνδεση) προγραμματισμό (χρησιμοποιώντας το πραγματικό 
ρομπότ) και offline (εκτός σύνδεσης) προγραμματισμού (χρησιμοποιώντας εργαλεία 
λογισμικού χωρίς να απασχολούν το ρομπότ). Ο online προγραμματισμός είναι πλέον 
ασυνήθιστος, εκτός από την επαλήθευση και χειροκίνητη προσαρμογή των προγραμμάτων 
που δημιουργούνται εκτός σύνδεσης. Οι γλώσσες προγραμματισμού ρομπότ και τα 
εργαλεία λογισμικού πρέπει να προβλέπουν και τις δύο μεθόδους προγραμματισμού. 
Παρόλο που οι γλώσσες ρομπότ από διαφορετικούς κατασκευαστές μοιάζουν παρόμοιες, 
υπάρχουν πολλές σημασιολογικές διαφορές που έχουν να κάνουν τόσο με την έννοια κατά 
την εκτέλεση των προγραμμάτων (το ρομπότ που εκτελεί τις λειτουργίες του) όσο και με τον 
τρόπο που το ρομπότ καθοδηγείται. Χαρακτηριστικά όπως η εκτέλεση προς τα πίσω 
(τουλάχιστον των δηλώσεων κίνησης) και η διαδραστική επεξεργασία κατά τη διάρκεια της 
διερμηνείας από το ρομπότ (σε συνδυασμό με περιορισμούς για να γίνει ο 
προγραμματισμός απλούστερος) κάνουν τις γλώσσες ρομπότ διαφορετικές από τις 
συμβατικές γλώσσες προγραμματισμού υπολογιστών. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και στις τρέχουσες εξελίξεις, η τάση ήταν να 
επικεντρωθεί στο εργαλείο (ρομπότ και τελικός παράγοντας) και στη γνώση της διεργασίας 
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που απαιτείται για τη διαδικασία κατασκευής, και να αφήσει τον χειριστή να εκφράσει το 
έργο του ρομπότ με τέτοιους όρους. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για 
αυξημένο επίπεδο αφαίρεσης για την απλούστευση του προγραμματισμού, 
αντικατοπτρίζοντας το γεγονός ότι ο λεγόμενος προγραμματιστής ρομπότ γνωρίζει πολύ 
καλά τη διαδικασία παραγωγής, αλλά διαθέτει αρκετά περιορισμένες δεξιότητες 
προγραμματισμού. Η ενσωματωμένη αντίστροφη κινηματική επιτρέπει να προσδιοριστεί η 
κίνηση εργαλείων σε καρτεσιανές συντεταγμένες, η οποία είναι σαφώς μια μεγάλη 
απλούστευση σε πολλές εφαρμογές. Δηλαδή, ο χρήστης ρομπότ θα μπορούσε να 
επικεντρωθεί περισσότερο στο έργο που θα εκτελέσει το ρομπότ και λιγότερο στο ίδιο το 
ρομπότ. Ωστόσο, οι ιδιότητες ρομπότ όπως τα όρια των αρθρώσεων δεν μπορούν να 
παραμεληθούν. Υπάρχουν αυξανόμενες ευκαιρίες για την αύξηση του επιπέδου αφαίρεσης 
για την απλούστευση της χρήσης των ρομπότ ακόμη περισσότερο με την κωδικοποίηση 
περισσότερων γνώσεων σχετικά με το ρομπότ, τα εργαλεία, τη διαδικασία και τα εργασιακά 
κύτταρα στα συστήματα ελέγχου.  

Έτσι, ο χρήστης θα μπορούσε απλά να πει στο ρομπότ τι πρέπει να γίνει, και το ρομπότ θα 
ήξερε πώς να το κάνει, αλλά θα απαιτούσε εκτεταμένη γνώση σχετικά με το περιβάλλον και 
τη λεγόμενη νοημοσύνη μηχανής. Η ανάγκη για εκτεταμένη μοντελοποίηση του 
περιβάλλοντος του ρομπότ είναι γνωστή. Η αντίληψη του περιβάλλοντος είναι δαπανηρή, 
αλλά σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι απαραίτητη μόνο περιστασιακά. Η 
μοντελοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη δυναμική των κατασκευαστικών 
στοιχείων και τους περιορισμούς της διαδικασίας κατασκευής. Με αυτές τις δυσκολίες, ο 
προγραμματισμός σε επίπεδο εργασιών δεν είναι ακόμη εφικτός στην πράξη. Είναι πλέον 
κοινή πρακτική η δημιουργία προγραμμάτων ρομπότ από γεωμετρικά δεδομένα σε αρχεία 
CAD. Δηλαδή, η εφαρμογή CAD θα μπορούσε να είναι το περιβάλλον που χρησιμοποιείται 
για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο το ρομπότ θα πρέπει να εκτελεί τις 
απαιτούμενες λειτουργίες στα συγκεκριμένα μέρη. Τα πακέτα λογισμικού CAD είναι ισχυρά 
εργαλεία 3-D και είναι πλέον πολύ κοινά μεταξύ των κατασκευαστικών εταιρειών. Κατά 
συνέπεια, η χρήση αυτών των εργαλείων για τον προγραμματισμό ρομπότ είναι επιθυμητή, 
δεδομένου ότι ο χειριστής μπορεί να ξεκινήσει τον προγραμματισμό εκτός σύνδεσης των 
απαραίτητων διαδικασιών κατασκευής χρησιμοποιώντας το τρισδιάστατο μοντέλο του 
προϊόντος. Υπάρχουν δύο πιθανές προσεγγίσεις: 

1. Χρησιμοποιούμε τη διεπαφή CAD για να παραμετροποιήσουμε τα προκαθορισμένα 
προγράμματα ρομπότ, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά τους χρησιμοποιώντας 
γεωμετρικές πληροφορίες [7,8]. Αυτό σημαίνει τον καθορισμό κινήσεων, την προσθήκη 
παραμέτρων διαδικασίας, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν με τα 
δεδομένα από συσκευές, κ.λπ. 

2. Δημιουργία ολόκληρου του κώδικα ρομπότ από τις πληροφορίες που εξάγονται από ένα 
αρχείο CAD, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα διεπαφής για τον χειρισμό συσκευών 
κυττάρων [9,10]. Βασικά, επιτρέπει σε έναν χρήστη να προγραμματίσει ένα κύτταρο 
εργασίας που αποτελείται για παράδειγμα από ένα ρομπότ και μια μηχανή κάμψης. Το 
ρομπότ χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει και να χειριστεί τα φύλλα μετάλλου στη 
μηχανή κάμψης, και να παλετοποιήσει το τελικό προϊόν. 
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Το χειριστήριο διδασκαλίας (Teach Pendant – TPU - Εικόνα 6) μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό και την παραμετροποίηση του συστήματος. Αυτές 
οι συσκευές είναι βασικά μονάδες υπολογιστών που εκτελούν ένα τοπικό λειτουργικό 
σύστημα {Windows CE, για παράδειγμα) που προσφέρουν σε διάφορους τύπους χρηστών 
τη δυνατότητα να προγραμματίσουν, να παραμετροποιήσουν και να λειτουργήσουν το 
ρομπότ. Οι πραγματικοί ελεγκτές ρομπότ είναι επίσης συστήματα πολλαπλών εργασιών, τα 
οποία επιτρέπουν στον χρήστη να αναπτύσσει και να εκτελεί πολλαπλές εργασίες 
ταυτόχρονα. Αυτό επιτρέπει νέα επίπεδα λειτουργικότητας, προσφέροντας νέες 
δυνατότητες στον προγραμματιστή του συστήματος. Χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους 
και κοινούς μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ των διεργασιών, μαζί με την ικανότητα 
ρύθμισης των προτεραιοτήτων των διεργασιών (ποσοστό χρόνου CPU), είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν εφαρμογές για την αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων που θέτουν οι 
βιομηχανικές κατασκευαστικές κυψέλες. 

 

Εικόνα 6 Χειριστήριο διδασκαλίας, παράδειγμα ανεπτυγμένης διαδικασίας γραφικής διεπαφής 

Η χρήση του χειριστηρίου διδασκαλίας (Teach Pendant) για τον προγραμματισμό ρομπότ 
παρουσιάζεται σε συμπληρωματικό βίντεο στην περίπτωση του ρομπότ ABB YuMi, και 
συζητείται η λειτουργικότητά του. 

4.2 Γλώσσα προγραμματισμού ROS 

Το λειτουργικό σύστημα ρομπότ ανοιχτού κώδικα (ROS) υπάρχει για πάνω από δέκα χρόνια 
και σήμερα υπάρχουν χιλιάδες προγραμματιστές που χτίζουν πακέτα για αυτό. Σε έκθεση 
της ABI Research του 2019, αναφέρεται ότι, έως το 2024, σχεδόν το 55 % των ρομπότ 
παγκοσμίως θα περιλαμβάνει ένα πακέτο ROS.  

Αναπτύχθηκε το 2007, στο Stanford University Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης. Το ROS 
είναι ένα επίπεδο ενδιάμεσου λογισμικού που μπορεί να τρέξει σε διάφορα λειτουργικά 
συστήματα ή χωρίς λειτουργικό σύστημα. Αν και δεν είναι ένα λειτουργικό σύστημα (OS) το 
ROS παρέχει τις υπηρεσίες που θα αναμενόταν από ένα λειτουργικό σύστημα — όπως 
αφαίρεση υλικού, χαμηλού επιπέδου έλεγχο συσκευών, υλοποίηση λειτουργικότητας που 
χρησιμοποιείται συχνά, πέρασμα μηνυμάτων μεταξύ των διεργασιών και της διαχείρισης 
πακέτων. 

Το λογισμικό στο ROS προσφέρει ευελιξία. Οργανωμένο σε πακέτα, μπορεί να περιέχει 
κόμβους, σύνολα δεδομένων, αρχεία διαμόρφωσης ή οτιδήποτε αποτελεί χρήσιμη μονάδα. 
Αυτό το καθιστά χρήσιμο για πολλές ρομποτικές εφαρμογές και έχει ακόμη και τη 
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δυνατότητα να προωθήσει τις ικανότητές του σε ήδη καθιερωμένο βιομηχανικό υλικό σε 
εργοστάσια. 

Για παράδειγμα, εφαρμόζεται σε αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα (AVG) για 
την αποφυγή συγκρούσεων με κοντινά μηχανήματα σε αποθήκες, και σε ρομπότ pick-and-
place (διαλογή και τοποθέτηση) για μεταβλητές κινήσεις για το χειρισμό αντικειμένων και 
την εκτέλεση προπρογραμματισμένων εργασιών. Ωστόσο, αυτές οι προσαρμοστικές 
λειτουργίες είναι συχνά αρκετά περιορισμένες. 

Τα οφέλη λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι ότι δίνει στους χρήστες πλήρη πρόσβαση στον 
πηγαίο κώδικα. Εάν ένας διαχειριστής εγκαταστάσεων θέλει να προσαρμόσει το 
πρόγραμμα ενός ρομπότ, τότε ο προγραμματιστής όχι μόνο έχει πρόσβαση στον κώδικα, 
αλλά είναι σε θέση να τον επεξεργαστεί στο πλαίσιο της συμφωνίας άδειας χρήσης. Έχει 
αναπτυχθεί για παράδειγμα μια ενότητα που επιτρέπει σε δύο ρομπότ να συνεργάζονται σε 
μια εργασία χειρισμού. Η λειτουργία αυτών των ρομπότ βασίζεται σε δεδομένα σημειακού 
νέφους από κάμερες που μεταδίδουν στερεοσκοπική όραση και αντίληψη βάθους για την 
κατανόηση του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, οι δυνατότητες της ρομποτικής εφαρμογής με 
κώδικα ROS είναι ατελείωτες, καθώς οι κατασκευαστές θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να 
εγκαταστήσουν τρισδιάστατες κάμερες γύρω από ένα κύτταρο εργασίας για τη συλλογή 
δεδομένων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ρομπότ και των εξαρτημάτων στα 
οποία εργάζονται. Η ελαχιστοποίηση της απαξίωσης αποτελεί επίσης σημαντικό 
πλεονέκτημα της χρήσης ROS (το ROS χρησιμοποιεί το τυποποιημένο πρωτόκολλο ελέγχου 
μετάδοσης/πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) του διαδικτύου). Αυτό σημαίνει ότι ένα νέο 
ρομποτικό υλικό μπορεί να εγκατασταθεί σε μια γραμμή παραγωγής χωρίς να καταστούν 
παρωχημένα άλλα μέρη του συστήματος, και ότι όλος ο εξοπλισμός θα «μιλάει» ο ένας 
στον άλλο, χωρίς να χρειάζεται δαπανηρός αναπρογραμματισμός.  

Γενικά, το ROS είναι: 

• Σύστημα επικοινωνίας (Pub/Sub και Εξ αποστάσεως κλήση μεθόδων), 

• Framework & Εργαλεία (Build system  & διαχείριση εξαρτήσεων, οπτικοποίηση, 
εγγραφή και επανάληψη) 

• Οικοσύστημα (Γλώσσες, Οδηγοί, βιβλιοθήκες και προσομοίωση (Gazebo)). Το Robot 
Operating System (ROS) είναι ένα σύνολο αλγορίθμων ανοιχτού κώδικα, λογισμικού 
οδηγών υλικού και εργαλείων που αναπτύχθηκαν για την ανάπτυξη λογισμικού 
ελέγχου ρομπότ.  

Το ROS περιλαμβάνει ώριμες βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται για 
σκοπούς πλοήγησης, ελέγχου, σχεδιασμού κίνησης, όρασης και προσομοίωσης κ.λπ. 
(Εικόνα 7). 
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Εικόνα.7 ROS 2 περιεχόμενο [11] 

 

Για τους σκοπούς της παραγωγής είναι διαθέσιμη μια τροποποιημένη έκδοση ROS-
Βιομηχανίας, η οποία περιέχει πολλά ειδικά πακέτα λογισμικού προσαρμοσμένα στη 
βιομηχανία. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα μπορείτε να βρείτε παρακάτω 
στους συνδέσμους στο wiki για τα πακέτα. 

5 ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
5.1 Συμβατότητα 

Οι ελεγκτές ρομπότ από κάθε προμηθευτή εκτελούν τον σχεδιασμό κίνησης με διαφορετικό 
τρόπο, οπότε δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ένα προσομοιωμένο ρομπότ θα κινηθεί όπως 
ακριβώς το πραγματικό ρομπότ. Ωστόσο, ακόμη και αν η κίνηση των μεμονωμένων αξόνων 
διαφέρει από την προσομοίωση, η καθορισμένη κίνηση του TCP στο καρτεσιανό χώρο θα 
είναι η ίδια. Σε γενικές γραμμές ωστόσο, όποια λύση OLP επιλέξετε, είναι ασφαλές να 
πούμε ότι το ρομπότ που πρέπει να προσομοιώσετε θα υποστηρίζεται. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, το συγκεκριμένο μοντέλο ρομπότ που χρειάζεστε μπορεί να προστεθεί στην 
προσομοίωση από μια βιβλιοθήκη (για παράδειγμα KUKA, Fanuc, ABB κ.λπ.). Αν εργάζεστε 
με ένα μικρότερο ή λιγότερο γνωστό προμηθευτή ρομπότ, μπορεί να είναι πιο δύσκολο. Στο 
λογισμικό OLP, τα προγράμματα που δημιουργούνται στην προσομοίωση μπορούν να 
δημιουργηθούν στις ιδιοταγής (proprietary) γλώσσες για τη συγκεκριμένη επιθυμητή μάρκα 
ρομπότ. 

Εργαλεία και τελικοί παράγοντες, όπως πιστόλια συγκόλλησης, αρπάγες ή διανομείς μπορεί 
να είναι πιο δύσκολο να προσομοιωθούν με ακρίβεια. Οι παράμετροι του εργαλείου είναι 
απαραίτητες, καθώς και η αντιστάθμιση του TCP από τη γλώσσα ρομπότ. Ένα μοντέλο CAD 
του εργαλείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν απαιτείται 
αυστηρά [12]. 

Εάν το εργαλείο ενσωματωθεί σωστά στο ρομποτικό κύτταρο, οι κλήσεις εισόδου/εξόδου 
στην προσομοίωση μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τον κωδικό εισόδου/εξόδου που 
απαιτείται από τον κατασκευαστή του εργαλείου. Στην προσομοίωση και στις εντολές με 
συγκεκριμένο I/O μπορεί να εκτελεστεί, το οποίο θα συσχετίζει με εντολή «τόξο on»/ «τόξο 
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off» σε συγκόλληση, ή με «πλάσμα on»/»πλάσμα off» για μια διαδικασία πλάσματος, ή με 
«ψεκασμό on»/ «ψεκασμό off». 

Όταν προγραμματίζετε ένα ρομπότ χειροκίνητα, το ρομπότ είναι συνήθως βαθμονομημένο 
σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, καθώς βαθμονομείται στην ακριβή θέση των 
αρθρώσεων του. Όταν διδάσκονται σημεία/θέση, ο προγραμματιστής σπρώχνει το ρομπότ 
σε μια ακριβή τοποθεσία για να διδαχθεί το σημείο/θέση. Ο προγραμματιστής μπορεί να 
επιβεβαιώσει οπτικά ότι το προγραμματισμένο σημείο βαθμονομείται στην επιθυμητή 
φυσική θέση. Ορισμένα σημεία μπορούν επίσης να προγραμματιστούν με την άμεση 
εισαγωγή συντεταγμένων. Σε ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να διανέμει κόλλα 
κατά μήκος μιας άρθρωσης 10 mm, ο προγραμματιστής μπορεί να διδάξει το ρομπότ. 
Χρησιμοποιώντας αισθητήρες, ορισμένα ρομπότ μπορούν να καλύψουν αυτή τη διαφορά 
βαθμονόμησης. Για παράδειγμα, ένα ρομπότ που εκτελεί μια εργασία εισαγωγής μπορεί να 
χρησιμοποιήσει έναν ανιχνευτή αφής για να εκτελέσει μια ρουτίνα αναζήτησης εύρεσης 
μιας τρύπας, αντί να βασίζεται σε ένα ιδιαίτερα ακριβές σημείο. Ανάλογα με τις διαδικασίες 
του πελάτη, αυτοί ή άλλοι τύποι αισθητήρων μπορούν να συμβάλουν στην αντιστοίχιση του 
πραγματικού κόσμου με το θεωρητικό μοντέλο CAD, εκτός από την αντιστάθμιση της 
έλλειψης ακρίβειας του ρομπότ [2]. 

5.2 Ευρέως χρησιμοποιούμενα ειδικά εργαλεία προγραμματισμού εμπορικών σημάτων 
Οι περισσότερες προσφορές για συγκεκριμένες μάρκες ρομπότ δεν υποστηρίζουν ρομπότ 
άλλων κατασκευαστών και μοντέλων, οπότε η διασφάλιση της συμβατότητας μπορεί να 
είναι δύσκολη. Επιπλέον, οι χρήστες μεταχειρισμένων ρομπότ ενδέχεται να δυσκολευτούν 
να βρουν υποστήριξη για παλαιές εκδόσεις ελεγκτή μέσα σε νέο λογισμικό συγκεκριμένης 
μάρκας. Μερικά ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία προγραμματισμού ρομπότ δίνονται 
στην καρτέλα.2. 
 

Πίνακας 2. Εργαλεία προσομοίωσης και προγραμματισμού βιομηχανικών ρομπότ 

 

Siemens Process Simulate  

Αυτό επιτρέπει στους χρήστες 
να συνδέσουν την 
προσομοίωση ρομπότ τους σε 
ολόκληρο το σύστημα 
διαχείρισης του κύκλου ζωής 
του προϊόντος, μαζί με άλλους 
τύπους δεδομένων 
κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
σχεδίων και των διαδικασιών. 
Ωστόσο, αυτή η σύνδεση δεν 
απαιτείται για να εκτελεστεί 
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Robotmaster 

Το Robotmaster διαθέτει μία 
click-and-drag διεπαφή για τη 
δημιουργία και την 
τροποποίηση θέσεων ρομπότ 
και τροχιών. Όπως και οι 
περισσότερες άλλες καθολικές 
λύσεις, το Robotmaster είναι 
αγνωστικιστικό ως προς το 
συγκεκριμένο ρομπότ, και 
συνεργάζεται με όλες τις 
μάρκες και τα μοντέλα των 
ρομπότ και των τελικών 
παραγόντων. 

 

VisualComponents 

μια πλατφόρμα 
προσομοίωσης ουδέτερη από 
υλικό, που φιλοξενεί μοντέλα 
από περισσότερες από 30 
μάρκες ρομπότ. 

 

OCTOPUZ 

Το Octopuz τρέχει επίσης στην 
πλατφόρμα προσομοίωσης 
Visual Components. Πάνω από 
αυτή την πλατφόρμα, το 
OCTOPUZ παρέχει πρόσθετα 
ειδικά για τη διαδικασία για να 
διδάξει διαδρομές των 
συγκεκριμένων εργασιών και 
προγραμμάτων και 
υποστηρίζει 15 μάρκες ρομπότ 
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RoboDK 

Το RoboDK δίνει τη 
δυνατότητα να εισάγετε ένα 
CAM toolpath και να το 
μετατρέψετε σε ένα 
πρόγραμμα ρομπότ για 
εφαρμογές όπως η κατεργασία 
με ρομπότ. 

 
Άλλα σημαντικά εργαλεία προσομοίωσης ρομπότ 

• Autodesk PowerMill (https://www.autodesk.ca/en/products/powermill/overview) 
• Delmia (https://www.3ds.com/products-services/delmia/) 
• Energid Actin (https://www.energid.com/actin) 
• SprutCam Robot (https://www.sprutcam.com/home/sprutcam-robot) 
• ArtiMinds (https://www.artiminds.com/) 
• Kuka.SIM (https://www.kuka.com/en-ca/products/robotics-

systems/software/simulation-planningoptimization/kuka_sim) 
• FANUC RoboGuide (https://www.fanucamerica.com/products/robots/robot-

simulation-software-FANUCROBOGUIDE) 
• ABB RobotStudio (https://new.abb.com/products/robotics/robotstudio) 
• Yaskawa Motoman MotoSim EG 

(https://www.motoman.com/products/software/default) 
 

5.3 ROS προγραμματισμός ρομπότ συγκεκριμένων κατασκευαστών 
Η ROS-Industrial παρέχει υποστηρικτικό λογισμικό για πολλές πλατφόρμες κατασκευαστών. 
Κάθε πλατφόρμα απαιτεί διαφορετικά βήματα ρύθμισης και διαμόρφωσης για να 
χρησιμοποιηθούν με ROS-Industrial. 
Το πακέτο λογισμικού ABB (http://wiki.ros.org/abb) περιέχει οδηγούς και υποστηρικτικά 
πακέτα για βιομηχανικά ρομπότ ABB. Αντίστοιχα σεμινάρια 
(http://wiki.ros.org/abb_driver/Tutorials) 
Το πακέτο λογισμικού Fanuc (http://wiki.ros.org/fanuc) περιέχει οδηγούς και υποστηρικτικά 
πακέτα για βιομηχανικά ρομπότ Fanuc. 
 

5.4 Παράδειγμα προγραμματισμού ρομπότ με ABB RobotStudio 

Η χρήση περιβάλλοντος προσομοίωσης εκτός σύνδεσης για προγραμματισμό ρομπότ 
φαίνεται και συζητείται στη βάση του ρομπότ ABB YuMi στο συμπληροματικό βίντεο και 
απεικονίζεται στην καρτέλα.3. 

Πίνακας 3 παράδειγμα προγραμματισμού ρομπότ (ABB RobotStudio [13]) 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Πότε θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί προγραμματισμός ρομπότ εκτός 
σύνδεσης; 

a. Οι μηχανικοί στην παραγωγή και στην εταιρεία δεν έχουν καλές δεξιότητες 
προγραμματισμού 

b. Ο χειριστής ρομπότ είναι έμπειρος στον προγραμματισμό και το ρομπότ έχει 
ανάγκη από άμεση δοκιμή 

c. Το ρομπότ και ολόκληρο το σύστημα παραγωγής χρειάζονται δοκιμές με 
διάφορες διαμορφώσεις 

2. Γιατί χρειάζεται το ρομπότ να βαθμονομηθεί πριν της εκτέλεση ενός προγράμματος; 
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a. Για να βεβαιωθείτε ότι η φυσική τοποθεσία και οι συντεταγμένες ταιριάζουν με 
τις προγραμματισμένες συντεταγμένες 

b. Μόνο στην περίπτωση δύο ή περισσότερων ρομπότ που συνεργάζονται στην 
παραγωγή 

c. Για ευκολότερο προγραμματισμό 

d. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια λειτουργίας του ρομπότ 

e. Είναι απαίτηση του κατασκευαστή του ρομπότ 

3. Η συσκευή τηλεχειρισμού του ρομπότ (Teach Pendant) χρησιμοποιείται για 

a. Οπτική παρακολούθηση της λειτουργίας του ρομπότ 

b. Offline (εκτός σύνδεσης) προγραμματισμός ρομπότ 

c. Εύκολο προγραμματισμό εργασιών και άμεσο έλεγχο λειτουργιών 

d. Ως ποντίκι υπολογιστή για την επιλογή στοιχείων στην οθόνη 

e. Αποθήκευση δεδομένων κατά τη διάρκεια των λειτουργιών ρομπότ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Ερώτηση  Απάντηση(εις) 

1 a, c 

2 a, d 

3 c 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας αρπαγής από το ρομπότ συχνά υποτιμάται επειδή 
φαίνεται πολύ απλή για τους ανθρώπους. Στο μάθημα, θα μάθετε ότι αυτό που κάνει ένα 
ανθρώπινο χέρι, είναι για το ρομπότ ένας ο τελικός παράγοντας (end effector). Στον ορισμό 
του τελικού παράγοντα, θα μάθετε ότι ο τελικός παράγοντας είναι μέρος ενός ρομπότ που 
αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Όπως τα ανθρώπινα χέρια, ένα ρομπότ χρειάζεται τα μέσα 
για να χειραγωγεί αντικείμενα. Αυτός ο τελικός παράγοντας συνδέεται συνήθως με το τέλος 
του καρπού του ρομπότ. Ο τελικός παράγοντας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την 
τρέχουσα εργασία. Θα μάθετε επίσης ότι ο κύριος στόχος του τελικού παράγοντα είναι να 
εκτελέσει το έργο της χειραγώγησης με ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτητα χωρίς να βλάψει 
το αντικείμενο. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε ποιοι τύποι παραγόντων χρησιμοποιούνται για πράξεις 
χειραγώγησης και ποιοι για τις τεχνολογικές λειτουργίες, για να κατανοήσετε τη λειτουργία 
της αρπαγής, μια λεπτομερής διαδικασία χειρισμού δίνεται με γραφικούς όρους. Επιπλέον, 
το μάθημα παρέχει μια βασική διαφοροποίηση των αρπάγων και εισάγει τις περιοχές 
εφαρμογής των αρπάγων πολλαπλών δακτύλων και τις μηχανικές αρχές που 
χρησιμοποιούνται για την κίνηση των δακτύλων των αρπάγων. Σε ξεχωριστά τμήματα, 
αναφέρονται οι αρπάγες που χρησιμοποιούν ηλεκτρικές και ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΌΡΩΝ 
Πίνακας 0·1 Κύριοι όροι 

Όρος Ορισμός 
σύστημα αυτόματης 
ανταλλαγής τελικού 
παράγοντα 

Διάταξη ζεύξης μεταξύ της μηχανικής διεπαφής και του τελικού παράγοντα 
που επιτρέπει την αυτόματη ανταλλαγή τελικών παραγόντων 

τελικός παράγοντας / 
τελικός τελεστής 

Συσκευή ειδικά σχεδιασμένη για τοποθέτηση στη μηχανική διεπαφή, ώστε 
να είναι σε θέση το ρομπότ να εκτελεί το έργο του 

Άρπαγα Τελικός παράγοντας που έχει σχεδιαστεί για την αρπαγή και τη 
συγκράτηση 

βιομηχανικό ρομπότ Αυτόματα ελεγχόμενος, επαναπρογραμματιζόμενος, πολλαπλών χρήσεων 
χειριστής, προγραμματιζόμενος σε τρεις ή περισσότερους άξονες, το οποίο 
μπορεί να είναι σταθερό στη θέση του ή κινητό για χρήση σε εφαρμογές 
βιομηχανικού αυτοματισμού. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
Τελικός παράγοντας ή τελικός τελεστής είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει όλες τις 
συσκευές που μπορούν να τοποθετηθούν σε έναν καρπό ρομπότ. Το End of Arm Tooling 
(εργαλειοποίηση του τέλους του βραχίονα), συχνά αναφέρεται ως EOT, είναι ένα από τα 
σημαντικότερα περιφερειακά του ρομποτικού βραχίονα. Κοινοί τύποι είναι συσκευές 
συγκόλλησης, πιστόλια ψεκασμού και αρπάγες. 

Οι τελικοί παράγοντες ορίζονται ως: 

• Συσκευή που συνδέεται με τον καρπό του βραχίονα ρομπότ και επιτρέπει στο 
ρομπότ γενικής χρήσης να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία. 

• Ως τελικός παράγοντας νοείται ο τελευταίος σύνδεσμος (ή το τέλος) του ρομπότ 

• Με μια ευρύτερη έννοια, ένας τελικός παράγοντας μπορεί να θεωρηθεί ως το μέρος 
ενός ρομπότ που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. 

Οι παράγοντες ή τελεστές ρομπότ χωρίζονται σε δύο τύπους: 

Τύπος 1: Ο τύπος 1 είναι αρπάγες που έχουν σχεδιαστεί για τον χειρισμό αντικειμένων. Η 
λειτουργία τους είναι να αρπάξουν το αντικείμενο, να το μετακινήσουν σε άλλη θέση και να 
απελευθερώσουν το αντικείμενο. Οι αρπάγες είναι ο συνηθέστερος τύπος τελικού 
παράγοντα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές μεθόδους συγκράτησης και στυλ 
ελέγχου. Οι αρπάγες ρομπότ χρησιμοποιούν έναν μηχανισμό ανθρώπινων δακτύλων για να 
αλληλεπιδρούν με ένα αντικείμενο, Εικόνα 1.1. 
 

 
Εικόνα 1.1 Ανθρώπινος μηχανισμός και μηχανισμός δάχτυλο ρομπότ για την αλληλεπίδραση με ένα 

αντικείμενο 

Τύπος 2: Τύπος 2 των παραγόντων ρομπότ είναι τεχνολογικά εργαλεία με τα οποία το 
ρομπότ εκτελεί μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Εργαλεία για την εκτέλεση της διαδικασίας, 
όπως συγκόλληση σημείων, ψεκασμός, βάψιμο, τρισδιάστατη εκτύπωση, άλεση, κοπή, 
μέτρηση. 

Η διαδικασία αρπαγής του ρομπότ, Εικόνα 1.2, μπορεί να χωριστεί στα ακόλουθα βήματα: 

i. Πλησιάζοντας το αντικείμενο: Αυτό το βήμα είναι αυτό κατά τη διάρκεια του οποίου 
η άρπαγα τοποθετείται κοντά στο αντικείμενο. 
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ii. Ερχόμενοι σε επαφή: Η επαφή της άρπαγας με το κομμάτι εργασίας επιτυγχάνεται 
αυτή τη στιγμή. Σε περιπτώσεις ανέπαφου χειρισμού, το αντικείμενο εργασίας είναι 
στο εύρος του πεδίου δύναμης της άρπαγας. 

iii. Αύξηση της δύναμης: Αυτή η αύξηση δύναμης θα πρέπει να είναι εντός ορισμένων 
ορίων έτσι ώστε τα προεξέχοντα μέρη να μην καταστρέφονται ούτε να γλιστρούν 
από τις σιαγόνες. 

iv. Ασφαλίζοντας το αντικείμενο: Όταν εφαρμόζεται επαρκής δύναμη, αφαιρείται ο 
συνολικός βαθμός ελευθερίας του αντικειμένου και το αντικείμενο σταματά να 
κινείται ανεξάρτητα από την άρπαγα. 

v. Μετακίνηση του αντικειμένου: Αυτό το βήμα περιλαμβάνει τη μετακίνηση του 
αντικειμένου στην επιθυμητή θέση. 

vi. Απελευθέρωση του αντικειμένου: Σε μακρο-κλίμακα συνήθως η απελευθέρωση του 
αντικειμένου επιτυγχάνεται με τη βαρύτητα 

 
 

 
Εικόνα 1.2  Βήματα που περιλαμβάνονται σε μια διαδικασία αρπαγής   

 

Ταξινόμηση αρπάγων 
 

Οι αρπάγες μπορούν να ταξινομηθούν σε γενικές γραμμές βάσει διαφόρων μέσων, 
σύμφωνα με το Εικόνα 1.3: 
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Εικόνα 1.3 Ευρεία ταξινόμηση των ρομποτικών αρπάγων 

           

Ταξινόμηση με βάση τον αριθμό των δακτύλων 

Με βάση τον αριθμό των δακτύλων, οι αρπάγες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο, τρία, 
τέσσερα και περισσότερο αριθμό δακτύλων, Εικόνα 4: 

Αρπάγες με 1 δάκτυλο 

Βασικά ένα γάντζο. Αυτός είναι ίσως ο απλούστερος τρόπος για να βάλετε μια άρπαγα 
στο ρομπότ σας. Ακόμη και αν νομίζετε ότι ακούγεται γελοίο, μερικές εφαρμογές απλά 
χρειάζονται ένα γάντζο ή καθετήρα για να επιτύχουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Από 
την άποψη της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας είναι πιθανόν να μην είναι πολύ 
ακριβής, αλλά είναι επίσης το φθηνότερο που μπορείτε να πάρετε, δεν χρειάζεται 
δύναμη, καμία συντήρηση. 

Αρπάγες με 2 δάκτυλα 

Αρπάγες 2 δακτύλων έχουν μόνο δύο δάκτυλα με τα οποία πιάνουν το αντικείμενο. 
Αυτοί οι τύποι αρπάγων έχουν γενικά επαφή με την περιοχή, επειδή λόγω του σχήματος 
των δακτύλων δεν μπορούν να δώσουν περισσότερα από δύο σημεία επαφής. 

Αρπάγες με 3 δάκτυλα, Λόγω του γεγονότος ότι η άρπαγα έχει τρία δάχτυλα, μπορεί να 
έχει τόσο επαφή με την περιοχή όσο και επιφανειακή επαφή. Αλλά η χρήση τριών 
δακτύλων στο πιάσιμο αυξάνει επίσης την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και την 
πολυπλοκότητα του ελέγχου που πρέπει να αναπτυχθεί για αυτό. 

Αρπάγες με 3 δάκτυλα είναι δεύτερος κοινός τύπος που χρησιμοποιείται σε 
βιομηχανικές εφαρμογές.  Αρπάγες με 3 δάκτυλα έχουν τρία σαγόνια τοποθετημένα σε 
γωνία 120° μεταξύ τους. Αυτές οι αρπάγες είναι εξειδικευμένες για την πρόσφυση 
κυλινδρικών αντικειμένων. 

Αρπάγες με 4 δάκτυλα  
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Αρπάγες με 4 είναι μερικές φορές ένας συνδυασμός αρπάγων με 2 δάκτυλα και άλλες 
φορές ένας συνδυασμός ανεξάρτητων δακτύλων που εργάζονται μαζί. Αυτές οι αρπάγες 
χρησιμοποιούνται σε σχετικά υψηλές εφαρμογές κόστους και ακρίβειας. 

Αρπάγες με 5 δάκτυλα , ανθρωπόμορφα χέρια 

Αυτές οι αρπάγες αναπτύσσονται αποκλειστικά σε ερευνητική βάση για να κάνουν το 
πιάσιμο επιδέξιο (εγγύτερα στην προσέγγιση που σφίγγει το ανθρώπινο χέρι). 

Υπάρχουν επίσης αρπάγες με περισσότερα από πέντε δάκτυλα. Ο λόγος για τον οποίο 
υπάρχουν πολλές διαφορετικές αρπάγες είναι επειδή υπάρχει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα 
εφαρμογών στις οποίες η κάθε μία πλεονεκτεί. 

 

 
Εικόνα 1.4 Αρπάγες πολλαπλών δακτύλων 

 

Απαιτούμενη δύναμη για την αρπαγή ενός αντικειμένου 

Αν και υπάρχουν πολλές δυνάμεις που δρουν πάνω από το σώμα που έχει ανυψωθεί 
από ένα ρομποτικό βραχίονα, η κύρια δύναμη είναι η δύναμη τριβής. Η επιφάνεια 
συγκράτησης μπορεί να κατασκευαστεί από μαλακό υλικό με υψηλό συντελεστή τριβής, 
έτσι ώστε η επιφάνεια του αντικειμένου να μην υποστεί βλάβη. Η ρομποτική άρπαγα 
πρέπει να αντέχει όχι μόνο το βάρος του αντικειμένου αλλά και την επιτάχυνση και την 
κίνηση που προκαλείται από τη συχνή κίνηση του αντικειμένου. Για να βρεθεί η δύναμη 
που απαιτείται για να κρατηθεί το αντικείμενο, χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος 

 

 

 

Όπου  

F – είναι 

 

η δύναμη που απαιτείται για την 
πρόσφυση του αντικειμένου,  m – είναι μάζα του αντικειμένου, 

 α – είναι η επιτάχυνση του αντικειμένου, 

 mi – είναι ο συντελεστής τριβής και 

 n – είναι ο αριθμός των δακτύλων της άρπαγας 
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2 ΕΝΕΡΓΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
2.1 Μηχανισμός μετατροπής μοχλών 

Είναι ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος μηχανισμός, ιδίως χάρη στην απλότητα και την 
επαρκή ακρίβεια συγκράτησης. Η ανάπτυξη της δύναμης πρόσφυσης εξαρτάται από τις 
αλλαγές στη γωνία ανοίγματος. Το φορτίο των επιμέρους στοιχείων, βλ. Εικόνα 2.1, αλλάζει 
επίσης σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 
Εικόνα 2.1 Μηχανισμός μετατροπής μοχλών 

 

2.2 Οδοντωτός μηχανισμός μετασχηματισμού 

Αυτός ο τύπος μπλοκ είναι βαρύτερος από τους μηχανισμούς μετασχηματισμού μοχλού. Το 
πλεονέκτημά τους έγκειται στο γεγονός ότι αντί για πλήρεις οδοντωτούς τροχούς 
χρησιμοποιούν μόνο οδοντωτά τμήματα, βλ. Εικόνα 2.2. Είναι ακριβείς και παρέχουν πολύ 
καλά συγχρονισμένες κινήσεις σιαγόνων. Χάρη σε διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν διάφορες ταχύτητες ανοίγματος της σιαγόνας. Αυτό μπορεί να 
βοηθήσει στο να εξοικονομηθεί μία κίνηση του ρομπότ και έτσι να εξοικονομηθεί κάποιος 
χρόνος. 

 
Εικόνα 2.2 Οδοντωτός μηχανισμός μετασχηματισμού 

 

2.3 Μηχανισμός μετασχηματισμού CAM 

Το πλεονέκτημά του έγκειται στην ακριβή προσαρμογή της προόδου της δύναμης της 
άρπαγα. Υπάρχουν δίσκοι, τύμπανα ή μπροστινές cams, βλ. Εικόνα 2.3. 
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Εικόνα 2.3 Μηχανισμός μετασχηματισμού cam 

 

2.4 Μηχανισμός μετασχηματισμού με υπόδειγμα (template) 

Είναι παρόμοιος με τον προηγούμενο μηχανισμό που αναφέρθηκε. Σε αντίθεση με τον 
μηχανισμό μετασχηματισμού των cam, ωστόσο, η κίνηση εισόδου του είναι ευθεία, βλ. 
Εικόνα 2.4. 

 
Εικόνα 2.4 Υπόδειγμα μηχανισμού μετασχηματισμού 

 

 

2.5 Μηχανισμός μετασχηματισμού με κοχλία 

Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται συχνότερα εάν υπάρχει ανάγκη να επιτευχθεί υψηλή 
μετάδοση μεταξύ της κίνησης εισόδου (οδηγός) και των σιαγόνων. Οι κεφαλές που είναι 
εξοπλισμένες με αυτόν τον μηχανισμό μετασχηματισμού είναι σε θέση να συγκρατούν 
βαριά αντικείμενα και να διατηρούν σταθερές δυνάμεις εργασίας συμβάλλοντας έτσι στην 
ασφάλεια, βλ. Εικόνα 2.5. 
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Εικόνα 2.5 Μηχανισμός μετασχηματισμού με κοχλία 

3 ΤΥΠΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι αρπάγων βάσει του είδους της επαφής: 

• Επαφή σημείου 

• Επαφή γραμμής 

• Επαφή περιοχής 

 

Επαφή σημείου 

Όπως φαίνεται από το όνομα, αρπαγή με επαφή σημείου γίνεται όταν τα δάκτυλα που 
σφίγγουν και το αντικείμενο που πρέπει να συλληφθεί έρχονται σε επαφή σε ορισμένα 
συγκεκριμένα σημεία. Σε αυτό το είδος συγκράτησης υπάρχουν τουλάχιστον τρία έως 
τέσσερα σημεία επαφής μεταξύ των δακτύλων που σφίγγουν και του αντικειμένου που 
πρέπει να συλληφθεί. 

Επαφή γραμμής 

Στην επαφή γραμμής η επαφή μεταξύ του σαγονιού/δακτύλου γίνεται στη μορφή μίας 
γραμμής που εξαρτάται από το σχήμα του αντικειμένου. Στην επαφή γραμμής πρέπει να 
σιγουρεύεστε ότι οι υποθετικές γραμμές που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της επαφής 
είναι παράλληλες ή όσο το δυνατόν πλησιέστερες στο παράλληλο, διαφορετικά η σωστή 
αρπαγή γίνεται πολύ δύσκολη. 

Επαφή περιοχής 

Αντί για σημεία ή γραμμές, υπάρχει μια ολόκληρη επιφάνεια των δακτύλων που έρχεται σε 
επαφή με το αντικείμενο. Γενικά στην επαφή περιοχής, η επαφή δύο επιφανειών από 
αντίθετες πλευρές είναι αρκετή για να συγκρατηθεί πλήρως το αντικείμενο. 

Η ενεργή επιφάνεια μιας άρπαγας είναι αυτό που στην πραγματικότητα βρίσκεται σε 
επαφή μεταξύ της σιαγόνας και του αντικειμένου και σχετίζεται με τα γεωμετρικά σχήματα 
που χρησιμοποιούνται στα σχέδια των σιαγόνων. Ορίζεται ως: Α Επαφή σημείου, Β επαφή 
γραμμής, Γ επαφή επιφάνειας, Δ κυκλική επαφή, και Ε επαφή διπλής γραμμής, Εικόνα 3.1. 
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Εικόνα 3.1 Επαφή μεταξύ του σαγονιού και του αντικειμένου 

 

4 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ 
Υπάρχουν δύο τύποι μαγνητικών αρπάγων, μόνιμοι μαγνήτες και ηλεκτρομαγνήτες. Οι 
μαγνητικές αρπάγες είναι κατάλληλες μόνο για την συγκράτηση σιδηρούχων αντικειμένων 
και είναι πολύ εύκολο να ελεγχθούν για τη συγκράτηση και την απελευθέρωση. Ένας 
μόνιμος-μαγνήτης είναι ένα αντικείμενο που κατασκευάζεται από μαγνητισμένο υλικό. Οι 
μόνιμοι μαγνήτες απαιτούν μηχανισμό για την απελευθέρωση του πιασμένου αντικειμένου, 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.1. 

 
Εικόνα 4.1 Μαγνητική αρπάγη 

 

Εκτός από τους μόνιμους μαγνήτες, ένα μαγνητικό πεδίο μπορεί να δημιουργηθεί 
ηλεκτρικά. Το μαγνητικό πεδίο παράγεται από ένα καλώδιο τυλιγμένο σε ένα πηνίο. Όταν η 
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ηλεκτρική ενέργεια διέρχεται μέσω του καλωδίου, το μαγνητικό πεδίο ενεργοποιείται και 
το πεδίο εξαφανίζεται όταν η ηλεκτρική ενέργεια έχει σταματάει. Οι ηλεκτρομαγνητικοί 
ανυψωτές χρησιμοποιούνται συχνά για την συγκράτηση διαφόρων απορριμμάτων σιδήρου 
και χάλυβα. Είναι κοινές στις μεταποιητικές βιομηχανίες. Ορισμένα αντικείμενα μπορούν να 
μαγνητιστούν κατά τη συγκράτηση με ηλεκτρομαγνήτες, αλλά αυτό το πρόβλημα μπορεί να 
μειωθεί συνδέοντας τους ηλεκτρομαγνήτες με το εναλλασσόμενο ρεύμα. Οι 
ηλεκτρομαγνητικές αρπάγες μπορούν να συγκρατήσουν και να απελευθερώσουν 
αντικείμενα σε λίγα δευτερόλεπτα, πράγμα που είναι ευεργετικό όταν ο χρόνος μετράει. 
Άλλα οφέλη ηλεκτρομαγνητικών αρπάγων είναι ότι μπορούν να διαστασιωθούν για πολύ 
μεγάλες δυνάμεις. 
 

5 ΑΡΠΑΓΕΣ ΚΕΝΟΥ 
Οι αρπάγες κενού γίνονται βεντούζες, οι βεντούζες είναι κατασκευασμένες από λάστιχο. Οι 
βεντούζες συνδέονται μέσω σωλήνων με συσκευές υπό πίεση για την συγκράτηση 
αντικειμένων και για την απελευθέρωση αέρας εισάγεται μέσα στις βεντούζες. Η υπό-πίεση 
μπορεί να δημιουργηθεί με τις ακόλουθες διατάξεις: 

• Αντλίες κενού 

• Εκτοξευτήρες 

• Φυσητήρες αναρρόφησης 

• Κύλινδροι με πεπιεσμένο αέρα 

Οι αρπάγες κενού λειτουργούν όταν η διαφορά μεταξύ της ατμοσφαιρικής πίεσης και του 
κενού, ή αρνητική πίεση, είναι αρκετή για να παρέχει τη δυνατότητα ανύψωσης, 
συγκράτησης, κίνησης και πολλά άλλα. Αυτό συμβαίνει όταν η μία πλευρά ενός μέρους 
είναι αρκετά μεγάλη και αρκετά επίπεδη ώστε μια αρπάγα κενού να δημιουργήσει αρκετή 
διαφορά στην πίεση. 

Οι αρπάγες κενού χρησιμοποιούν βεντούζες (κύπελλα κενού) ως συσκευές συγκράτησης. 
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κυπέλλων αναρρόφησης και τα κύπελλα είναι γενικά 
κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη ή λάστιχο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
θερμοκρασίες μεταξύ -50 και 200 °C. Το κύπελλο αναρρόφησης μπορεί να ταξινομηθεί σε 
τέσσερις διαφορετικούς τύπους. καθολικές βεντούζες, επίπεδες βεντούζες με μπάρες, 
βεντούζες με φυσητήρες και βεντούζες βάθους, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.1. 
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Εικόνα 5.1 Διαφορετικοί τύποι από βεντούζες 

Οι γενικής χρήσης βεντούζες χρησιμοποιούνται για επίπεδες ή ελαφρώς τοξωτές 
επιφάνειες. Οι γενικής χρήσης βεντούζες είναι μία από τις φτηνότερες βεντούζες στην 
αγορά, αλλά υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα με αυτό το είδος βεντουζών. Όταν η υπο- 
πίεση είναι πολύ υψηλή, η βεντούζα μειώνεται πολύ, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη 
φθορά. Οι επίπεδες βεντούζες με μπάρες είναι κατάλληλες για επίπεδα ή εύκαμπτα 
αντικείμενα που χρειάζονται βοήθεια όταν ανυψωθούν. Αυτοί οι τύποι βεντούζας 
παρέχουν μια μικρή κίνηση υπό φορτίο και διατηρεί την περιοχή στην οποία δρα η υπό-
πίεση, αυτό μειώνει τη φθορά της επίπεδης βεντούζας με μπάρες, αυτό οδηγεί σε μια 
ταχύτερη και ασφαλέστερη κίνηση. Οι βεντούζες με φυσητήρες χρησιμοποιούνται συνήθως 
για καμπύλες επιφάνειες, για παράδειγμα όταν απαιτείται διαχωρισμός ή όταν ένα 
μικρότερο αντικείμενο συγκρατείται και χρειάζεται μικρότερη κίνηση. Αυτός ο τύπος 
βεντούζας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιοχές, αλλά επιτρέπουν πολλή κίνηση 
κατά τη συγκράτηση και χαμηλή σταθερότητα με μικρή υπό-πίεση. Η βεντούζα βάθους 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιφάνειες που είναι πολύ ακανόνιστες και καμπύλες ή όταν 
ένα στοιχείο πρέπει να ανυψωθεί πάνω από μια άκρη. 

Ένα παράδειγμα της χρήσης μιας αρπάγης κενού σε ένα ρομπότ παρουσιάζεται στην Εικόνα 
5.2. 

 

 
Εικόνα 5.2 Παράδειγμα χρήσης αρπάγης κενού 

 

6 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

— Εργαλεία αφαίρεσης υλικών 
  Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εργαλεία κοπής, γεώτρησης και αφαίρεσης αιχμών που 
εγκαθίστανται ως εργαλεία ρομπότ. 
— Φανοί συγκόλλησης 
Η συγκόλληση είναι μια πολύ δημοφιλής ρομποτική εφαρμογή. Οι φανοί 
συγκόλλησης έχουν γίνει έτσι πολύ αποδοτικοί τελικοί παράγοντες που 
μπορούν να ελεγχθούν με έναν εξελιγμένο τρόπο για βελτιστοποιημένη 
συγκόλληση. Μερικοί φανοί έρχονται επίσης με τροφοδότη καλωδίων για 
έναν ακόμη καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας. 

- Πιστόλια συγκόλλησης 
- Πιστόλια βαφής ψεκασμού 
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- Άξονας για γεώτρηση και άλεση 
- Οδηγοί με βίδα 
- Φανός θέρμανσης 

 

7 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
Οι μετατροπείς παραγόντων/τελεστών χρησιμοποιούνται όταν πολλοί διαφορετικοί τελικοί 
παράγοντες πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη σειρά από ένα ρομπότ. Χρησιμοποιούνται για 
την τυποποίηση της διεπαφής μεταξύ της φλάντζας ρομπότ και της βάσης του εργαλείου. 
Μπορούν να είναι χειροκίνητα ή αυτόματα, βλ. Εικόνα παρακάτω. 
 

 
Εικόνα 7.1 Παράδειγμα δομοστοιχείων του παράγοντα με εναλλάξιμο μηχανισμό 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Ποια είναι η πιθανή επαφή μεταξύ της αρπάγης και του αντικειμένου; 

a. Μόνο επαφή σημείου 

b. Επαφή σημείου και γραμμής 

c. Μόνο επαφή με περιοχή 

d. Επαφή σημείου, γραμμής και περιοχής 
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2. Στην ταξινόμηση αρπάγων με βάση τον αριθμό των δακτύλων ανήκει: 
a. Αρπάγη ενός δακτύλου και φανός συγκόλλησης 
b. Αρπάγη τριών δακτύλων και πιστόλι κόλλας 
c. Ένα δάχτυλο και δύο και περισσότερα δάκτυλα 

 

3. Ποια είναι η πιθανή επαφή μεταξύ της αρπάγης και του αντικειμένου; 

a. Μόνο επαφή σημείου 

b. Επαφή σημείου και γραμμής 

c. Μόνο επαφή με περιοχή 

d. Επαφή σημείου, γραμμής και περιοχής 
  

4. Ποιο βήμα ΔΕΝ ανήκει στους λειτουργικούς χειρισμούς (operation manipulation) με 
το αντικείμενο; 

a. Απελευθέρωση του αντικειμένου 

b. Ερχόμενο σε επαφή 

c. Προσέγγιση του αντικειμένου 

d. Ασφάλιση του αντικειμένου 

e. Μετακίνηση του αντικειμένου 

f. Αύξηση της δύναμης 

g. Σημειακή συγκόλληση 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Ερώτηση  Απάντηση(εις) 

1 d 

2 c 

3 d 

4 g 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα συνεργατικά ρομπότ 
(Cobots) και την απρόσκοπτη λειτουργία των ρομπότ σε συνεργατικά περιβάλλοντα, π.χ. 
αυτονομία επιπέδου 5 που αναμένεται να επικρατήσει στη μελλοντική παραγωγή. Κατά την 
τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί τεράστια αύξηση στη χρήση των ρομπότ. Η μεταποίηση 
έχει επηρεαστεί από την ανάπτυξη των συνεργατικών ρομπότ. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη 
για φυσικά εμπόδια μεταξύ ρομπότ και ανθρώπων στο χώρο του εργοστασίου. Τα 
συνεργατικά ρομπότ, ή Cobots, είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη με ένα πολλά 
υποσχόμενο μέλλον για να καταστεί δυνατή η ασφαλής αλληλεπίδραση ανθρώπου-
μηχανής. Επιτρέποντας την άμεση συνεργασία μεταξύ εργαζομένου και ρομπότ, 
προσθέτουν μια διάσταση στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αυτοματοποίηση 
μπορεί να ενσωματωθεί στη βιομηχανία. Τα συνεργατικά ρομπότ, αλλιώς γνωστά ως 
Cobots, έχουν σχεδιαστεί για να εργάζονται με ασφάλεια μαζί με τους ανθρώπους σε έναν 
κοινό χώρο εργασίας. Αυτά τα ρομπότ, με την αυξημένη ευελιξία και επιδεξιότητά τους, 
μπορούν να ολοκληρώσουν πιο λεπτά καθήκοντα που τα συμβατικά ρομπότ δεν μπορούν 
και ως εκ τούτου, θεωρούνται ως μία από τις μελλοντικές τάσεις της ρομποτικής στη 
βιομηχανία. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αυτό το μάθημα παρουσιάζει μια ιδέα και τη λειτουργικότητα των συνεργατικών ρομπότ 
που εισάγουν τον μαθητή σε συνεργατικά ρομπότ. Στόχος είναι να εξοικειωθούν οι 
εκπαιδευόμενοι με τον ορισμό των Cobots, να εξοικειωθούν με τις παραμέτρους και τις 
δυνατότητες των Cobots και να παρουσιάσουν διαφορετικές πτυχές των εφαρμογών Cobots 
σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας και τις αντίστοιχες λειτουργίες τους. Ο γενικός στόχος 
είναι να δοθούν γνώσεις σχετικά με τις δυνατότητες των συνεργατικών ρομπότ και της 
συνεργατικής λειτουργικότητας για τη χρήση αυτού του δυναμικού στην πράξη για την 
αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας παραγωγής. 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
Cobot Συνεργατικό ρομπότ 
SLP Ασφαλής περιορισμένη θέση  
STR Ασφαλές εύρος ροπής 
SRMS Παρακολουθούμενη παύση ασφαλείας  
SSM Παρακολούθηση ταχύτητας και διαχωρισμού 
PFL Περιορισμένος σε ισχύ και δύναμη 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
1.1 Ιστορικό 

Η Mitsubishi Electric έχει επινοήσει τον όρο «συνεργατική ρομποτική». Για να συμπεριλάβει 
αυτόν τον ευρύτερο ορισμό της συνεργασίας, μπορούμε να επεκτείνουμε περαιτέρω τον 
ορισμό των Cobots σε περιβάλλοντα όπου οι άνθρωποι δεν εργάζονται μαζί με το ρομπότ, 
αλλά απαιτούν τακτική πρόσβαση στο ρομποτικό κύτταρο. Σε αυτές τις εφαρμογές, οι 
ρυθμιζόμενες ζώνες ασφαλείας (π.χ. με τη χρήση σαρωτών ασφαλείας) σε συνδυασμό με 
λειτουργίες όπως η ασφαλής περιορισμένη ταχύτητα (SLS), η ασφαλής περιορισμένη θέση 
(SLP) και η ασφαλές εύρος ροπής (STR) περιορίζουν σταδιακά τη θέση, την ταχύτητα και τη 
ροπή του ρομπότ κατά την προσέγγιση του ανθρώπου. 

Στην παραγωγή η ασφάλεια είναι πάντα ένας σημαντικός στόχος. Η εισαγωγή των 
συνεργατικών ρομπότ γύρω στο 2005 άλλαξε την εγκατάσταση των εργοστασίων. Πριν από 
αυτό υπήρχε συνήθως ένα φυσικό εμπόδιο μεταξύ ρομπότ και ανθρώπων στο πάτωμα του 
εργοστασίου. Τα νέα συνεργατικά συστήματα ρομπότ επιτρέπουν μια πιο ευέλικτη 
συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ. Μπορούν να υπάρχουν στον ίδιο χώρο και είναι 
δυνατόν να αλληλεπιδρούν δυναμικά μέσω προσεκτικού σχεδιασμού. Σήμερα τα 
συνεργατικά ρομπότ χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για μικρότερες εργασίες 
ωφέλιμου φορτίου. Η ασφάλεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί μείζονα εστίαση, καθώς 
διευρύνεται το πιθανό σύνολο εφαρμογών. 

1.2 Τι είναι ένα συνεργατικό ρομπότ; 

Ο όρος «συνεργατικό ρομπότ» συχνά παρερμηνεύεται. Στην πραγματικότητα, αν και ένα 
συνεργατικό ρομπότ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μαζί με τους ανθρώπους, η ίδια η 
συσκευή δεν είναι απαραίτητα περιορισμένη στη δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι το ρομποτικό 
κύτταρο παρακολουθείται, είναι ασφαλές για τους ανθρώπινους συνεργάτες και βασίζεται 
σε τουλάχιστον έναν από τους τέσσερις συνεργατικούς τρόπους. Ο όρος «συνεργατικό 
ρομπότ» είναι μοναδικός στο ότι περιγράφει το γεγονός ότι οι άνθρωποι και τα ρομπότ 
συνεργάζονται μεταξύ τους, όχι αν τα ρομπότ έχουν περιορισμό στη δύναμη. Το «cobot» 
είναι ένας όρος στην καθομιλουμένη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα 
συνεργατικό ρομπότ. Για άλλη μια φορά, ο όρος «Cobot» χρησιμοποιείται κυρίως όταν 
μιλάμε για ρομπότ περιορισμένης δύναμης. Έτσι, μπορείτε βασικά να πείτε ότι ένα ρομπότ 
περιορισμένης δύναμης είναι ένα Cobot. 

Για να χρησιμοποιήσετε τα Cobots θα πρέπει να κατανοήσετε: 
• Γιατί υπάρχει διαφορά από ένα «παραδοσιακό» ρομπότ; 
• Τι θα πρέπει να θεωρείται COBOT; 
• Βασικά του HRC (Συνεργασία Ανθρώπου-Ρομπότ) και των χώρων εργασίας τους 
• Νέες τεχνικές παρακολούθησης της ταχύτητας και του διαχωρισμού που μπορούν να 

βελτιώσουν περαιτέρω την ασφάλεια των εφαρμογών Cobot 
• Είναι τα COBOT πράγματι τόσο ασφαλή όσο ακούγεται; 
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Τα συνεργατικά ρομπότ έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται με τους ανθρώπους. Είναι 
κατασκευασμένα με χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως ενσωματωμένους αισθητήρες, 
παθητική συμμόρφωση και ανίχνευση υπερέντασης. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες 
αισθάνονται εξωτερικές δυνάμεις και, αν η δύναμη είναι πολύ υψηλή, θα οδηγήσουν το 
ρομπότ να σταματήσει την κίνησή του. Τα περισσότερα συνεργατικά ρομπότ μπορούν 
εύκολα να διδαχθούν με επίδειξη, αντί να απαιτούν βαθιά γνώση προγραμματισμού. Χάρη 
στην ευκολία εφαρμογής τους και το γεγονός ότι δεν απαιτούνται πρόσθετα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας (όπως φράχτες ή διακόπτες), μπορούν να τεθούν σε λειτουργία 
πολύ πιο γρήγορα. Τα περισσότερα συνεργατικά ρομπότ μπορούν επίσης να μετακινηθούν 
γύρω από το πάτωμα του εργοστασίου για να εκτελέσουν διαφορετικές εργασίες σε άλλους 
σταθμούς. Όντας πιο επιδέξια και ευέλικτα, μπορούν να εκτελέσουν περισσότερες εργασίες 
και ακόμη και να κάνουν ό,τι μπορεί ένας άνθρωπος [1]. 

2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΡΟΜΠΟΤ 
Οι άνθρωποι και τα ρομπότ εργάζονται σε ένα εργοστασιακό χώρο και συνήθως πρέπει να 
μοιράζονται κάποιο χώρο εργασίας. Ο συνεργατικός χώρος εργασίας έχει σαφή οριοθέτηση 
του περιορισμένου χώρου και των συνεργατικών χώρων εργασίας. Τα παραδοσιακά 
βιομηχανικά ρομπότ έχουν περιορισμένο χώρο, ή πρέπει να τεθούν εκτός λειτουργίας εάν 
μοιράζονται ένα είδος συνεργατικού χώρου εργασίας. Από την άλλη πλευρά, τα Cobots 
μπορούν να μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας χωρίς κανένα εξωτερικό μέσο ασφάλειας 
(Πίνακας 1) 

 
Πίνακας 1 Περιορισμένος χώρος εργασίας έναντι συνεργατικού χώρου εργασίας [1] 

 

 

 

Έχει ληφθεί υπόψη η ανάγκη για 
αποστάσεις γύρω από εμπόδια, όπως 
φωτιστικά, εξοπλισμός, υποστήριξη κτιρίων 
και οδοί πρόσβασης. 

Ο χώρος εργασίας των βιομηχανικών ρομπότ 
είναι πλήρως περιορισμένος 
Μέθοδοι Συνεργατικής Λειτουργίας 
Παρακολουθούμενη παύση ασφαλείας 
(SRMS): ΕΊΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΏΠΟΥ 

2016 ενότητα 5.5.2 (ISO/TS 15066: 
Απαγορεύεται η πρόσβαση στον 
περιορισμένο χώρο εκτός του συνεργατικού 
χώρου εργασίας. 
Μια προστατευτική παύση λειτουργίας 
ενεργοποιείται εάν ένα άτομο εισέλθει στον 

Παρακολούθηση ταχύτητας και 
διαχωρισμού (SSM) 
2016 Ενότητα 5.5.4 (ISO/TS 15066:2016) 
Εάν η απόσταση διαχωρισμού μεταξύ ενός 
επικίνδυνου τμήματος του συστήματος 
ρομπότ και οποιουδήποτε χειριστή πέσει 
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συνεργατικό χώρο εργασίας [2] κάτω από την απόσταση προστατευτικού 
διαχωρισμού, τότε το σύστημα ρομπότ ξεκινά 
μια προστατευτική παύση λειτουργίας. 

Συνεργατική λειτουργία 

 

Συνεργατικές πράξεις 

 
Power and Force Limited (PFL) 
2016 τμήμα 5.5.5 (ISO/TS 15066: 
Το σύστημα ρομπότ είναι σχεδιασμένο έτσι 
ώστε να μειώνει επαρκώς τους κινδύνους 
για τον χειριστή με τη μη υπέρβαση των 
εφαρμοστέων οριακών τιμών κατωφλίου για 
τις επαφές [2] 
Πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση σε 
ευαίσθητες περιοχές του σώματος, 
συμπεριλαμβανομένου του κρανίου, του 
μετώπου, του λάρυγγα, των ματιών, των 
αυτιών ή του προσώπου. 

 

 

 
Εικόνα 1 Συνεργασία ανθρώπου-ρομπότ [3] 

 

3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΡΟΜΠΟΤ 
Η σύγκριση των βιομηχανικών και συνεργατικών ρομπότ συνοψίζεται στον Πίνακα 2. 
 

Πίνακας 2 Τυπικές διαφορές μεταξύ βιομηχανικών και συνεργατικών ρομπότ 

Βιομηχανικά ρομπότ Συνεργατικά ρομπότ 
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• Μεγάλος, σταθερός εξοπλισμός 
• Συνήθως απαιτεί κλωβό ασφαλείας 
• Υψηλός όγκος, παραγωγή υψηλής 
ταχύτητας 
• Σύνθετη ολοκλήρωση και 
προγραμματισμός 
• Δύσκολη αλλαγή/αναδιάταξη 
• Υψηλό κόστος εγκατάστασης 

• Μικρά & ευέλικτα 
• Παρόμοια ταχύτητα με την ανθρώπινη 
• Γρήγορη ρύθμιση 
• Εύκολα στη χρήση 
• Ασφαλής με τους εργαζομένους 
• Χαμηλό αρχικό κόστος και ταχεία απόδοση 
επένδυσης 

  
 

4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΡΟΜΠΟΤ 
Λόγω της ευελιξίας τους και της σχετικής ευκολίας χρήσης τους σε σύγκριση με τα πλήρως 
αυτόματα ρομποτικά συστήματα, τα Cobots θεωρούνται γενικά οικονομικά προσιτή και 
ελκυστική επιλογή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν 
να επωφεληθούν από την παραδοσιακή πρόταση αξίας των ρομπότ – μπορούν να 
εκτελέσουν επαναλαμβανόμενα ή μη ασφαλή καθήκοντα, ελευθερώνοντας τους 
ανθρώπινους εργαζόμενους ώστε να προσθέσουν αξία για πολύ χαμηλότερο κόστος 
εισόδου. 

4.1 Λειτουργία cobot 

Το πρότυπο ασφάλειας ISO 10218-1 [4] ταξινομεί τους τέσσερις τύπους συνεργατικής 
λειτουργίας ρομπότ. 

4.1.1 Παρακολουθούμενη παύση ασφαλείας  

Η παρακολουθούμενη παύση ασφαλείας σταματάει την κίνηση ενός ρομπότ όταν ένας 
χειριστής βρίσκεται στο συνεργατικό χώρο εργασίας. Το ρομπότ διατηρεί την ισχύ του αλλά 
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δεν μπορεί να κινηθεί. Αυτός ο χώρος εργασίας είναι ο κοινός χώρος όπου ένας άνθρωπος 
και ένα ρομπότ εκτελούν εργασίες. Ενώ ο χώρος εργασίας είναι ελεύθερος από τους 
χειριστές, το Cobot λειτουργεί με υψηλές ταχύτητες. Αυτό οδηγεί σε γρηγορότερο χρόνο 
κύκλου. 

4.1.2 Χειροκίνητη καθοδήγηση 

Η χειροκίνητη καθοδήγηση επιτρέπει σε ένα Cobot να κινείται μέσω άμεσης εισόδου από 
έναν χειριστή. Το Cobot παραμένει σε παρακολουθούμενη παύση ασφαλείας έως ότου ο 
χειριστής ενεργοποιήσει τη χειροκίνητη διάταξη καθοδήγησης μέσω διακόπτη 
ενεργοποίησης. Τέτοια βοηθήματα είναι πιο εύκολο σε ελιγμούς από τα παραδοσιακά 
σχέδια. 

4.1.3 Παρακολούθηση ταχύτητας και διαχωρισμού 

Η παρακολούθηση της ταχύτητας και του διαχωρισμού συχνά αναφέρεται ως ένα μη 
περιφραγμένο σύστημα ρομπότ. Το συνεργατικό ρομπότ μπορεί να κινηθεί ταυτόχρονα με 
τον χειριστή αν διατηρεί μια προκαθορισμένη απόσταση μεταξύ τους. Συχνά ένας 
ανιχνευτής περιοχής λέιζερ με αξιολόγηση ασφαλείας παρακολουθεί αυτή την εφαρμογή 
Cobot. 

4.1.4 Περιορισμός ισχύος και δύναμης από τον εγγενή σχεδιασμό ή τον έλεγχο 

Οι περιορισμοί στην ισχύ και τη δύναμη απαιτούν ένα ειδικό ρομπότ που έχει 
ενσωματωμένη ανάδραση ισχύος ή δύναμης. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στο Cobot να 
ανιχνεύσει την επαφή με ένα άτομο. Αυτός είναι ο πιο δημοφιλής τύπος Cobot. Απαιτείται 
εκτενής αξιολόγηση κινδύνου, διότι ο χειριστής μπορεί να παραμείνει σε κοντινή απόσταση 
από το Cobot. 

4.2 Εφαρμογή 

4.2.1 Φάση σχεδιασμού 

Μια λύση plug-and-play που ταιριάζει μηχανικά, ηλεκτρικά και λογισμικά στο ρομπότ σας 
είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί. Αυτό θα απλοποιήσει σημαντικά το σχεδιαστικό μέρος της 
διαδικασίας και θα επιτρέψει στους μηχανικούς να επιστρέψουν στην καθημερινή ρουτίνα 
τους το συντομότερο δυνατόν. 

4.2.2 Φάση ενσωμάτωσης 

Μόλις παραληφθεί το Cobot, πρέπει να προγραμματιστεί. Ο προγραμματισμός είναι 
συνήθως χρονοβόρος και περίπλοκος και απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες. Αυτός είναι 
ένας λόγος για τον οποίο να επιλέξετε ένα ρομπότ με μία απλή διεπαφή drag-and-drop, 
λογισμικό καθοδήγησης, ή αντίστοιχη εφαρμογή που με μία σύντομη εισαγωγή μπορείτε να 
τη διαχειριστείτε.. 

4.2.3 Φάση λειτουργίας 

Ίσως είναι απαραίτητο εξασφαλίζεται ότι το ρομπότ δεν «κάθεται» για μεγάλα διαστήματα. 
Μόλις σταματήσει το ρομπότ, κάποιος θα πρέπει να είναι κοντά για να ελέγξει το ακριβώς 
συνέβη. Λογισμικό που μπορεί να παρακολουθεί αυτές τις ενέργειες και να προειδοποιήσει 
για την κατάσταση του ρομπότ είναι ζωτικής σημασίας για να επανέλθει στην παραγωγή 
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γρηγορότερα. Το λογισμικό των Cobot είναι συνήθως φθηνό σε σύγκριση με το λογισμικό 
βιομηχανικών ρομπότ. 

Η πιο στενή ολοκλήρωση Cobot-μηχανής είναι ευκολότερη με τους ενσωματωμένους 
ψηφιακούς ελεγκτές I/O ή τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που βασίζονται σε Ethernet όπως 
το Ethernet IP. Για να διατηρήσετε την πολυπλοκότητα στο ελάχιστο, περιορίστε την 
αλληλεπίδραση της μηχανής σε βασικές εντολές, όπως η εκκίνηση κύκλου και η 
ολοκλήρωση του κύκλου. 

4.3 Ειδικές παράμετροι εφαρμογής για το cobot 

4.3.1 Εγγενής ασφάλεια 

Τα Cobots χρησιμοποιούν όλους τους τύπους αισθητήρων, αλλά η κύρια διάκριση τους 
είναι ότι είναι ανίκανοι να σας βλάψουν. Ενώ ένα ρομπότ με ωφέλιμο φορτίο 35 kg θα 
μπορούσε δυνητικά να προκαλέσει τραυματισμό αν κάτι πάει στραβά, τα εγγενώς ασφαλή 
ρομπότ είναι απλά πολύ αδύναμα για να σας βλάψουν. 

4.3.2 Αισθητήρας δέρματος 

Αυτό το είδος ρομπότ περιορισμένης ισχύος είναι λιγότερο διαδεδομένο στη βιομηχανία, 
αλλά είναι πιθανώς η ασφαλέστερη επιλογή που υπάρχει. Αυτά τα ρομπότ χρησιμοποιούν 
διάφορες απτικές μεθόδους ανίχνευσης για να αισθανθούν κάποια πρόσκρουση. Ο 
αισθητήρας μετρά την αγωγιμότητα του σώματος και σταματά αυτόματα το ρομπότ μόλις 
φτάσει σε ένα ορισμένο όριο. 

4.3.3 Βάση αισθητήρων δύναμης 

Αυτοί οι τύποι ρομπότ περιορισμένης ισχύος έχουν έναν διαφορετικό τρόπο να 
αισθάνονται τη δύναμη που ασκείται στο σώμα τους: ένας μεγάλος αισθητήρας δύναμης-
ροπής στη βάση του ρομπότ παρακολουθεί τις διάφορες δυνάμεις. Αν το ρομπότ είναι 
προγραμματισμένο να πάει προς κάθε κατεύθυνση, αλλά κάτι το εμποδίζει από το να 
κινηθεί, ο αισθητήρας δύναμης θα αισθανθεί ένα ανώμαλο διάνυσμα δύναμης και θα 
σταματήσει το ρομπότ. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συχνά από εταιρείες που 
μετατρέπουν τα βιομηχανικά ρομπότ τους σε συνεργατικά ρομπότ. Το σημείο τοποθέτησης 
ενός βιομηχανικού ρομπότ πάνω από έναν αισθητήρα δύναμης-ροπής και κάτω από 
μαλακό δέρμα είναι να επιτρέψει στον κατασκευαστή ρομπότ να επαναχρησιμοποιήσει ένα 
καθιερωμένο σχέδιο ρομπότ για την κατασκευή ενός συνεργατικού ρομπότ. 

4.3.4 Αίσθηση αρθρώσεων 

Η αίσθηση των αρθρώσεων είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος ρομπότ περιορισμένης 
δύναμης. Στην πραγματικότητα, αυτός ο τύπος Cobot χρησιμοποιεί τις αρθρώσεις του για 
να παρακολουθεί τις δυνάμεις που εφαρμόζονται στο σώμα του. Ορισμένα ρομπότ 
χρησιμοποιούν την ισχύ του κινητήρα τους και κάποια άλλα αισθητήρες δύναμης-ροπής 
ενσωματωμένους στις αρθρώσεις τους. Αυτός ο τύπος ανίχνευσης είναι εύκολος για τον 
τελικό χρήστη: πρέπει να ρυθμίσετε μόνο μία ή δύο ρυθμίσεις ασφαλείας στον ελεγκτή και 
είστε έτοιμοι να λειτουργήσετε το ασφαλές ρομπότ σας. 

4.4 Τυποποιημένες λειτουργίες 
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Η τεχνική προδιαγραφή ISO/TS 15066 «Ρομπότ και ρομποτικές συσκευές – Συνεργατικά 
βιομηχανικά ρομπότ» περιγράφει τέσσερις τύπους συνεργασίας ως αρχές προστασίας και 
απαιτήσεις ασφάλειας ως εξής: 

• Περιορισμός ισχύος και δύναμης 
• Χειρωνακτική καθοδήγηση 
• Παρακολούθηση ταχύτητας και διαχωρισμού 
• Παρακολουθούμενη παύση ασφαλείας 

Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης, όπως απαιτείται από το ISO/TS 15066, είναι η διενέργεια 
εκτίμησης κινδύνου σύμφωνα με το πρότυπο EN/ISO 12100. Αυτή η εκτίμηση κινδύνου θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον συνεργατικό χώρο εργασίας, την πρόσβαση, τις 
εξουσιοδοτήσεις και τον τρόπο με τον οποίο ένας χειριστής θα αλληλεπιδρά με το ρομπότ. 
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε ευλόγως προβλέψιμη κατάσταση επαφής μεταξύ του 
χειριστή και του ρομπότ. Είναι σημαντικό να εξεταστεί αν εμπλέκονται σταθερές δομές και 
άλλες πτυχές, όπως ο τελικός παράγοντας και το αντικείμενο εργασίας. 

Μετά την ταξινόμηση κάθε πιθανής κατάστασης επαφής και τον καθορισμό των ορίων, 
κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχεται ή να αξιολογείται. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
εξαρτάται από τον συγκεκριμένο τύπο πρόσκρουσης. 

Τα cobots είναι περιορισμένα σε ταχύτητα και ωφέλιμο φορτίο, γεγονός που απογοητεύει 
ορισμένους χρήστες που αναζητούν ένα συμβατικό ρομπότ που δεν απαιτεί ακριβή 
προστασία ασφαλείας. Η μεγαλύτερη αξία των Cobots είναι όταν μπορούν να 
ελευθερώσουν έναν εξειδικευμένο υπάλληλο από τις ταπεινές πτυχές της δουλειάς τους για 
να επικεντρωθούν αποκλειστικά στις πτυχές υψηλής αξίας.  

Το πρότυπο ασφάλειας ISO 10218-1 ταξινομεί τέσσερις τύπους λειτουργιών ασφάλειας 
λειτουργίας συνεργατικών ρομπότ. 

4.4.1 Περιορισμός ισχύος και δύναμης 

Η ικανότητα του ρομπότ να ασκεί δύναμη είναι περιορισμένη. Ερφαρμογές: 
• Μικρές ή πολύ μεταβλητές εφαρμογές 
• Συνθήκες που απαιτούν συχνή παρουσία χειριστή 
• Συντήρηση μηχανής 
• Φόρτωση/εκφόρτωση 

4.4.2 Χειροκίνητη καθοδήγηση 

Χειριστής καθοδηγεί ρομπότ μέσα από κινήσεις. Εφαρμογές: 
• Υποβοήθηση ρομποτικής ανύψωσης 
• Εφαρμογές υψηλής μεταβλητότητας 
• Περιορισμένες ή μικρές παραγωγές παρτίδων 

4.4.3 Παρακολούθηση ταχύτητας και διαχωρισμού 

Το ρομπότ ανιχνεύει εμπόδια και μειώνει την ταχύτητα. Εφαρμογές: 
• Ταυτόχρονες εργασίες 
• Άμεση διεπαφή με χειριστή  
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4.4.4 Παρακολουθούμενη παύση ασφαλείας  

Το ρομπότ σταματά παρουσία χειριστή ή εμποδίου. Εφαρμογές: 
• Απευθείας φόρτωση ή εκφόρτωση εξαρτημάτων 
• Εργασίες κατά τις επιθεωρήσεις διαδικασιών 
• Λειτουργία παρακολούθησης της ταχύτητας και του διαχωρισμού 

4.5 Τι να κάνετε και να μην κάνετε με Cobots 

4.5.1 Να μην τεθεί σε παραγωγική λειτουργία με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις 

• Μάθετε ποια από τις τέσσερις προκαθορισμένες λειτουργίες προστασίας θα 
χρησιμοποιήσετε. 

• Εκτελέστε υπολογισμούς για δύναμη, ταχύτητα, πίεση, ενέργειας και εισάγετε 
σωστές τιμές. 

• Συνιστάται η επικύρωση από τρίτο μέρος. 

4.5.2 Αυτό έπρεπε να είναι 20 N, αλλά 100 N είναι ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή για αυτό 
το ρομπότ 

• Μη χρησιμοποιείτε ρομπότ που σχεδιάστηκαν για μεγαλύτερα μεγέθη εργασιών. 
• Τα ρομπότ ελάχιστου μεγέθους παρέχουν καλύτερο έλεγχο των ορίων. 

4.5.3 Μην ελέγχετε μέσω απόστασης όταν στην πραγματικότητα πρέπει να ελέγχετε με 
περιορισμό ισχύος και δύναμης (PFL) 

• Μάθετε ποια από τις τέσσερις προκαθορισμένες λειτουργίες διασφάλισης θα 
χρησιμοποιήσετε για κάθε εφαρμογή. 

4.5.4 Μην σχεδιάζετε αιχμηρά εργαλεία ή εργαλεία χωρίς ελάχιστες επιφάνειες 

• Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι στρογγυλεμένες και να έχουν ελάχιστη 
επιφάνεια. 

4.5.5 Μην επιτρέψετε σημεία πρέζας/συντριβής με παρακείμενες επιφάνειες 

• Καθορίστε με σαφήνεια το συνεργατικό χώρο εργασίας και εξετάστε τις περιοχές 
επιφάνειας πρέζας. 

4.5.6 Ο καθορισμός και η προσαρμογή συνεργατικών ρυθμίσεων ασφαλείας πρέπει να 
προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης 

4.5.7 Ο χειριστής πρέπει να διαθέτει μέσα ώστε: 

• Να διακόπτει την κίνηση του ρομπότ ανά πάσα στιγμή με μία μόνο ενέργεια, ή 
• Να έχει τρόπο εξόδου από το συνεργατικό χώρο εργασίας χωρίς εμπόδια 

4.5.8 Οι διατάξεις παύσης έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από 
τον χειριστή 

4.6 Επιλογή των Cobots 

4.6.1 Τυποποιημένα Cobots και τα χαρακτηριστικά τους 

Εξασφάλιση ασφαλούς διδασκαλίας. Δεδομένου ότι ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την 
κίνηση του ρομπότ, πρέπει πάντα να γνωρίζει τον εξοπλισμό γύρω από το περιβάλλον και 
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τις ανησυχίες για την ασφάλεια (Εικόνα 2). Είναι δυνατή η επιβολή ορίων σε κίνηση, όπως ο 
χώρος και τα ήπια όρια άξονα, ώστε να διατηρηθεί ο χειριστής ασφαλής. 

Ενεργοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Ο χειριστής πρέπει πρώτα να εκκενώσει τον 
προστατευμένο χώρο. Αυτό μπορεί να ανιχνευθεί με αισθητήρες ασφαλείας ή πρόσθετη 
επαλήθευση του χειριστή. Για να ενεργοποιηθεί εκ νέου το ρομπότ για λειτουργία, πρέπει 
να παρέχεται επιλογή σκόπιμης λειτουργίας. 
 

Πίνακς 3 Λειτουργίες Cobot που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά Αντιπροσωπευτικές τεχνολογίες 
Σχετικά χαμηλό κόστος/ταχεία απόδοση 
επενδύσεων 
Προγραμματίζεται εύκολα/γρήγορα 
Ταχεία ανάπτυξη και ενσωμάτωση 
Ελαφριά συστήματα/μικρό αποτύπωμα 
Ανθρώπινο μέγεθος και εύρος λειτουργίας 
Εργασία με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα με τον άνθρωπο 
Απαιτήσεις χαμηλότερης ισχύος/συντήρησης 
Ευέλικτο, υποστηρίζει πολλαπλές εργασίες 
αυτοματισμού 
Λειτουργεί από εργατικό δυναμικό με ευρύ 
φάσμα επιπέδων εκπαίδευσης 

Αρθρωτοί βραχίονες 6 ή 7 DoF 
Αισθητήρας δύναμης/έλεγχος δύναμης 
Χωρίς σημεία με αιχμηρές ακμές 
Προγραμματισμός με επίδειξη 
Ελαφριά κατασκευή/νέα υλικά 
Μη επιθετική εμφάνιση/ψυχρά χρώματα 
Ενσωματωμένοι αισθητήρες (τροχός, όραση, 
σόναρ κ.λπ.) 
Επίκεντρο το λογισμικό / νοημοσύνη / 
«αντίληψη» 
Συμμορφούμενοι / αντισταθμισμένοι 
βαρύτητας/ βραχίονες με κίνηση προς τα 
πίσω 

 

 
 

Εικόνα 2 Ποικιλία πρότυπων Cobots 
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Πίνακας 4 Κάποια Cobots με τις παραμέτρους τους 

 

 
Κατά κανόνα τα Cobots έχουν μια επιλογή για οπτικό προγραμματισμό και στις 
περισσότερες περιπτώσεις για λειτουργική προσομοίωση. 

  
Εικόνα 3 Προγραμματισμός Cobots στη βιομηχανία 

 

4.6.2 Cobot YuMi (ABB) 

Υπάρχουν πολλά συνεργατικά ρομπότ στην αγορά και το ABB YUMI IRB14000 επιλέχθηκε 
ως παράδειγμα. Το ABB YuMi IRB14000 είναι ένα πρώτης γενιάς συνεργατικό ρομπότ με 
διπλό βραχίονα από την ABB robotics [5]. Το όνομα YuMi προέρχεται από το «Εσύ και εγώ», 
το οποίο, όπως υποδηλώνει το όνομα, αναπτύχθηκε για να συνεργαστεί στενά με τους 
ανθρώπους στις βιομηχανίες [6]. Το ρομπότ YuMi είναι ελαφρύ και δεν χρειάζεται να 
καλύπτεται χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε προστατευτική περιοχή με αποτέλεσμα ένα 
ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για το ρομπότ.  

Κάθε βραχίονας του ρομπότ έχει 7 άξονες που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην 
κίνηση. Η επισκόπηση των βραχιόνων και των θετικών και αρνητικών κατευθύνσεων του 
ρομπότ YuMi παρουσιάζονται στο Εικόνα 4. Κάθε βραχίονας έχει κινήσεις περίπου 664 mm 
κατά μήκος του άξονα Υ, 1018 mm κατά μήκος του άξονα Ζ και 681 mm κατά μήκος του 
άξονα X. Αυτές οι τιμές είναι σημαντικές για τον καθορισμό των ορίων κατά την 
αντιστοίχιση της κίνησης του ανθρώπινου βραχίονα με το βραχίονα ρομπότ. 
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Εικόνα 4 ABB YuMi Collaborative robot και YuMi  επισκόπηση αξόνων [6]. 

 

5 ΧΡΗΣΗ COBOTS 
Η χρήση των Cobots θα πρέπει να ξεκινήσει με τον σχεδιασμό του κύκλου έργου, 
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων βημάτων. 

 

 
 

Εικόνα 5 Κύκλος χρήσης Cobot [1] 

Για τον προγραμματισμό της χρήσης πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες: 

1. οδηγίες και πληροφορίες που αφορούν ειδικά τη συνεργατική εφαρμογή σχετικά με 
τον σωστό χειρισμό, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία, τις δοκιμές θέσης 
σε λειτουργία, τις διαδικασίες εκκίνησης, τις πληροφορίες του συστήματος κ.λπ. 

2. πληροφορίες που αφορούν ειδικά το ρομπότ, τα εργαλεία και το αντικείμενο 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού ωφέλιμου φορτίου και της 
συνολικής μάζας των κινούμενων μερών του ρομπότ 

3. Αναμενόμενες και ευλόγως προβλέψιμες καταστάσεις επαφής μεταξύ του 
συστήματος ρομπότ και του χειριστή 

Ένα Cobot είναι ευέλικτο και μπορεί γρήγορα να μάθει να προσαρμόζεται σε μια ποικιλία 
εργασιών – από την διαλογή και τοποθέτηση έως τη συντήρηση μηχανών (Εικόνα.6) 
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Εικόνα 6 Περιοχές χρήσης Cobots [7]. 

 

5.1 Διαλογή και τοποθέτηση (pick and place) 

Χειροκίνητη διαλογή και τοποθέτηση είναι ένα από τα πιο επαναλαμβανόμενα καθήκοντα 
που εκτελούνται από τους ανθρώπους σήμερα. Η βαρετή φύση του έργου μπορεί συχνά να 
οδηγήσει σε λάθη, ενώ οι επαναλαμβανόμενες σωματικές κινήσεις μπορούν να οδηγήσουν 
σε πίεση ή τραυματισμό. Μια εργασία διαλογής και τοποθέτησης είναι οποιαδήποτε κατά 
την οποία ένα τεμάχιο εργασίας επιλέγεται και τοποθετείται σε διαφορετική θέση. Αυτό θα 
μπορούσε να σημαίνει μια λειτουργία συσκευασίας ή μια λειτουργία ταξινόμησης από 
δίσκο ή μεταφορέα· η τελευταία συχνά απαιτεί προηγμένα συστήματα όρασης. Η 
λειτουργίες διαλογής και τοποθέτησης συνήθως απαιτούν έναν τελικό-παράγοντα που 
μπορεί να αρπάξει/κρατήσει το αντικείμενο. Θα μπορούσε να είναι είτε μια αρπάγη ή μία 
συσκευή συγκράτησης με κενό αέρος. 

5.2 Συντήρηση Μηχανής 

Η συντήρηση μηχανής απαιτεί από ένα άτομο να σταθεί για πολλές ώρες μπροστά από μια 
μηχανή CNC, ή μηχανή μορφοποίησης εγχύσεων ή άλλη παρόμοια συσκευή, και να τη 
συντηρούν για τις λειτουργικές ανάγκες της. Η συντήρηση μπορεί να αποτελείται από 
αλλαγές εργαλείων ή αντικατάσταση πρώτων υλών. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και 
κουραστική για τον ανθρώπινο χειριστή. Όχι μόνο τα Cobots ελευθερώνουν τον ανθρώπινο 
χειριστή, αλλά ένα μόνο Cobot μπορεί επίσης να συντηρεί πολλαπλά μηχανήματα, 
οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγικότητα. 

5.3 Συσκευασία και παλετοποίηση 

Ένα υποσύνολο της διαλογής και της τοποθέτησης είναι η συσκευασία και η παλετοποίηση 
των προϊόντων. Τα προϊόντα πριν από την αναχώρηση από το χώρο του εργοστασίου 
πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για την αποστολή. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει περιτύλιξη με συρρίκνωση· συναρμολόγηση κιβωτίων ή φόρτωση σε παλέτα 
για τη αποστολή. Αυτά τα καθήκοντα είναι επαναλαμβανόμενα και περιλαμβάνουν μικρά 
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ωφέλιμα φορτία, καθιστώντας τα ιδανικά για Cobots. Η ταχεία εναλλαγή μεταξύ προϊόντων 
είναι σημαντικός παράγοντας σε κάθε επιχείρηση που έχει υψηλό έως χαμηλό μείγμα 
όγκου  παραγωγής. Για την εφαρμογή αυτή απαιτείται παρακολούθηση μεταφορέων για 
τον συγχρονισμό της ρομποτικής κίνησης με μεταφορέα. 

5.4 Εργασίες επεξεργασίας 

Μια εργασία διεργασίας είναι οποιαδήποτε εργασία απαιτεί ένα εργαλείο να 
αλληλεπιδράσει με ένα αντικείμενο εργασίας. Συνηθισμένα παραδείγματα είναι η 
επεξεργασία συγκόλλησης, η διανομή ή η συγκόλληση. Κάθε μία από αυτές εργασίες 
επεξεργασίας απαιτεί ένα εργαλείο να επαναλαμβάνει ένα σταθερό μονοπάτι βημάτων. 
Αυτές οι εργασίες επεξεργασίας χρειάζονται σημαντικό χρόνο για να εκπαιδεύσουν νέους 
υπαλλήλους για να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία. Με τη χρήση ενός Cobot, ο 
προγραμματισμός μπορεί να εκτελεστεί σε μία μονάδα και να αντιγραφεί σε άλλες. Το 
Cobot λύνει επίσης το πρόβλημα του να εκτελεί ένας εργαζόμενος ακριβείς και 
επαναλαμβανόμενες κινήσεις. 

Το όφελος πολλών συστημάτων Cobot είναι η ευκολία προγραμματισμού είτε μέσω 
μεθόδων τοποθέτησης και αποθήκευσης της θέσης είτε μέσω του παραδοσιακού 
προγραμματισμού CAD/CAM, διευκολύνοντας τον ρομποτικό προγραμματισμό και 
επιτρέποντας σε οποιονδήποτε με εμπειρία συγκόλλησης να προγραμματίσει ένα Cobot. 

5.5 Εργασίες φινιρίσματος 

Οι εργασίες φινιρίσματος που εκτελούνται από τους ανθρώπινους χειριστές απαιτούν ένα 
χειροκίνητο εργαλείο και μεγάλη ποσότητα δύναμης. Η δόνηση από το εργαλείο μπορεί να 
προκαλέσει τραυματισμό στον χειριστή. Ένα Cobot μπορεί να παρέχει την απαραίτητη 
δύναμη, επανάληψη και ακρίβεια που απαιτούνται για το φινίρισμα των εργασιών. Αυτές οι 
εργασίες φινιρίσματος μπορεί να περιλαμβάνουν στίλβωση, λείανση κλπ. Το ρομπότ μπορεί 
να διδαχθεί χειροκίνητα ή μέσω μεθόδων προγραμματισμού υπολογιστών. Cobots που 
έχουν έλεγχο δύναμης μπορεί να βοηθήσουν να κάνουν το ρομπότ πιο στιβαρό. Αυτό 
επιτρέπει στο ρομπότ να χειριστεί κομμάτια διαφορετικών διαστάσεων. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω της αίσθησης δύναμης. 

5.6 Ποιοτικός έλεγχος 

Η διαδικασία ποιοτικής επιθεώρησης συνήθως περιλαμβάνει πλήρη επιθεώρηση των 
τελειωμένων μερών, εικόνες υψηλής ανάλυσης τμήματα μηχανής υψηλής ακρίβειας, και 
επαλήθευση μερών με βάση τα πρότυπα CAD. Η τοποθέτηση πολλαπλών καμερών υψηλής 
ανάλυσης σε Cobots μπορεί να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία για ταχύτερα 
αποτελέσματα. Η επιθεώρηση μπορεί επίσης να αποτυπωθεί ψηφιακά και να 
ψηφιοποιήσει τη σύγκριση με το μοντέλο που σχεδιάστηκε στον υπολογιστή. Η χρήση 
Cobots για την επιθεώρηση μπορεί να οδηγήσει σε επιθεώρηση υψηλότερης ποιότητας, με 
αποτέλεσμα να παράγονται ακριβέστερες παρτίδες παραγωγής. 

6 ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Ο ρυθμός αύξησης της χρήσης των Cobots ήταν ελαφρώς υψηλότερος (23 %) σε σύγκριση 
με τα παραδοσιακά ρομπότ για λόγους όπως η έλλειψη ευαισθητοποίησης, η διαχείριση 
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των αλλαγών και η έλλειψη αποτελεσματικών επιδόσεων χρήσης τεχνολογίας ή 
αξιολογήσεων της απόδοσης των επενδύσεων των επιχειρήσεων. Οι αποστολές και τα 
έσοδα των συνεργατικών ρομπότ προβλέπεται να αυξηθούν ταχέως κατά τα επόμενα πέντε 
έως 10 έτη [8]. Μέχρι σχετικά πρόσφατα, η προμήθεια Cobots περιοριζόταν σε μια χούφτα 
προμηθευτών. Οι περισσότεροι από τους μεγάλους προμηθευτές βιομηχανικών ρομπότ 
επιδιώκουν τώρα την είσοδο σε αυτόν τον τομέα με τη δική του λύση Cobot. Τα Cobots 
αντιμετωπίζουν αυξανόμενο αριθμό διεκδικητών και οι κορυφαίες βιομηχανίες 
παραμένουν κατακερματισμένες αντί να λαμβάνουν μερίδιο από τα παραδοσιακά 
βιομηχανικά ρομπότ. Τα συνεργατικά ρομπότ απολαμβάνουν επιτυχία σε νέες αγορές και 
εφαρμογές που δεν έχουν καλυφθεί ή εξυπηρετηθεί καλά από παραδοσιακά βιομηχανικά 
ρομπότ. Ως εκ τούτου, η συνολική αγορά Cobot αυξάνεται συνολικά λόγω των ακόλουθων 
παραγόντων: 

• Το συνολικό κόστος της εγκατάστασης και της ολοκλήρωσης του συστήματος είναι 
χαμηλότερο για τα Cobots. 

• Τα Cobots μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόνομους και μεμονωμένους 
σταθμούς εργασίας και δεν χρειάζεται να ενσωματωθούν πιο βαθιά σε μια συνολική 
γραμμή παραγωγής. 

• Λιγότερη εκπαίδευση και μηχανικοί απαιτούνται για τον προγραμματισμό Cobot 
• Μεγαλύτερα ωφέλιμα φορτία και εφαρμογές βαρέων καθηκόντων. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Τι σημαίνει αυτό – Παρακολούθηση ταχύτητας και διαχωρισμού (SSM) 

a. Το σύστημα ρομπότ έχει σχεδιαστεί να παύει τη λειτουργία εάν η απόσταση 
διαχωρισμού μεταξύ ενός μέρους του συστήματος ρομπότ και οποιουδήποτε 
χειριστή πέσει κάτω από την απόσταση προστατευτικού διαχωρισμού 

b. Το σύστημα ρομπότ έχει σχεδιαστεί να παύει τη λειτουργία όταν ένα άτομο 
εισέλθει στο συνεργατικό χώρο εργασίας 

c. Το σύστημα ρομπότ έχει σχεδιαστεί να παύει τη λειτουργία αν ο χειριστής 
κινείται πολύ γρήγορα 

2. Ποια από αυτές τις δηλώσεις περιγράφει τα πλεονεκτήματα των Cobots έναντι των 
βιομηχανικών ρομπότ; 

a. Μικρά & ευέλικτα 

b. Συνήθως απαιτούν κλωβό ασφαλείας 

c. Παραγωγή μεγάλου όγκου και ταχύτητας 

d. Παρόμοια ταχύτητα με τον άνθρωπο 

e. Γρήγορη ρύθμιση 

f. Εύκολα στη χρήση 
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g. Σύνθετη ενσωμάτωση και προγραμματισμός 

h. Ασφαλή με τους εργαζομένους 

3. Ονομάστε τους τέσσερις τύπους λειτουργίας Cobot σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 
10218-1 και την ασφάλεια 

a. Περιορισμός ισχύος και δύναμης 

b. Χειρωνακτική καθοδήγηση 

c. Παρακολούθηση ταχύτητας και διαχωρισμού 

d. Παρακολουθούμενη παύση ασφαλείας  

4. Ποιες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση χρήσης Cobot; 

a. Διαδικασίες πιστοποίησης cobot και τελευταίες ημερομηνίες πιστοποίησης 

b. Ειδικές πληροφορίες για τη συνεργατική εφαρμογή σχετικά με τον ορθό 
χειρισμό, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία δοκιμών 

c. Θέση των φώτων ασφαλείας, χρώμα και ρυθμός που αναβοσβήνουν 

d. Πληροφορίες που αφορούν ειδικά το ρομπότ, τα εργαλεία και το αντικείμενο 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού ωφέλιμου φορτίου και της 
συνολικής μάζας των κινούμενων μερών του ρομπότ 

e. Ευλόγως προβλέψιμες καταστάσεις επαφής μεταξύ του συστήματος ρομπότ και 
του χειριστή 

f. Κατάλογος ανταλλακτικών 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Ερώτηση  Απάντηση(εις) 

1 a 

2 a, d, e, f, h 

3 a, b, c, d 

4 b, d, e 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Το μάθημα αυτό παρέχει ένα γλωσσάριο βασικών εννοιών, ορισμών και όρων για τα 
ρομπότ υπηρεσιών στις διάφορες εφαρμογές τους. Όλοι οι όροι ταξινομούνται αλφαβητικά. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με το λεξιλόγιο και τους 
όρους που χρησιμοποιούνται στη ρομποτική υπηρεσιών. Η εκμάθηση του λεξιλογίου θα 
βοηθήσει τους μαθητές να μελετήσουν περαιτέρω, ανεξάρτητα και να κατανοήσουν θέματα 
που σχετίζονται με τη χρήση ρομπότ υπηρεσιών σε διάφορους τομείς της ζωής. 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
AGV Αυτοματοποιημένο καθοδηγούμενο όχημα ή αυτόματα καθοδηγούμενο όχημα   
AI Τεχνητή νοημοσύνη 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΌΡΩΝ 
Πίνακας 0·1 Κύριοι όροι 

Όρος Ορισμός 

Πλαίσιο αναφοράς (ή πλαίσιο αναφοράς) το σύστημα συντεταγμένων στο χώρο σε σχέση με 
το οποίο προσδιορίζεται η θέση ή η αλλαγή της θέσης ενός δεδομένου 
σώματος. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ρομπότ γεωργίας – τα ρομπότ γεωργίας είναι κινητά ρομπότ που χρησιμοποιούνται για την 
αυτοματοποίηση παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών έντασης εργασίας, ενώ ορισμένα 
είναι πλήρως αυτόνομα και μερικά είναι ημιαυτόνομα. Τα γεωργικά ρομπότ συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων που περιβάλλουν τους 
αυξανόμενους ανθρώπινους πληθυσμούς μας με τους εξής τρόπους: 

• βελτίωση των αποδόσεων των καλλιεργειών, 
• παρακολούθηση των περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων, και 
• χαλάρωση μιας εκτεταμένης έλλειψης εργατικού δυναμικού. 

Βοηθούν επίσης τους γεωργούς να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, να μειώσουν το 
λειτουργικό κόστος και να καταστήσουν δυνατές τις τελευταίες τεχνικές γεωργίας 
ακριβείας. 

Τα ρομπότ της γεωργίας αυξάνονται σε δημοτικότητα. Έχουν εξοπλιστεί με προηγμένους 
οπτικούς αισθητήρες για να προσαρμοστούν  με επιτυχία για διάφορες εφαρμογές για: 

• ρομποτικός ψεκασμός για τον έλεγχο των ζιζανίων· 
• αυτοματοποιημένη έξυπνη συγκομιδή καλλιεργειών· 
• ρομποτική φύτευση και σπορά· και 
• ρομποτικό κλάδεμα και αραίωση. 

Μια άλλη σημαντική ρομποτική τεχνολογία είναι ο αυτοματισμός φυτωρίων. 

 

AGV – ένα αυτοματοποιημένο καθοδηγούμενο όχημα ή αυτόματα καθοδηγούμενο όχημα 
είναι ένα κινητό ρομπότ που μπορεί να ακολουθήσει κατά μήκος σημαδεμένων μεγάλων 
γραμμών ή καλωδίων στο δάπεδο, ή χρησιμοποιεί ραδιοκύματα, κάμερες όρασης, μαγνήτες 
ή λέιζερ για πλοήγηση. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βαρέων υλικών γύρω από ένα 
μεγάλο βιομηχανικό κτίριο, όπως ένα εργοστάσιο ή μια αποθήκη.  

 

AI -Τεχνητή Νοημοσύνη — Είναι η μελέτη των μεθόδων για την ευφυή συμπεριφορά των 
υπολογιστών. Ένας υπολογιστής είναι έξυπνος στο βαθμό που κάνει το σωστό παρά το 
λάθος πράγμα. Το σωστό είναι οποιαδήποτε δράση είναι πιθανότερο να επιτύχει το στόχο, 
ή, σε πιο τεχνικούς όρους, η δράση που μεγιστοποιεί την αναμενόμενη χρησιμότητα. Η 
τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει εργασίες όπως η μάθηση, η συλλογιστική, ο σχεδιασμός, 
η αντίληψη, η κατανόηση της γλώσσας και η ρομποτική. 

 

Αυτόνομο ρομπότ —  επίσης γνωστό ως autorobot ή autobot. Είναι ένα ρομπότ που μπορεί 
να λειτουργήσει για μια παρατεταμένη περίοδο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.  Τα 
αυτόνομα ρομπότ θεωρούνται συνήθως υποτομέας της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα 
ρομπότ που εκτελεί συμπεριφορές ή καθήκοντα με υψηλό βαθμό αυτονομίας (χωρίς 
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εξωτερική επιρροή). Για να λειτουργήσουν, τα αυτόνομα ρομπότ απαιτούν βασικά τεχνικά 
στοιχεία – όπως: 

• ένα σύστημα κινήσεων, 
• χαρτογράφηση, 
• αλγόριθμοι πλοήγησης, και 
• τεχνολογία περιβαλλοντικής ανίχνευσης.  

 

Αυτονομία —  είναι  ελευθερία από εξωτερικό έλεγχο ή επιρροή· ανεξάρτητη. Στον κόσμο 
των αυτόνομων κινητών ρομπότ, αυτό σημαίνει ότι εκτελεί την αποστολή του με μηδέν έως 
ελάχιστη συμμετοχή των ανθρώπων.  

Τα χαρακτηριστικά αυτονομίας των κινητών ρομπότ υπηρεσιών επιτρέπουν: 
• Αυτόνομη εξερεύνηση. Ο αλγόριθμος του ρομπότ μπορεί να προσδιορίσει την 

περιοχή που δεν έχει ακόμη διερευνηθεί και καθορίζει μια βέλτιστη στρατηγική 
εξερεύνησης. 

• Εύρεση μονοπατιών. Ο αλγόριθμος αναζητά τη βέλτιστη διαδρομή του ταξιδιού. 
• Ταυτόχρονος εντοπισμός και χαρτογράφηση σε σχέση με το περιβάλλον του. Με το 

lidar (Light Detection And Ranging), το ρομπότ μπορεί να αναγνωρίσει το γειτονικό 
περιβάλλον του και να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των αισθητήρων για να 
εντοπίσει τον εαυτό του σε ένα χάρτη που θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια των 
κινήσεών του. 

• Αυτόματη ακολουθία διαδρομής 
• Ανίχνευση και αποφυγή εμποδίων  
• Επανασχεδιασμός διαδρομής σε πραγματικό χρόνο. Εάν η αποφυγή εμποδίων 

οδηγήσει σε σημαντικό κενό σε σχέση με την αρχικά προγραμματισμένη διαδρομή, 
το χαρακτηριστικό αυτό θα κοιτάξει στον χάρτη που έχει δημιουργηθεί για μια νέα 
διαδρομή που θα επιτρέψει στο ρομπότ να επιτύχει τον τελικό του στόχο. 

• Ταξινόμηση αντικειμένου σε κατηγορίες μέσω:  αλγόριθμος οπτικής αναγνώρισης, 
μάθησης και αναγνώρισης. 

 

Ρομπότ κατασκευής —  αυτά τα ρομπότ είναι επαγγελματικά ρομπότ υπηρεσιών που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή νέων κτιρίων. Όπως και τα περισσότερα ρομπότ, τα 
ρομπότ κατασκευών αποδεικνύουν την αξία τους παρέχοντας σημαντικές λειτουργικές 
εξοικονομήσεις κόστους μέσω αυξημένου χρόνου λειτουργίας και μειωμένου κόστους 
εργασίας.  

Τα ρομπότ κατασκευών βρίσκονται ακόμα στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξής τους.  

 Μερικές νέες χρήσεις των κατασκευαστικών ρομπότ χρησιμοποιούνται για: 
• Τρισδιάστατη εκτύπωση μεγάλων κατασκευών με τη χρήση ρομποτικού βραχίονα 

και τεχνικών προσθετικής κατασκευής · 
• ρομπότ για χτίσιμο με τούβλα 
• ρομποτικός βαρύς εξοπλισμός διπλού βραχίονα για καταστάσεις αρωγής σε 

περιπτώσεις καταστροφών· 
• ρομπότ αναρρίχησης για την κατασκευή ψηλών δομών, και 
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• εξωσκελετικές συσκευές που φοριούνται για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που 
εκτελούν επίπονα καθήκοντα. 

Τα ρομπότ κατασκευής εξακολουθούν να είναι σχετικά νέα.   
 

Ταξινόμηση των ρομπότ υπηρεσιών — Τα ρομπότ υπηρεσιών κατηγοριοποιούνται 
σύμφωνα με την προσωπική ή επαγγελματική χρήση. 
 

• Ρομπότ προσωπικής εξυπηρέτησης ή ρομπότ υπηρεσιών για προσωπική ή οικιακή 
χρήση,  

• Επαγγελματικά ρομπότ υπηρεσιών ή ένα ρομπότ υπηρεσιών για επαγγελματική 
χρήση.  

 

Τα ρομπότ εξυπηρέτησης πελατών— είναι επαγγελματικά ρομπότ υπηρεσιών που 
προορίζονται για αλληλεπίδραση με πελάτες. Αυτά τα ρομπότ μπορούν να έχουν 
ανθρωποειδείς και μη-ανθρωποειδείς μορφές και να αυτοματοποιούν πολλά από τα πιο 
βασικά καθήκοντα στην εξυπηρέτηση των πελατών. Η αξία τους έγκειται στην 
εξοικονόμηση εργασίας, στην αποτελεσματικότητα και στο χρόνο λειτουργίας. 

Τα περισσότερα ρομπότ εξυπηρέτησης πελατών χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους 
πελάτες να βρουν ένα στοιχείο ή να ολοκληρώσουν μια εργασία. Αναπτύσσονται στον 
κλάδο του λιανικού εμπορίου για να καθοδηγούν τους πελάτες μέσα στο κατάστημα, καθώς 
και στη βιομηχανία φιλοξενίας.  

Τα Ρομπότ Εξυπηρέτησης Πελατών τα συναντάμε σε: 
• τράπεζες, 
• εμπορικά κέντρα, 
• κέντρα οικογενειακής ψυχαγωγίας και  
• κι άλλα. 

Η αξία των ρομπότ εξυπηρέτησης πελατών δεν έγκειται μόνο στην ικανότητά τους να 
αλληλεπιδρούν με πελάτες πιο αποδοτικά από το ανθρώπινο προσωπικό, αλλά και στην 
ικανότητά τους να συλλέγουν δεδομένα πελατών κατά τη διάρκεια διαπροσωπικών 
αλληλεπιδράσεων.  Τα ρομπότ εξυπηρέτησης πελατών έχουν σημαντικές δυνατότητες για 
την ανάπτυξη διαδραστικών στρατηγικών μάρκετινγκ και επανασήμανσης και για την 
παρακολούθηση και ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών. 

 

Αμυντικά ρομπότ — αυτά τα  ρομπότ είναι επαγγελματικά ρομπότ υπηρεσιών που 
αναπτύσσονται από το στρατό σε σενάρια μάχης. Στόχος τους είναι συχνά να ενισχύσουν τις 
υπάρχουσες ικανότητες των στρατιωτών, ενώ παράλληλα τους κρατούν μακριά από 
κινδύνους όσο το δυνατόν περισσότερο. Ένα από τα ρομπότ άμυνας είναι οι εξωσκελετοί 
για αμυντικές εφαρμογές, οι οποίες κατασκευάστηκαν για να ενισχύσουν την αντοχή και 
την ευελιξία των στρατιωτών. Έχουν έρθει με τη μορφή: 

• εξωσκελετοί πλήρους σώματος· 
• εξωσκελετοί κάτω σώματος · 
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• παθητικοί στρατιωτικοί εξωσκελετοί · 
• εξωσκελετικά ενέργειας· και 
• σταθεροί στρατιωτικοί εξωσκελετοί. 

Μια άλλη μορφή αμυντικού ρομπότ, είναι τα ρομπότ πεδίου. Αυτά τα ρομπότ εκτελούν μια 
ποικιλία από λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων: 

• μεταφορά βαρέος εξοπλισμού· 
• επιχειρήσεις σε επικίνδυνες καταστάσεις για να κρατήσουν τους στρατιώτες σε 

ασφαλέστερη απόσταση· και 
• διάσωση τραυματισμένων στρατιωτών σε ζώνες μάχης. 

Υπάρχουν ρομπότ πεδίου σε αμυντικές εφαρμογές που είναι εξοπλισμένα με όπλα για 
επιθετικές δυνατότητες. 

 

Βαθμός αυτονομίας— Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8373 τα ρομπότ υπηρεσιών απαιτούν 
«ένα βαθμό αυτονομίας», που είναι η «ικανότητα εκτέλεσης των προβλεπόμενων 
καθηκόντων με βάση την τρέχουσα κατάσταση και την αίσθηση, χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση». Για τα ρομπότ υπηρεσιών, αυτό κυμαίνεται από τη μερική αυτονομία – 
συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το ρομπότ– έως την πλήρη 
αυτονομία – χωρίς ενεργή ανθρώπινη παρέμβαση στο ρομπότ.  

 

Τα εξωσκελετοί ρομπότ — τα ρομπότ εξωσκελετοί αναπτύσσονται σε ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών, με σκοπό να μιμηθούν, να αυξήσουν ή να ενισχύσουν τις κινήσεις του ίδιου 
του σώματος. Αυτά τα ρομπότ παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη στην ανθρώπινη κίνηση, 
με πιθανές χρήσεις που κυμαίνονται από καταναλωτικά προϊόντα έως στρατιωτική 
εφαρμογή. 

Οι κύριες εφαρμογές για τα ρομπότ εξωσκελετών στη σημερινή αγορά επικεντρώνονται στις 
υπηρεσίες αποκατάστασης στον ιατρικό τομέα – εκπαίδευση των κινήσεων των μυών και 
βοήθεια στην αποκατάσταση τραυματισμών με πιο ακριβή και αποτελεσματικό τρόπο από 
ό, τι ήταν προηγουμένως εφικτό. Χρησιμοποιούνται επίσης στο στρατό για την 
καταπολέμηση της κόπωσης και των τραυματισμών για τους στρατιώτες στη μάχη. Οι 
μερικοί εξωσκελετοί μπορούν να παρέχουν εργονομική υποστήριξη σε εργαζόμενους στη 
βιομηχανία που εκτελούν επαναλαμβανόμενη ή αγχωτική εργασία. 

Η ανάπτυξη αυτών των ρομπότ εκτός του στρατιωτικού τομέα και του τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης επικεντρώνεται κυρίως σε εξωσκελετούς κατώτερου ή ανώτερου 
σώματος με συγκεκριμένη εφαρμογή κατά νου.  

 

Συσκευή αφής —  επιτρέπει στους χρήστες να αισθάνονται αν φθάνουν σε μια επιφάνεια 
παρέχοντας ανάδραση αφής. Το μέγεθος της ανάδρασης μπορεί να προσαρμοστεί στους 
διάφορους τύπους ιστών και στη γωνία μεταξύ της κίνησης του δρομέα και της κανονικής 
επιφάνειας. Η ανάδραση αφής πρέπει να παρέχεται πολύ γρήγορα, δεδομένου ότι η 
αίσθηση αφής έχει υψηλή χρονική ανάλυση. Ενώ μια ενημέρωση του γεωμετρικού 
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μοντέλου με συχνότητα 50 Hz είναι αρκετή για καθαρά οπτική ανάδραση, απαιτείται πολύ 
υψηλότερη συχνότητα 1000 Hz για να αναπαριστούν πιστά οι αισθήσεις αφής. 

 

Αλληλεπίδραση ρομπότ με άνθρωπο: ανταλλαγή πληροφοριών και δράσεων μεταξύ 
ανθρώπου και ρομπότ για την εκτέλεση μιας εργασίας μέσω διεπαφής χρήστη. 

 

Ανθρωποειδή ρομπότ – αυτά τα  ρομπότ είναι επαγγελματικά ρομπότ υπηρεσιών 
κατασκευασμένα για να μιμούνται την ανθρώπινη κίνηση και αλληλεπίδραση. Τα 
ανθρωποειδή ρομπότ είναι μια σχετικά νέα μορφή επαγγελματικού ρομπότ υπηρεσιών.  

Τα ανθρωποειδή ρομπότ χρησιμοποιούνται στην επιθεώρηση, τη συντήρηση και την 
αντιμετώπιση καταστροφών σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας για την ανακούφιση των 
ανθρώπινων εργαζομένων από επίπονα και επικίνδυνα καθήκοντα. Ομοίως, είναι έτοιμοι 
να αναλάβουν καθήκοντα ρουτίνας για αστροναύτες στα διαστημικά ταξίδια. Άλλες 
ποικίλες εφαρμογές περιλαμβάνουν την παροχή συντροφιάς για τους ηλικιωμένους και 
τους ασθενείς, λειτουργώντας ως οδηγός και αλληλεπιδρώντας με τους πελάτες στο ρόλο 
του ρεσεψιονίστ, και ενδεχομένως ακόμη και ως ξενιστής για την ανάπτυξη ανθρώπινων 
οργάνων μεταμόσχευσης. 

 

Ρομπότ εσωτερικού χώρου – αυτός ο τύπος ρομπότ λειτουργεί μέσα σε σπίτια και δωμάτια 
σε καλυμμένα κτίρια. 

 

 
Εικόνα 1-1 Παραδείγματα ρομπότ εσωτερικού χώρου: α) iRobot Roomba 675 (https://www.irobot.com/)· β) 

Αυτόνομο ρομπότ εσωτερικής ασφάλειας της Cobalt Robotics (https://www.cobaltrobotics.com/)  

 

Βιομηχανικά ρομπότ καθαρισμού — είναι συνήθως κινητά, ειδικά για εφαρμογές ρομπότ 
που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες βιομηχανικού καθαρισμού. Αυτά τα ρομπότ 
αυτοματοποιούν τη ρουτίνα, επικίνδυνη ή βρώμικη εργασία για χάρη της ασφάλειας και 
της αποτελεσματικότητας. Επιφορτισμένα με μια ποικιλία από αγγαρείες, όπως η 
απολύμανση ενός χώρου και η αφαίρεση τοξικών χρωμάτων, λειτουργούν επίσης για να 
κάνουν ένα χώρο εργασίας πιο ευχάριστο αισθητικά και να διατηρήσουν την ομαλή 
λειτουργία των εργασιών. Τα βιομηχανικά ρομπότ καθαρισμού μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. 

Οι εφαρμογές τους περιλαμβάνουν συνήθως: 
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• πλήρως αυτόματα συστήματα καθαρισμού γυαλιού για μεγάλες κατασκευές· 
• σφουγγάρισμα, ηλεκτρική σκούπα και καθαρισμός βιομηχανικών χώρων και για 

συντήρηση κτιρίων· 
• ρομπότ αναρρίχησης  για τον καθαρισμό τοίχων λέβητα? 
• καθαρισμός, στίλβωση και αφαίρεση χρωμάτων για σκάφη και δεξαμενές· 
• ρομποτικός καθαρισμός κύτους μεγάλων πλοίων· και 
• ρομποτικοί καθαριστές αχυρώνων. 

Τα βιομηχανικά ρομπότ καθαρισμού μπορούν να καθαρίσουν αυτόνομα για οποιαδήποτε 
βιομηχανική επιφάνεια ή χώρο εργασίας.  

 

Ρομπότ επιθεώρησης — αυτά τα ρομπότ είναι κινητά ρομπότ υπηρεσιών με προηγμένους 
αισθητήρες όρασης, που χρησιμοποιούνται συνήθως για την επιθεώρηση κρίσιμων και 
υψηλής αξίας υποδομών. Τα ρομπότ επιθεώρησης είναι είτε ημιαυτόνομα, όπου έχουν 
διδαχθεί καθιερωμένα μονοπάτια, ή πλήρως αυτόνομα, ικανά να πλοηγηθούν. Οι 
επιθεωρήσεις είναι ακριβέστερες όταν διενεργούνται από ρομπότ, και επειδή τα ρομπότ 
μπορούν να λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διαλείμματα, παρέχουν πιο 
ολοκληρωμένες επιθεωρήσεις από τις χειρωνακτικές διαδικασίες, ιδίως σε επικίνδυνα 
περιβάλλοντα. 

Τα ρομπότ επιθεώρησης χρησιμοποιούνται ως: 
• κινητά και εναέρια ρομπότ για την εξ αποστάσεως οπτική και υπερηχητική 

επιθεώρηση των σωλήνων· 
• επιθεώρηση σιδηρομαγνητικών κατασκευών σε πυρηνικές και ενεργειακές 

εφαρμογές· 
• ταχεία οπτική επιθεώρηση δεξαμενών, σωλήνων, σκαφών, μεγάλων πλακών και 

κατασκευών· 
• κινητή και εξ αποστάσεως αυτοματοποιημένη επιθεώρηση των επιπέδων 

πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ξηρά, των διαρροών, των συνθηκών 
επιφάνειας και των ακουστικών ανωμαλιών· 

• αυτόνομη επιθεώρηση αποχέτευσης· και 
• ρομποτική επιθεώρηση των πτερυγίων στροφείου ανεμογεννητριών. 

Τα ρομπότ επιθεώρησης παρέχουν πολλά οφέλη έναντι των χειρωνακτικών διαδικασιών 
επιθεώρησης, ιδίως σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. 

 

Τα ρομπότ εφοδιαστικής αλυσίδας αυτοματοποιούν τη διαδικασία αποθήκευσης και 
διακίνησης αγαθών καθώς διέρχονται από την αλυσίδα εφοδιασμού. Συχνά 
χρησιμοποιούνται σε αποθήκες και αποθηκευτικούς χώρους για την οργάνωση και τη 
μεταφορά προϊόντων. Τα ρομπότ εφοδιαστικής προσφέρουν πολύ μεγαλύτερα επίπεδα 
συνεχούς λειτουργίας σε σχέση με τη χειρωνακτική εργασία, οδηγώντας σε σημαντικά 
κέρδη παραγωγικότητας και κερδοφορίας για όσους αναπτύσσουν ρομπότ εφοδιαστικής. 
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Η κύρια εφαρμογή των ρομπότ εφοδιαστικής είναι η χρήση Αυτοματοποιημένων 
καθοδηγούμενων οχημάτων (AGV) σε αποθήκες και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη 
μεταφορά εμπορευμάτων.  

Άλλα παραδείγματα ρομπότ εφοδιαστικής περιλαμβάνουν ρομποτικούς βραχίονες που 
διαλέγουν αντικείμενα από κάδους ή από γραμμές συναρμολόγησης.  Υπάρχουν ορισμένες 
μορφές ρομπότ εφοδιαστικής που χρησιμοποιούνται για την παράδοση φαρμάκων και 
εργαστηριακών δειγμάτων στα νοσοκομεία και τα εργαστήρια. 

 

Κινητό ρομπότ — είναι ένα μηχάνημα που ελέγχεται από λογισμικό που χρησιμοποιούν 
αισθητήρες και άλλη τεχνολογία για να προσδιορίσει το περιβάλλον του και να κινηθεί 
γύρω από το περιβάλλον του. Τα κινητά ρομπότ λειτουργούν χρησιμοποιώντας συνδυασμό 
τεχνητής νοημοσύνης (AI) και φυσικών ρομποτικών στοιχείων, όπως τροχούς, τροχιές και 
πόδια. 

 

Πλοήγηση του ρομπότ – σημαίνει    την ικανότητα του ρομπότ να καθορίσει τη δική του 
θέση στο πλαίσιο αναφοράς του και στη συνέχεια να σχεδιάσει μια διαδρομή προς κάποια 
τοποθεσία στόχο. Για να πλοηγηθεί στο περιβάλλον του, το ρομπότ ή οποιαδήποτε άλλη 
κινητή συσκευή απαιτεί αναπαράσταση, δηλαδή χάρτη του περιβάλλοντος και της 
ικανότητας ερμηνείας της εν λόγω αναπαράστασης.  

Η πλοήγηση μπορεί να οριστεί ως ο συνδυασμός των τριών θεμελιωδών αρμοδιοτήτων:  
• Αυτοεντοπισμός 
• Σχεδιασμός διαδρομών 
• Κατασκευή χαρτών και ερμηνεία χαρτών 

Ορισμένα συστήματα πλοήγησης ρομπότ χρησιμοποιούν ταυτόχρονο εντοπισμό και 
χαρτογράφηση για την παραγωγή τρισδιάστατων ανακατασκευών του περιβάλλοντός τους.  

• Ο εντοπισμός ρομπότ υποδηλώνει την ικανότητα του ρομπότ να καθορίζει τη θέση 
και τον προσανατολισμό του στο πλαίσιο της αναφοράς.  

• Ο σχεδιασμός διαδρομής είναι ουσιαστικά μια επέκταση του εντοπισμού, 
δεδομένου ότι απαιτεί τον προσδιορισμό της τρέχουσας θέσης του ρομπότ και μια 
θέση για την τοποθεσία στόχο, που και τα δύο είναι ίδιο πλαίσιο αναφοράς ή 
συντεταγμένων. 

• Η κατασκευή χαρτών μπορεί να έχει το σχήμα ενός μετρικού χάρτη ή οποιασδήποτε 
ένδειξης που περιγράφει τις θέσεις στο πλαίσιο αναφοράς του ρομπό. 

 

Οδομετρίας —  είναι η χρήση δεδομένων από αισθητήρες κίνησης για την εκτίμηση της 
αλλαγής στη θέση του ρομπότ με την πάροδο του χρόνου.  Χρησιμοποιείται στη ρομποτική 
από κάποια ρομπότ με πόδια ή τροχοφόρα για να εκτιμήσει τη θέση τους σε σχέση με μια 
θέση εκκίνησης. 
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Εξωτερικό ρομπότ – Αδιάβροχο, για εδάφη όλων των τύπων και ικανό να μεταφέρει βαριά 
ωφέλιμα φορτία. Οι εν λόγω εξωτερικές ρομποτικές πλατφόρμες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για ερευνητικά καθήκοντα στους ακόλουθους τομείς: εξερεύνηση, 
ασφάλεια, γεωργία, στρατιωτική ή ακόμη και εξορυκτική βιομηχανία. 

 

Ρομπότ προσωπικής εξυπηρέτησης – ρομπότ υπηρεσιών για προσωπική/οικιακή χρήση  

Αυτά τα ρομπότ χωρίζονται σε ακόλουθες ομάδες: 
A. Ρομπότ για οικιακές εργασίες:  

1. Ρομποτικοί σύντροφοι/βοηθοί/ανθρωποειδή, 
2. Σκούπισμα, καθαρισμός δαπέδων,  
3. Χλοοκοπή,  
4. Καθαρισμός πισίνας, 
5. Καθαρισμός παραθύρων  

B. Ρομπότ ψυχαγωγίας  
1. Ρομπότ ως χόμπι 
2. Πολυμέσα/απομακρυσμένη παρουσία 
3. Εκπαίδευση και έρευνα 
4. Άλλες 

C. Βοήθεια για ηλικιωμένους και ανάπηρους 
1. Ρομποτισμένα αναπηρικά αμαξίδια  
2. Προσωπικά βοηθήματα και βοηθητικές συσκευές  
3. Άλλες λειτουργίες συνδρομής  
4. Προσωπική μεταφορά (AGV για άτομα) 
5. Οικιακή ασφάλεια & επιτήρηση 
6. Άλλα προσωπικά/οικιακά ρομπότ 

 

Επαγγελματικό ρομπότ υπηρεσιών — είναι ένα ρομπότ υπηρεσιών για επαγγελματική 
χρήση. Αυτά τα ρομπότ χωρίζονται σε ακόλουθες ομάδες: 

A. Ρομποτική πεδίου 
1. Γεωργία 
2. Ρομπότ αρμέγματος 
3. Άλλα ρομπότ για την κτηνοτροφία 
4. Δασοκομία 
5. Ρομπότ ορυχείων 
6. Ρομπότ διαστήματος 
7. Άλλα πεδία ρομποτικής 

B. Επαγγελματικός καθαρισμός 
1. Καθαρισμός δαπέδων 
2. Καθαρισμός παραθύρων και τοίχων (συμπεριλαμβανομένων ρομπότ 

αναρρίχησης τοίχων) 
3. Καθαρισμός δεξαμενών και σωλήνων 
4. Καθαρισμός κύτους (αεροσκάφη κ.λπ.) 
5. Άλλες εργασίες καθαρισμού 
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C. Συστήματα επιθεώρησης και συντήρησης 
1. Εγκαταστάσεις 
2. Δεξαμενές, σωλήνες  και αποχετεύσεις 
3. Άλλα συστήματα επιθεώρησης και συντήρησης 

D. Κατασκευές και κατεδαφίσεις 
1. Καθαρισμός πυρηνικών κατεδαφίσεων 
2. Κατασκευή κτιρίων 
3. Ρομπότ για βαριά κατασκευή, 
4. Άλλα συστήματα κατασκευών και κατεδαφίσεων 

E. Συστήματα εφοδιαστικής 
1. Περιβάλλον κατασκευής για αυτοματοποιημένο καθοδηγούμενο 

όχημα (AGV) 
2. Μη κατασκευαστικά περιβάλλοντα AGV (εσωτερικών χώρων) 
3. Διακίνηση φορτίων, εξωτερική εφοδιαστική 
4. Άλλα συστήματα εφοδιαστικής 

F. Ιατρική ρομποτική 
1. Διαγνωστικά συστήματα 
2. Υποβοηθούμενη από ρομπότ χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία 
3. Συστήματα αποκατάστασης, 
4. Άλλα ιατρικά ρομπότ 

G. Διάσωση & εφαρμογές ασφάλειας 
1. Ρομπότ για την καταπολέμηση πυρκαγιάς και καταστροφών, 
2. Ρομπότ επιτήρησης/ασφάλειας, 
3. Άλλα ρομπότ διάσωσης και ασφάλειας 

H. Αμυντικές εφαρμογές, 
1. Ρομπότ για καθάρισμα ναρκοπεδίων, 
2. Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, 
3. Μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους 
4. Μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα 
5. Άλλες αμυντικές εφαρμογές 

I. Υποβρύχια συστήματα (πολιτική/γενική χρήση) 
J. Εξωσκελετοί Ανθρώπων 
K. Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (γενική χρήση) 
L. Κινητές πλατφόρμες γενικής χρήσης 
M. Υποβρύχια συστήματα (πολιτική/γενική χρήση) 
N. Ρομπότ ξενοδοχείων & ρομπότ εστιατορίων 
O. Κινητή καθοδήγηση, ρομπότ πληροφοριών 
P. Ρομπότ στο μάρκετινγκ 
Q. Ρομπότ για βόλτες διασκέδασης 
R. Άλλα (π.χ.. ρομπότ βιβλιοθήκης) 
S. Άλλα επαγγελματικά ρομπότ υπηρεσιών που δεν προσδιορίζονται 

ανωτέρω 
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Ρομπότ υπηρεσιών —  Ένα ρομπότ που εκτελεί χρήσιμες εργασίες για τον άνθρωπο ή για 
εξοπλισμό. Τα ρομπότ υπηρεσιών είναι μια εφαρμογή βιομηχανικού αυτοματισμού που 
εξαιρείται. (ISO 8373) 
 
Σημείωση: Η ταξινόμηση ενός ρομπότ σε βιομηχανικό ρομπότ ή ρομπότ υπηρεσιών γίνεται 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη εφαρμογή του. Έτσι, ανάλογα με την εφαρμογή, η ίδια 
μηχανή μπορεί να ταξινομηθεί ως βιομηχανικό ρομπότ ή ως ρομπότ υπηρεσιών. 
 

Τηλεχειριζόμενο ρομπότ —  είναι τηλεχειριζόμενο ρομπότ που μπορεί να έχει κάποιο είδος 
Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά συνήθως παίρνουν εντολές από έναν ανθρώπινο χειριστή και 
τις εκτελούν ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες. Τα τηλεχειριζόμενα ρομπότ 
χρησιμοποιούνται κυρίως σε ιατρικές επεμβάσεις και σε αστυνομικές και στρατιωτικές 
επιχειρήσεις. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Ποιο από τα ακόλουθα ρομπότ δεν είναι τύπου εσωτερικού χώρου: 

a. Ρομπότ διαστήματος 

b. Ρομποτική ηλεκτρική σκούπα 

c. Ρομπότ χλοοκοπής 

2. Ποιο περιβάλλον δεν είναι για Ρομπότ Εξυπηρέτησης Πελατών 

a. τράπεζες, 

b. μονάδα μεταποίησης 

c. εμπορικά κέντρα, 

d. ορυχείο 

3. Ποιες συσκευές ανήκουν στα Ρομπότ Προσωπικής Υπηρεσίας 

a. Ηλεκτρική σκούπα, καθαρισμός δαπέδων 

b. Ρομπότ διαστήματος 

c. Ρομπότ αρμέγματος 

d. Ρομποτισμένα αναπηρικά αμαξίδια 

4. Ποιες συσκευές δεν ανήκουν στα ρομπότ προσωπικής υπηρεσίας 

a. Ρομποτικοί σύντροφοι 

b. Χειρουργική επέμβαση υποβοηθούμενη από ρομπότ 

c. Ρομπότ ορυχείων 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ 
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης  
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	16	-	

d. Ρομπότ χόμπι 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 

[1] ISO 8393 ISO 8373:2012: Robots and robotic devices — Vocabulary 

[2] Wikipedia. Glossary of robotics  

https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_robotics  

[3] Merriam-Webster. Definition of robot  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/robot  

[4] NIRYO. Industry 4.0 glossary  

https://niryo.com/industry40-glossary/  

[5] IFR-International Federation of Robotics. Service Robots  

https://ifr.org/service-robots/  

[6] A3-Association for Advancing Automation  
https://www.robotics.org/Robotic-Resources 

  



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ 
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης  
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	17	-	

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

Ερώτηση  Απάντηση(εις) 

1 a, c 

2 b, d 

3 a, d 

4 b, c 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Τα ρομπότ υπηρεσιών χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στα σύγχρονα συστήματα 
παραγωγής. Για να είναι ανταγωνιστικά, τα συστήματα αυτά δεν αρκεί μόνο να είναι 
οικονομικά αποδοτικά, κάτι το οποίο καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την 
παραγωγικότητά τους. Τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής πρέπει επίσης να είναι ασφαλή 
για τον εργαζόμενο και το περιβάλλον, ευέλικτα, με δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Αυτό αναγκάζει τα συστήματα παραγωγής να 
πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις στην ίδια την παραγωγή, καθώς και στο περιβάλλον και 
την εφοδιαστική αλυσίδα τους. Η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων είναι συχνά δυνατή 
χάρη στην εφαρμογή της αυτοματοποίησης και της ρομποτοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ρομπότ υπηρεσιών. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις 
δυνατότητες χρήσης διαφόρων τύπων ρομπότ υπηρεσιών σε εργοστάσια παραγωγής.  

Αυτό το μάθημα σε μια συμπυκνωμένη μορφή εισάγει το μαθητή για την εξυπηρέτηση 
ρομπότ που εφαρμόζονται στη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή. Ως αποτέλεσμα της 
εκμάθησης του υλικού αυτού του μαθήματος, ο μαθητής θα κατανοήσει τα προβλήματα 
που προκύπτουν από τις ειδικές απαιτήσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης στη σύγχρονη 
βιομηχανία. Θα γνωρίζει τις δυνατότητες των έργων υπηρεσιών και θα γνωρίζει πώς να 
χρησιμοποιήσει αυτό το δυναμικό στην πράξη για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας κατασκευής. 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
AGV Αυτοματοποιημένο καθοδηγούμενο όχημα 
AMR Αυτόνομο κινούμενο ρομπότ 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΌΡΩΝ 
Πίνακας 0·1 Κύριοι όροι 

Όρος Ορισμός 
Οδομετρία Η χρήση δεδομένων από αισθητήρες κίνησης για την εκτίμηση της 

μεταβολής της θέσης με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιείται στη 
ρομποτική από κάποια ρομπότ με πόδια ή τροχοφόρα για να εκτιμήσουν 
τη θέση τους σε σχέση με μια θέση εκκίνησης. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1 Ρομπότ υπηρεσιών για βιομηχανικές εφαρμογές Αυτοματοποιημένων 

καθοδηγούμενων οχημάτων  

Σύμφωνα με τους ορισμούς του προτύπου ISO 8973[2]: 

«Ρομπότ υπηρεσιών — είναι ένα ρομπότ που εκτελεί χρήσιμες δραστηριότητες για 
ανθρώπους ή συσκευές, με εξαίρεση τις αυτοματοποιημένες βιομηχανικές εφαρμογές. 

• ΣΗΜΕΊΩΣΗ 1: Οι αυτοματοποιημένες βιομηχανικές εφαρμογές περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, την κατασκευή, την επιθεώρηση, τη συσκευασία και τη 
συναρμολόγηση. 

• ΣΗΜΕΊΩΣΗ 2: Ενώ το αρθρωτό ρομπότ που χρησιμοποιείται στη γραμμή 
παραγωγής είναι ένα βιομηχανικό ρομπότ, το ίδιο αρθρωτό ρομπότ που 
χρησιμοποιείται για τη τάισμα τροφής είναι ένα ρομπότ υπηρεσιών.» 

Έτσι, τα ρομπότ υπηρεσιών δεν εκτελούν εργασίες αυτοματισμού διεργασίας ή 
μεμονωμένες λειτουργίες στο πλαίσιο βιομηχανικών διαδικασιών. Ωστόσο, μπορούν να 
υποστηρίξουν αυτές τις διαδικασίες. Και πράγματι, και το επίπεδο χρήσης των ρομπότ 
υπηρεσιών σε βιομηχανικές συνθήκες αυξάνεται κάθε χρόνο. Οι εργασίες που εκτελούνται 
από ρομπότ υπηρεσιών σε μονάδες παραγωγής μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες: 

• Εργασίες εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των 
διαεπιχειρησιακών μεταφορών 

• Εργασίες επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων  

• Άμεση στήριξη των εργαζομένων στην παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης εξωσκελετών για την αύξηση των ανθρώπινων σωματικών ικανοτήτων 

Σύμφωνα με το προαναφερθέν πρότυπο ISO 8973 [2], οι εργασίες παροχής υπηρεσιών 
χωρίζονται σε: 

• Ρομπότ προσωπικής εξυπηρέτησης — είναι ένα ρομπότ για προσωπική χρήση, 
ένα ρομπότ για μη εμπορικές εργασίες, το οποίο λειτουργεί συνήθως από μη 
επαγγελματία, π.χ.: 
o ένα ρομπότ καθαρισμού σπιτιού, 
o αυτόματη αναπηρική καρέκλα,  
o προσωπική κινητικότητα με υποβοήθηση ρομπότ,  
o ένα ρομπότ άσκησης κατοικίδιων ζώων. 

• Επαγγελματικό ρομπότ υπηρεσιών — ένα ρομπότ υπηρεσιών για 
επαγγελματικές εφαρμογές, το οποίο χρησιμοποιείται για εμπορικές εργασίες, 
το οποίο λειτουργεί συνήθως από κατάλληλα εκπαιδευμένο χειριστή, π.χ.: 
o ένα ρομπότ που καθαρίζει δημόσιους χώρους,  
o ρομπότ διανομής σε γραφεία και νοσοκομεία, 
o ένα ρομπότ πυρόσβεσης,  
o ένα ρομπότ αποκατάστασης και ένα χειρουργικό ρομπότ σε ένα νοσοκομείο. 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ 
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης   
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
7/19	

Τα ρομπότ για επαγγελματικές εργασίες αποτελούν μια μεγάλη ομάδα ρομπότ, η οποία 
περιλαμβάνει: 

• γεωργία, 
• οπωρώνας, 
• αναπαραγωγή, 
• μεταλλεία, 
• δασοκομία, 
• κατασκευή, 
• βιομηχανία τροφίμων, 
• επαγγελματικός καθαρισμός, 
• έλεγχος και εξυπηρέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
• υλικοτεχνική υποστήριξη, 
• υπηρεσίες υγείας, νοσοκομεία 
• διάσωση, ασφάλεια, αστυνομικές εφαρμογές, 
• στρατιωτικές εφαρμογές, 
• υποβρύχιες εργασίες, 
• αεροπορία και εναέριος χώρος, 
• φιλοξενία, 
• εστιατόρια και καφετέριες, 
• εμπόριο, 
• παιχνίδια, 
• κ.λπ. 

Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται μόνο σε επαγγελματικά ρομπότ υπηρεσιών που 
εφαρμόζονται σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον. Ένα χαρακτηριστικό αυτών των ρομπότ 
είναι η κινητικότητα, η οποία νοείται ως η ικανότητα να αλλάζουν τη θέση τους στο χώρο. 

Τα κινητά ρομπότ που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία μπορούν να χωριστούν σε δύο 
ομάδες: 

• μη αυτόνομα AGV (αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα). Ακολουθούν 
αυστηρά καθορισμένες διαδρομές, π.χ. με ίχνη στο δάπεδο ή δείκτες στους τοίχους. 
Συχνά έχουν ένα εξωτερικό τροφοδοτικό μόνιμα συνδεδεμένο. 

• Αυτόνομα Κινητά Ρομπότ (AMR) γνωστά και ως MIR (Mobile Industrial Robots – 
Κινούμενα Βιομηχανικά Ρομπότ). Το έργο τους δεν περιορίζεται από τα καλώδια 
ελέγχου ή τροφοδοσίας, και τα μόνα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν κοντά 
τους, π.χ. τοίχοι και άλλα στοιχεία μιας αίθουσας παραγωγής ή αποθήκης. Ο έλεγχος 
αυτών των ρομπότ είναι εκτεταμένος, τα ρομπότ αυτά είναι ικανά να λαμβάνουν 
αποφάσεις, π.χ. σε περίπτωση που χτυπήσουν ένα εμπόδιο στο δρόμο τους. 

1.2 Άμαξες AGV και ρομπότ AMR (MIR) 

Στην Εικόνα 1 απεικονίζεται μία άμαξα AGV με χωρητικότητα φορτίου έως 2 τόνους, η 
διαδρομή της οποίας χαρτογραφείται από ανακλαστική τροχιά βαμμένη στο δάπεδο. 
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Εικόνα 1.1 AGV άμαξα της Autoguide. Χωρητικότητα φορτίου μέχρι 2 τόνους, 

πηγή: https://www.agmobilerobots.com/mylo-1/ 

Η παραπάνω διαίρεση όλων των AGV σε μη αυτόνομα ρομπότ AGV και AMR δεν είναι 
αυστηρή και δημιουργήθηκε κυρίως λόγω των συστημάτων ελέγχου και πλοήγησης που 
χρησιμοποιούν τα ρομπότ. Ορισμένοι πιστεύουν ότι ως ρομπότ AGV μπορούν να 
ονομάζονται όλα τα μη επανδρωμένα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι 
σε θέση να κινούνται κατά μήκος μιας δεδομένης διαδρομής. Άλλοι πιστεύουν ότι το όνομα 
ενός ρομπότ, συμπεριλαμβανομένου ενός αυτόνομου ρομπότ ή ενός κινητού ρομπότ MIR, 
θα πρέπει να προορίζεται μόνο για οχήματα εξοπλισμένα με προηγμένο σύστημα 
πλοήγησης και ελέγχου που παρέχει αυτονομία στο όχημα. Συνήθως αυτά είναι συστήματα 
που χρησιμοποιούν σαρωτές λέιζερ που επιτρέπουν σχετικά εύκολη αλλαγή διαδρομής. 
Αυτά τα συστήματα δεν απαιτούν ένα ζωγραφισμένο ανακλαστικό κομμάτι στο δάπεδο ή 
ένα βρόχο επαγωγής στο δάπεδο. Οι μέθοδοι ελέγχου των οχημάτων AGV (ρομπότ) 
δίνονται στην ενότητα 2.4. Συχνά η χρήση της λέξης «ρομπότ» σε σχέση με AGVs μπορεί να 
έχει μόνο μια διαφημιστική έννοια μάρκετινγκ, είναι να τονίσει το υψηλό επίπεδο του 
προσφερόμενου προϊόντος και τη νεωτερικότητά τους. 

Όλα τα είδη οχημάτων AGV, ανεξάρτητα από τις τεχνικές ελέγχου και πλοήγησης που 
χρησιμοποιούνται στα οχήματα αυτά, έχουν γίνει συχνά εξαρτήματα των ευέλικτων 
συστημάτων παραγωγής (FMS). 

2 ΟΧΗΜΑΤΑ AGV 
2.1 AGV στο πλαίσιο του FMS 

Τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
ανταγωνισμού, πρέπει όχι μόνο να λειτουργούν αποτελεσματικά και αξιόπιστα, αλλά και να 
είναι ευέλικτα, δηλαδή να προσαρμόζονται γρήγορα και εύκολα στις απαιτήσεις της 
αγοράς. Ένα χαρακτηριστικό των γραμμών FMS είναι η ικανότητα να ανταποκρίνονται 
γρήγορα στις ανάγκες της αγοράς, στην ικανότητα να παράγουν ένα ευρύ φάσμα 
προϊόντων. Ένα καλό παράδειγμα μιας γραμμής FMS είναι οι κατασκευαστικές γραμμές 
στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν, για παράδειγμα, την 
παραγωγή μεμονωμένων τεμαχίων αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες των 
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πελατών που προσδιορίζονται στις παραγγελίες, όταν οι πελάτες έχουν καθορίσει τις 
απαιτήσεις τους, όπως: τύπος κινητήρα, χρώμα και τύπος βαφής σώματος, τύπος 
ταπετσαρίας και εσωτερική διακόσμηση. 

Τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής απαιτούν την τέλεια λειτουργία της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Τα στοιχεία για την παραγωγή των τελικών προϊόντων πρέπει να παραδίδονται 
στη γραμμή παραγωγής κατά τον συμφωνημένο χρόνο, την ποσότητα και τη διαλογή. Τα 
συστήματα οχημάτων AGV, τα οποία λόγω του προηγμένου ελέγχου τους ονομάζονται 
επίσης συχνά ρομπότ AGV, αποτελούν ένα τέλειο συμπλήρωμα των ευέλικτων συστημάτων 
παραγωγής. Τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση της αξιοπιστίας των 
διαδικασιών παραγωγής μειώνοντας το ανθρώπινο σφάλμα. 

Τα οχήματα AGV επιτρέπουν την εσωτερική μεταφορά μεταξύ της γραμμής παραγωγής και 
της αποθήκης, χωρίς να απαιτείται συντήρηση: 

• προϊόντα, ημιτελή προϊόντα και συστατικά μέρη, 
• εργαλεία, 
• εμπορευματοκιβώτια, 
• απόβλητα. 

2.2  Τύποι AGV 

Διάφοροι τύποι AGV χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές μεταφορές με τη χρήση AGV. Σε 
αυτούς ανήκουν: 

• Οχήματα ρυμούλκησης, 
• Απλά καρότσια μεταφοράς (Cart Vehicles), 
• Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα (Fork Vehicles), 
• Φορτωτικά οχήματα μονάδας. 

2.2.1 Ρυμουλκά οχήματα 

Αυτά τα οχήματα έχουν σχεδιαστεί για να τραβούν χειροκίνητα φορτωμένα καροτσάκια. 
Κινούνται κατά μήκος σταθερής διαδρομής με τη μορφή βρόχου με καθορισμένα 
ενδιάμεσα και τελικά σημεία και σταθμούς ελέγχου για τον χειριστή στον θάλαμο 
φόρτωσης/εκφόρτωσης και χειρισμού. Κατά κανόνα, δεν μπορούν να κινηθούν προς την 
αντίθετη κατεύθυνση. 

2.2.2 Οχήματα με καρότσι 

Αυτά τα καροτσάκια είναι πολύ ευπροσάρμοστα. Μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως 
ενιαία άμαξα φόρτωσης ή ως ρυμουλκά. Κινούνται κατά μήκος μιας διαδρομής που 
χαρακτηρίζεται από μια μαγνητική ταινία τοποθετημένη στο πάτωμα. Μπορούν να 
εξοπλιστούν με προηγμένα συστήματα πλοήγησης και ελέγχου, π.χ. με τη χρήση σαρωτών 
λέιζερ, τα οποία παρέχουν στα εν λόγω οχήματα σημαντική αυτονομία. Μπορούμε επίσης 
να ονομάσουμε τέτοια οχήματα ως ρομπότ μεταφοράς. 

2.2.3 Περονοφόρα Οχήματα 

Τα περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα είναι ευέλικτα επειδή είναι εξοπλισμένα με 
μηχανισμό ανύψωσης με πιρούνι που τους επιτρέπει να χειρίζονται διάφορους τύπους 
φορτίων, όπως: 
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• παλέτες, 
• οδοστρωτήρες, 
• ράφια. 

Αυτά τα φορτηγά μπορούν να εξοπλιστούν με ένα ηλεκτρικό ή υδραυλικό σύστημα κίνησης 
για την ανύψωση των πιρουνιού. Μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με αναγνώστες και 
συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται για: 

• αυτόματη ταυτοποίηση του προϊόντος, 
• εντοπισμός φορτίου φορτηγού σε πραγματικό χρόνο, 
• διαχείριση αποθεμάτων και αναζήτηση προϊόντων στην αποθήκη. 

2.2.4 Όχημα Μονάδας Φορτίου 

Αυτός ο τύπος καροτσιού είναι πολύ ευπροσάρμοστο. Η ευελιξία τους είναι πολύ υψηλή. 
Μπορούν να πλοηγηθούν σε στενά, περίπλοκα μονοπάτια. Επιτρέπουν τη μεταφορά 
φορτίων διαφόρων μεγεθών και σχημάτων. Για να τα φορτώσετε και να τα ξεφορτώσετε, 
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μεταφορείς ή άλλες συσκευές φόρτωσης. 

2.2.5 Παραδείγματα AGVs (ρομπότ) 

 
Εικόνα 2.1 Αυτόνομο κινητό ρομπότ της MiR, συνεργαζόμενο με ένα κυλινδρικό μεταφορέα 

Πηγή ASTOR. 1- ρομπότ μεταφοράς κυλίνδρων, 2 σταθμός μεταφοράς κυλίνδρων 

 

Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με μια μονάδα εργασίας με τη μορφή ενός μεταφορέα 
κυλίνδρου 1. Το ρομπότ κινείται στη γραμμή κατασκευής, στην αρχή (ή στο τέλος) της 
οποίας είναι τοποθετημένος ένας στατικός μεταφορέας κυλίνδρων. Μετά την ανίχνευση 
του δείκτη (μια ειδική κοιλότητα στο ύψος του σαρωτή), το ρομπότ μπορεί να προσδεθεί 
ακριβώς στο σταθερό μεταφορέα κυλίνδρων 2. 

Μετά την πρόσδεση, ένας κατάλληλος αισθητήρας ενημερώνει το σύστημα ελέγχου του 
ρομπότ ότι οι κύλινδροι μπορούν να ενεργοποιηθούν τόσο στο ρομπότ όσο και στον 
σταθερό μεταφορέα και ότι κάτι, π.χ. ένα χαρτόνι ή ένα κουτί, τοποθετείται στο ρομπότ (ή 
μεταφέρεται από το ρομπότ στον μεταφορέα). 
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Το στατικό σύστημα ελέγχου μεταφορέων θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται 
στα σήματα από το σύστημα ελέγχου του ρομπότ. Πρόκειται για τη διασφάλιση του 
συγχρονισμού της περιστροφής των κυλίνδρων του στατικού μεταφορέα κυλίνδρων και του 
μεταφορέα ρομπότ. 
 

 
Εικόνα 2.2 AGV ρομπότ εξοπλισμένο με ένα κυλινδρικό μεταφορέα 

1- παλέτα, 2 ανιχνευτής λέιζερ, 2 μεταφορέας κυλίνδρων, 3- ανιχνευτής λέιζερ 
πηγή: SEW 

Η Εικόνα 2.2 δείχνει το ρομπότ AGV, παραγωγής SEW. Eχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με 
έναν μεταφορέα κυλίνδρων. Το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά και τη 
μετακίνηση χαρτοκιβωτίων, παλετών, αλλά και σακουλών με χαλαρά υλικά με παρόμοιο 
τρόπο με το ρομπότ που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. 

Εικόνα 2.3 εμφανίζει ένα ρομπότ AGV που προορίζεται για τη ρυμούλκηση κάρρων φορτίου 
σε μια δεδομένη θέση. Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με έναν ειδικό ζευκτήρα, ο οποίος, 
χρησιμοποιώντας μια 3D φωτογραφική μηχανή, ανιχνεύει αυτόματα το καροτσάκι που 
περιμένει σε ένα συγκεκριμένο μέρος, το γαντζώνει και αφού παραδοθεί στο σωστό μέρος 
– το αποσπά. Το αυτόνομο κινητό ρομπότ κινείται πάνω από την προηγουμένως 
χαρτογραφημένη περιοχή, αποφεύγοντας εμπόδια στην πορεία του και δίνοντας προσοχή 
στους περαστικούς ανθρώπους. 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ 
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης   
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
12/19	

 
Εικόνα 2.3 MIR ρομπότ που μπορεί να ρυμουλκήσει καροτσάκια έως 500 kg (Πηγή ASTOR) 

1- καροτσάκι χωρίς κινητήρα με καλάθι, 2- αυτόματος ζεύκτης, 3- AGV ρομπότ, 4 τροχοί κίνησης του 
ρομπότ, 5 τροχοί στήριξης στροφής. 

2.3 Εργασίες εκτελούνται από AGVs 

Τα οχήματα AGV εκτελούν τις ακόλουθες εργασίες που είναι χαρακτηριστικές για την κινητή 
ρομποτική: 

 

2.3.1 Προγραμματισμός αποστολών 

Ο σχεδιασμός της αποστολής συνίσταται στη δημιουργία ακολουθίας δραστηριοτήτων 
προκειμένου η AGV να ολοκληρώσει τον καθορισμένο στόχο. 

 

2.3.2 Προγραμματισμός διαδρομής 

Συνίσταται στη δημιουργία διαδοχικών σημείων-στόχων στον χώρο εργασίας του AGV, 
λαμβανομένων υπόψη των εμποδίων στη διαδρομή και άλλων περιορισμών και κριτηρίων 
(π.χ. κριτήριο χρόνου ή κριτήριο μήκους διαδρομής) 

2.3.3 Εφαρμογή της προγραμματισμένης διαδρομής χωρίς σύγκρουση 

Αποτελείται από την παρακολούθηση της διαδρομής, τον προσδιορισμό των εμποδίων, τον 
καθορισμό της θέσης του ρομπότ. 

2.4 Μέθοδοι ελέγχου AGV 

Ο έλεγχος της κίνησης των AGV πραγματοποιείται με διάφορες μεθόδους που μπορούν να 
χωριστούν συμβατικά σε δύο ομάδες: 

A. Μέθοδοι που βασίζονται στην ύπαρξη φυσικής διαδρομής που βρίσκεται κάτω από 
την επιφάνεια ή στην επιφάνεια του εδάφους (δάπεδο) κατά μήκος της οποίας 
πρόκειται να κινηθεί το όχημα. 

B. Προηγμένες μέθοδοι που δεν απαιτούν φυσική διαδρομή μεταφοράς. 

Οι μέθοδοι σύμφωνα με το σημείο Α περιλαμβάνουν: 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ 
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης   
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
13/19	

• Μέθοδος βρόχου επαγωγής — συνίσταται στην τοποθέτηση ενός ενιαίου 
ηλεκτρικού σύρματος σε έναν ειδικό αγωγό ακριβώς κάτω από την επιφάνεια του 
δαπέδου. Ένα ρεύμα, σταθερής καθορισμένης συχνότητας ρέει σε αυτόν τον αγωγό, 
το οποίο δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Η ισχύς του πεδίου ανιχνεύεται 
από την κεραία του οχήματος. Το όχημα κινείται κατά τρόπο ώστε η τιμή της 
έντασης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που γίνεται αντιληπτή από την κεραία να είναι 
όσο το δυνατόν υψηλότερη. Αυτή η μέθοδος είναι μία από τις παλαιότερες και πιο 
αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου ενός καροτσιού AGV. 

Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι σε περίπτωση αλλαγής διαδρομής, 
υπάρχει ανάγκη παρέμβασης στο δάπεδο και εκτέλεσης εργασιών για την 
τοποθέτηση του σύρματος σύμφωνα με τη νέα διαδρομή (διαδρομή οχήματος). 

• Μέθοδος ανάκλασης – συνίσταται στην τοποθέτηση και στερέωση (π.χ. πρόσφυση) 
ταινίας στο δάπεδο κατά μήκος της προγραμματισμένης διαδρομής, 
κατασκευασμένη από σιδηρομαγνητικό υλικό που δημιουργεί μαγνητικό πεδίο, ή σε 
ανακλαστική ταινία (ανακλαστικό φως). Η ανίχνευση διαδρομής σε περίπτωση 
μαγνητικού πεδίου πραγματοποιείται με τη χρήση της κεραίας του οχήματος. Στην 
περίπτωση χρήσης ανακλαστικής ταινίας, η ανίχνευση της διαδρομής 
πραγματοποιείται με αισθητήρες ανακλώμενου φωτός. Η γραμμή αντανάκλασης 
μπορεί να δημιουργηθεί με κατάλληλη βαφή στο δάπεδο. Η μέθοδος είναι απλή και 
φθηνή. Επιτρέπει γρήγορη τροποποίηση της διαδρομής. 

Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι: χαμηλή αντοχή της ταινίας σε μηχανική 
βλάβη και ευαισθησία της κεραίας στην παρουσία άλλων σιδηρομαγνητικών 
υλικών. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μέσα σε κτίρια. 

Οι μέθοδοι που αναφέρονται στο σημείο Β περιλαμβάνουν: 

• Μέθοδος πλοήγησης με λέιζερ με σημεία αναφοράς. 

Η μέθοδος αυτή συνίσταται στον προσδιορισμό των συντεταγμένων του οχήματος 
με τη χρήση δέσμης λέιζερ που εκπέμπεται από σαρωτή λέιζερ που βρίσκεται στην 
κορυφή του οχήματος. Η ακτίνα φωτός λέιζερ σαρώνει γύρω από το φορτηγό 
αρκετές φορές το δευτερόλεπτο. Υπάρχουν ανακλαστήρες φωτός λέιζερ (δείκτες) σε 
συγκεκριμένα σημεία του δωματίου (π.χ. σε τοίχους, στήλες). Η ακτίνα λέιζερ που 
αντανακλάται από τους ανακλαστήρες επιστρέφει στον σαρωτή. Επιτρέπει την 
ακριβή, συμβολομετρική μέτρηση της απόστασης μεταξύ του σαρωτή και των 
ανακλαστήρων και των γωνιών μεταξύ τους. Σε αυτή τη βάση, είναι δυνατόν να 
προσδιοριστούν με ακρίβεια οι συντεταγμένες της θέσης του οχήματος. 

Αυτή η μέθοδος έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως: 
- υψηλή ακρίβεια προσδιορισμού των συντεταγμένων θέσης (1-2 mm), 
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα και έξω από κτίρια, 
- εύκολη τροποποίηση της διαδρομής του οχήματος, 
- δεν απαιτεί παρέμβαση στο δάπεδο του χώρου. 

Ένα μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι ανακλαστήρες πρέπει να είναι 
ορατοί από τον σαρωτή. 
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Άλλες γνωστές μέθοδοι, όπως π.χ. η μέθοδος υπερήχων ή η μέθοδος GPS, δεν 
χρησιμοποιούνται στην πράξη, ιδίως σε εσωτερικούς χώρους. 

• Μέθοδος RFID (Radio Frequency Identification) — μέθοδος αυτόματης 
αποθήκευσης και ανάγνωσης δεδομένων, η οποία δεν απαιτεί έλεγχο χειριστή. 
Παθητικοί πομποδέκτες, τοποθετημένοι σε τακτά χρονικά διαστήματα στο δάπεδο, 
αποστέλλουν πληροφορίες στο φορτηγό προκειμένου να ελέγχεται σωστά η 
λειτουργία του οχήματος. Το σύστημα ελέγχου, με βάση τα δεδομένα που 
λαμβάνονται μέσω πομποδεκτών, επιτρέπει τη μείωση της ταχύτητας του οχήματος 
σε δυνητικά επικίνδυνα σημεία, όπως διασταυρώσεις ή σημεία συμφόρησης. Είναι 
δυνατόν να ελεγχθεί η κατεύθυνση της πορείας, αποφυγή των προβληματικών 
σημείων και να παρακολουθηθούν μονόδρομες διαδρομές. Η αυτόματη αναγνώριση 
των θέσεων αποθήκευσης με τη χρήση πομποδεκτών επιτρέπει την ταχεία και χωρίς 
σφάλματα λειτουργία του συστήματος ελέγχου της κυκλοφορίας AGV και σημαντική 
εξοικονόμηση χρόνου. 

2.5 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος AGVs 

Τα οχήματα AGV τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από συσσωρευτές επί του 
οχήματος. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των AGV, είναι απαραίτητο να γίνεται 
περιοδική αντικατάσταση των μπαταριών με πλήρως φορτισμένες ή να χρησιμοποιηθούν 
αυτόματα συστήματα φόρτισης μπαταριών. 

Η χειροκίνητη αντικατάσταση μπαταρίας περιλαμβάνει την αφαίρεση της αποφορτισμένης 
μπαταρίας από το όχημα και την αντικατάστασή της με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. 

Αυτόματη αντικατάσταση μπαταρίας βασίζεται στη χρήση ενός ειδικού ρομπότ. Ο 
σχεδιασμός του συστήματος χειρισμού προσαρμόζεται στο σύστημα AGV που 
χρησιμοποιείται. Σε περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας, αυτό το ρομπότ αντικαθιστά 
μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Αυτό το ρομπότ υποστηρίζει AGVs, καθώς και ελέγχει 
την κατάσταση των μπαταριών στην αποθήκη μπαταριών. 

Το αυτόματο σύστημα φόρτισης μπαταρίας επιτρέπει την αδιάλειπτη λειτουργία των 
οχημάτων. Η φόρτιση πραγματοποιείται σε αυτόματους σταθμούς φόρτισης. Οι μπαταρίες 
φορτίζονται όταν υπάρχει ακινητοποίηση μεταξύ των εργασιών ή όταν διαπιστώνεται ότι 
είναι χαμηλής φόρτισης. 

2.6 Σύστημα λειτουργίας AGV  

Τα οχήματα AGV έχουν σχεδιαστεί για να κινούνται σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις. 
Απαιτούν κατάλληλο δάπεδο. Το δάπεδο είναι συνήθως ένα απαλό και καθαρό δάπεδο 
καλυμμένο με εποξική ρητίνη. Ένα τέτοιο δάπεδο θα πρέπει να είναι χωρίς ατέλειες και 
ανομοιομορφίες. Το σύστημα κύλισης του κινητού ρομπότ που χρησιμοποιείται για χρήση 
σε εργοστασιακούς χώρους αποτελείται από τροχούς, που τροφοδοτούνται από 
ηλεκτροκινητήρες με μηχανισμούς μείωσης και περιστρεφόμενους τροχούς στήριξης. Οι 
αισθητήρες για τη μέτρηση της ταχύτητας του οχήματος και της διανυόμενης απόστασης 
μπορούν να συνδέονται με τους τροχούς. Οι πληροφορίες από αυτούς τους αισθητήρες, 
που ονομάζονται αισθητήρες οδομετρίας [1], χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την 
πλοήγηση του ρομπότ. 
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Το δουλειά του συστήματος είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα ελιγμών του οχήματος 
στους περιορισμένους χώρους των διαδρόμων και των αποθηκών. 

3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ AGV 
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές AGV ότι τα οχήματα αυτά είναι 
ασφαλή (ή απολύτως ασφαλή) θα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με κάποια επιφύλαξη. 
Η χρήση AGV στους χώρους εργασίας είναι πάντα επικίνδυνη. Ο κύριος κίνδυνος είναι η 
σύγκρουση ενός κινούμενου οχήματος με έναν άνθρωπο. Το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας όπου κυκλοφορούν οχήματα AGV μπορεί να διασφαλιστεί μόνο 
εάν τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται σωστά και τηρούνται η νοοτροπία και η πειθαρχία 
στην εργασία. 

Στο πρότυπο EN-ISO 3691-4 περιλαμβάνονται κατευθυντήριες γραμμές για την ορθή 
οργάνωση της ασφαλούς μεταφοράς των εγκαταστάσεων με τη χρήση AGV: Πρότυπο 
Βιομηχανικών φορτηγών. Απαιτήσεις ασφαλείας και επαλήθευση. ΜΕΡΟΣ 4: Βιομηχανικά 
φορτηγά χωρίς οδηγό και τα συστήματά τους. 

Θεωρείται ότι οι μέθοδοι εξασφάλισης της εργασίας των AGV πρέπει να είναι κατάλληλες 
για τις ζώνες στις οποίες δραστηριοποιούνται τα AGV. 

Υπάρχουν ζώνες: 
• κλειστή ζώνη, 
• κοινή ζώνη. 

Η κλειστή ζώνη είναι απαγορευμένη περιοχή που είναι διαχωρισμένη με φυσικά μέσα για 
την κυκλοφορία οχημάτων με πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Μια τέτοια 
ζώνη θα πρέπει να αποτελείται από φράχτη κατά μήκος ολόκληρης της διαδρομής του 
καροτσιού και από πόρτα, πύλη ή κινητό κάλυμμα που επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτή τη 
ζώνη. Το στοιχείο πρόσβασης θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• να ανοίγεται μόνο προς τα έξω, 
• να μπορεί να ανοιχτεί από έξω μόνο με ένα κλειδί, 
• να ανοίγουν από μέσα χωρίς κλειδί, 
• κατά το άνοιγμα, να σταματούν όλες τις κινήσεις καροτσιών εντός της 

απαγορευμένης περιοχής, 
• το κλείσιμο από μόνο του δεν πρέπει να επανεκκινεί τα οχήματα. 

Η κοινή ζώνη είναι η περιοχή συνυπάρχουν το φορτηγό, οι πεζοί και τα οχήματα που 
κινούνται από χειριστές. 

Εάν χρησιμοποιείται απαγορευμένη ζώνη, θα πρέπει να τηρούνται οι προαναφερθείσες 
τυποποιημένες συστάσεις. Η κύρια διαφορά μεταξύ της απαγορευμένης ζώνης και της 
κοινής ζώνης είναι ότι δεν απαιτούνται μέσα ανίχνευσης προσωπικού στην απαγορευμένη 
ζώνη. 

Κατά τη χρήση μιας κοινής ζώνης, πρέπει πρώτα να πληρούνται οι απαιτήσεις για τα μέσα 
ανίχνευσης ατόμων στη διαδρομή του φορτηγού. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει, μεταξύ άλλων, 
να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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• πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον σε όλο το πλάτος της άμαξας και του φορτίου και 
προς κάθε κατεύθυνση κίνησης, 

• πρέπει να επιτρέπει τη ακινητοποίησης της άμαξας από το σύστημα πέδησης πριν 
από την επαφή με άτομο, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης του δαπέδου, 

• θα πρέπει να ανιχνεύσει τα μέρη του σώματος όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 
δάπεδο, ειδικά λόγω του κινδύνου σύνθλιψης των ποδιών. 

Το πρότυπο συνιστά, όταν δεν είναι δυνατή η χρήση μέσων ανίχνευσης του προσωπικού 
προς κάθε κατεύθυνση μετακίνησης (π.χ. περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα εξοπλισμένα με 
πιρούνια), η μέγιστη ταχύτητα της άμαξας να περιορίζεται σε 0,3 m/s και η άμαξα να 
μπορεί να το σταματήσει σε απόσταση 600 mm.  

Αυτό σημαίνει ότι εάν η ταχύτητα του οχήματος περιορίζεται σε 0,3 m/s, είναι δυνατή η 
πλήρης παράκαμψη των μέτρων ανίχνευσης του προσωπικού. Μια πρόσθετη γενική 
απαίτηση για την ασφάλιση κοινών χώρων είναι η διατήρηση επαρκών κενών ασφαλείας 
πλάτους 0,5 m και 2,1 m μεταξύ τμημάτων του φορτηγού, φορτίου και ρυμουλκούμενων 
και παρακείμενων σταθερών κατασκευών κατά μήκος του δρόμου.  

Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί διαχωρισμός 0,5 m, η περιοχή αυτή θεωρείται 
επικίνδυνη ζώνη. Πριν από την είσοδο σε μια τέτοια ζώνη, η ταχύτητα της άμαξας θα πρέπει 
να μειώνεται σε 0,3 m/s και ένα ηχητικό προειδοποιητικό σήμα θα πρέπει να ηχεί. 

Κατά τον προσδιορισμό της απόστασης μεταξύ του σημείου όπου σταματά το όχημα και 
του ανιχνευόμενου αντικειμένου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις του 
οχήματος και του μεταφερόμενου φορτίου. Η ορθή απόσταση θα πρέπει να εγκριθεί με 
βάση τις συστάσεις του PN-EN ISO 13854: 2020-03: Ασφάλεια των μηχανημάτων – 
Ελάχιστες αποστάσεις για την πρόληψη της σύνθλιψης τμημάτων του ανθρώπινου 
σώματος. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Στο Διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε πολλά παραδείγματα συγκεκριμένων λύσεων ρομπότ 
υπηρεσιών που λειτουργούν στον τομέα μιας μεταποιητικής επιχείρησης. Εδώ προτείνουμε 
μερικά επιλεγμένα στοιχεία σχετικά με το υλικό που παρουσιάζεται στο μάθημα: 

• Σύστημα AGV CEIT 
https://www.youtube.com/watch?v=-Ld-Crjg7tk 

• Αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα, μηχανήματα αποθήκευσης και 
ανάκτησης, 2XL N.V., Αυτοματισμός Αποθήκης 
https://www.youtube.com/watch?v=S8zDRu72HD0 

• Smart AGVs για την παραγωγή Audi A8 
https://www.youtube.com/watch?v=WDyELW5qhsQ 

• AGV – Μεταφέρτε Περισσότερα με Ασφάλεια (πλήρης κάλυψη) 
https://www.youtube.com/watch?v=jpP0zBFmQ9g 

• Αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα  
https://www.youtube.com/watch?v=mEzCMS50mtE 
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• Αυτόνομα κινητά ρομπότ (AMR) σε δράση 
https://www.youtube.com/watch?v=M0fL5Q6rGws 

Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να αναζητήσουν ανεξάρτητα άλλα παραδείγματα που 
μπορούν να είναι τόσο εκπαιδευτικά όσο και εμπνευσμένα για τις δικές τους ερευνητικές 
και τεχνικές δραστηριότητες. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Οι εργασίες που εκτελούνται από ρομπότ υπηρεσιών σε μονάδες παραγωγής είναι: 

a. εργασίες υλικοτεχνικής υποστήριξης 
b. καθαρισμός των λουτρών 
c. προστασία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
d. αύξηση των ανθρώπινων σωματικών ικανοτήτων 

2. Μέθοδοι που βασίζονται στην ύπαρξη χρήσης φυσικής διαδρομής: 
a. επαγωγικός βρόχος 
b. μέθοδος αντανάκλασης 
c. μέθοδος πλοήγησης με λέιζερ 
d. Μέθοδος RFID 

3. Τα οχήματα AGV εκτελούν εσωτερικές μεταφορές χωρίς συντήρηση όπως: 
a. πατήστε για μεσημεριανό γεύμα 
b. μισθοδοσία 
c. προϊόντα, ημιτελή προϊόντα και συστατικά μέρη 
d. εργαλεία 

4. Μια απαγορευμένη περιοχή που είναι φυσικώς διαχωρισμένη για την κυκλοφορία 
οχημάτων με πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ονομάζεται: 

a. κλειστή ζώνη 
b. χώρος εργασίας 
c. κοινή ζώνη 
d. περιοχή εφαρμογής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ο μεγαλύτερος χρήστης βιομηχανικών ρομπότ εδώ και πολλά 
χρόνια. Αυτό το μάθημα παρουσιάζει τις πιο σημαντικές εργασίες που εκτελούνται από 
ρομπότ σε εργοστάσια αυτοκινήτων. Θα παρουσιαστούν διάφοροι τύποι ρομπότ και ο 
εξοπλισμός τους που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση αυτών των εργασιών. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τα κύρια προβλήματα που αφορούν ειδικά 

τις εφαρμογές των ρομπότ στην αυτοκινητοβιομηχανία· 
• Παρουσίαση δειγματοληπτικών ρομποτικών εφαρμογών στην 

αυτοκινητοβιομηχανία· 
• Αναφορά πηγών πληροφοριών σχετικά με τη ρομποτική στην αυτοκινητοβιομηχανία 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι ένας τομέας υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την 
κατασκευή και τη διανομή μηχανοκίνητων οχημάτων, όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, 
λεωφορεία, μοτοσικλέτες και οχήματα παντός εδάφους. Ξεκίνησε το δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα με την κατασκευή του πρώτου άρματος χωρίς άλογα. Από τότε, η τεχνολογία 
έχει προχωρήσει σημαντικά. Σήμερα, τα περισσότερα από τα οχήματα βασίζονται στους 
κινητήρες καύσης, ή ακόμη και στους ηλεκτρικούς κινητήρες.  

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν κατά κάποιο τρόπο τα μέσα των 
τεχνολογιών μηχανοκίνητων οχημάτων, τα παραγόμενα σχέδια πρέπει να συμμορφώνονται 
κυρίως με υψηλά πρότυπα· κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια.  Ως εκ τούτου, το σύνολο 
της παραγωγής είναι πιθανό να είναι χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και με υψηλό βαθμού 
ελέγχου. Σε περίπτωση εμφάνισης ελαττωμάτων, όλες οι παρτίδες σχετικά δαπανηρών 
προϊόντων επιστρέφονται αμέσως. Αυτό μπορεί επίσης να διευρυνθεί σε ολόκληρη την 
παραγωγή, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην 
εταιρεία. 

Οι διαδικασίες παραγωγής αλλάζουν συνεχώς για να παραμένουν ενήμερες και επίσης 
λόγω της μεγάλης ζήτησης της αγοράς. Επί του παρόντος, πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια 
αυτοκινήτων χρησιμοποιούνται στον κόσμο, και ο αριθμός προβλέπεται να υπερβεί τα 2 
δισεκατομμύρια μέχρι το 2040 [2]. Ως εκ τούτου, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας 
αναπτύσσεται εκθετικά. Για να συμμορφωθούν με την υψηλή ζήτηση, τα εργοστάσια 
χρησιμοποιούν προηγμένες τεχνολογίες αυτοματοποίησης και ρομπότ, ακολουθώντας  τις 
έννοιες της Βιομηχανίας 4.0 και προηγμένης μεταποίησης. Από την άλλη πλευρά, οι καλά 
ανεπτυγμένες χώρες με την πυκνή αστική αρχιτεκτονική μειώνουν τη ζήτηση αυτοκινήτων. 
Αυτό αναγκάζει τους παραγωγούς να προσφέρουν νέες, πιο οικονομικές και πράσινες 
λύσεις, καθιστώντας τα σχέδιά τους ελκυστικά για τους ανθρώπους σε μεγάλες  
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μητροπόλεις. Συχνά, αυτό είναι δυνατά μόνο με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών 
παραγωγής. 

Οι ηγέτες της διεθνούς αγοράς αυτοκινήτων είναι η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Γερμανία, το Μεξικό και η Νότια Κορέα. Η αύξηση στην 
αυτοκινητοβιομηχανία προκαλεί επίσης ανάπτυξη στην αγορά ορυκτών καυσίμων, ενώ 
επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον. 

 

2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤ 
Τα ρομπότ στις αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποιούνται καθώς λειτουργούν με καλύτερη 
επαναληψιμότητα και ακρίβεια. Χάρη σε αυτά, αναπόφευκτα ανθρώπινα λάθη 
περιορίζονται στο ελάχιστο. Οι τυπικές εργασίες για τα ρομπότ στις εταιρείες, όσον αφορά 
την εφαρμογή τους στην αυτοκινητοβιομηχανία, παρουσιάζονται παρακάτω. 

2.1 Χειρισμός 

Ο χειρισμός είναι ένας γενικός όρος για την αρπαγή και τη μετακίνηση στοιχείων από το ένα 
μέρος στο άλλο. Στην αυτοκινητοβιομηχανία πρόκειται κυρίως για τη μεταφορά 
εξαρτημάτων μεταξύ γραμμών παραγωγής ή μηχανών (π.χ. μορφές εκφόρτωσης μετά τη 
χύτευση). Ωστόσο, τα ρομπότ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση και 
τον χειρισμό στοιχείων κάτω από εργαλεία κατεργασίας ή συστήματα ελέγχου[3]. 

2.2 Συναρμολόγηση 

Οι βιομηχανικοί χειριστές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας χρησιμοποιούνται συχνά 
για τη συναρμολόγηση μηχανικών μερών των οχημάτων. Χάρη στην κατασκευή τους (ακόμη 
και μέχρι 7 DOF – βαθμοί ελευθερίας) και τις ικανότητές τους, μπορούν να εκτελέσουν 
περίπλοκες κινήσεις κάτω από υψηλά ωφέλιμα φορτία, παρέχοντας παράλληλα υψηλή 
ακρίβεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για την τοποθέτηση εξαρτημάτων με παρεμβολές 
ή προσαρμογές για ταίριασμα. Επιπλέον, τα συστήματα όρασης ενσωματωμένα σε 
ρομποτοποιημένες εγκαταστάσεις μπορούν ακόμη και να αυξήσουν την ακρίβειά τους 
προσαρμόζοντας στην μεταβαλλόμενη κατάσταση της διαδικασίας.  

Τα ρομπότ που είναι υπεύθυνα για την τοποθέτηση μηχανικών μερών μπορεί να διαφέρουν 
ως προς την κατασκευή τους (συνήθως, χρησιμοποιούνται ρομπότ 3-7 DOF – ανάλογα με τα 
μεγέθη των στοιχείων και άλλες περιστάσεις). Είναι συνήθως εξοπλισμένα με αρπάγες 
αφιερωμένες στη συγκεκριμένη εφαρμογή και σύνολα αισθητήρων. 

Οι εργασίες συναρμολόγησης εκτελούνται συνήθως από τα ρομπότ κατά την εγκατάσταση 
πάνελ θυρών, παρμπρίζ, φτερών και μικρότερων εξαρτημάτων [3]. 

2.3 Σφίξιμο βιδών 

Κατά τη συναρμολόγηση των οχημάτων, τα ρομπότ όχι μόνο χειρίζονται τα αντικείμενα και 
τα τοποθετούν στις επιθυμητές θέσεις. Σφίγγουν επίσης τις βίδες με ειδικά συστήματα 
οδήγησης βιδών. Τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς ποικίλλουν ως 
προς την κατασκευή (παρόμοια με τις εργασίες συναρμολόγησης, εφαρμόζονται τα ρομπότ 
3-7 DOF). Οι αυτοματοποίηση του σφύξιμου βιδών είναι συμφέρουσα για τη συμβατική 
προσέγγιση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ποιότητά τους, καθώς τα 
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συστήματα λειτουργούν με την προγραμματισμένη γωνιακή ταχύτητα και τη μέγιστη ροπή 
[4]. 

Οι εργασίες σύσφιξης των βιδών είναι χαρακτηριστικές για τη συναρμολόγηση όλων των 
μερών των κατασκευαστικών στοιχείων των οχημάτων· ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ορατά κατά 
την προσάρτηση τροχών. 

 

2.4 Παλετοποίηση 

Η παλετοποίηση είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται συνήθως στην παραγωγή 
υποσυστημάτων για οχήματα. Μετά το κύριο μέρος της κατασκευής, τα συστατικά πρέπει 
να τακτοποιηθούν στις παλέτες σε κανονικά μοτίβα. Ανάλογα με το βάρος και τα μεγέθη 
τόσο των στοιχείων όσο και των παλετών, χρησιμοποιούνται ρομπότ διαφορετικών 
κατασκευών (3-7 DOF), ωφέλιμων φορτίων και εμβέλειας. Για να τοποθετηθούν μέρη στις 
επιθυμητές θέσεις, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι και μοντέλα αρπάγων. Η 
κατάλληλη επιλογή τους απαιτείται για να εξασφαλιστεί η σταθερή πρόσφυση και έτσι να 
διατηρηθεί η ακρίβεια της διαδικασίας. 

Εκτός από την παραγωγή οχημάτων, οι εργασίες παλετοποίησης χρησιμοποιούνται επίσης 
συχνά κατά την αναγέννηση των προ-χρησιμοποιημένων εξαρτημάτων. 

2.5 Συγκόλληση 

Βιομηχανικοί ρομποτικοί βραχίονες (συνήθως 6 DOF) με σχετικά βαριά ωφέλιμα φορτία και 
ανθεκτικές κατασκευές είναι ικανά για συγκόλληση τόξου. Στον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας, πρόκειται για μία από τις μεθόδους σύνδεσης μεταλλικών 
κατασκευαστικών στοιχείων (π.χ. κατασκευαστικά στοιχεία πλαισίου ή πλαίσιο). Τα ρομπότ 
με μικρότερα ωφέλιμα φορτία, αλλά ακόμα αρκετά μεγάλα για να σηκώσουν την κεφαλή 
συγκόλλησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκόλληση σημείων. Η μέθοδος αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μεταλλικών στοιχείων λαμαρίνας, όπως το σώμα. 

Τα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να πιάσουν τα στοιχεία και να τα 
τοποθετήσουν κάτω από το φανό συγκόλλησης ή για να ανυψώσουν το φανό και να 
ακολουθήσουν προγραμματισμένα μονοπάτια. Πρέπει να λειτουργούν σε ειδικά κύτταρα 
που προστατεύονται με ένα εμπόδιο από τις οθόνες συγκόλλησης και κουρτίνες. Η 
ρομποτοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι ανώτερη από τη χειρωνακτική της έκδοση 
όσον αφορά την επαναληψιμότητα και την αύξηση της ποιότητας της εργασίας στην 
εταιρεία (ασφάλεια των εργαζομένων). Η τεχνολογία της υποβοηθούμενης-συγκόλλησης 
ρομπότ φέρνει συχνά την εφαρμογή των περιστροφικών πινάκων τοποθέτησης και άλλου 
αντίστοιχου εξοπλισμού για την τοποθέτηση στοιχείων[3]. 

2.6 Φινίρισμα επιφάνειας και κατεργασία 

Μεγαλύτερα βιομηχανικά ρομπότ (συνήθως ρομποτικοί βραχίονες με 6 DOFs ή καρτεσιανό 
ρομπότ) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να κρατήσουν τα εργαλεία και τα 
στοιχεία μηχανών, καθώς και για να τελειώσουν τις επιφάνειές τους.  Οι διαδικασίες αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, προκειμένου να 
κατασκευαστεί σχεδόν οποιοδήποτε στοιχείο, να τρυπήσουν ή τρυπάνι ή να ενώσουν. 
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Επίσης, η αυτοματοποίηση της τεχνολογίας κοπής μπορεί να εφαρμοστεί σε λαμαρίνες, 
όπως για αμαξώματα οχημάτων. Οι ρομποτικοί βραχίονες μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για τη στίλβωση επιφανειών πριν και μετά τη βαφή. Ως εκ τούτου, η 
τραχύτητα μειώνεται σημαντικά για να επιτευχθεί η ομαλή, αεροδυναμική μορφή και να 
εγγυηθεί η πρόσφυση του χρώματος.  

Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για το φινίρισμα επιφανείας ή την κατεργασία πρέπει 
να είναι εξοπλισμένες με τα αντίστοιχα εργαλεία. Αυτά περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 
τρυπανιών, τόρνων, μύλους, κόπτες, πριόνια, και στιλβωτές. Επιπλέον, το επιλεγμένο 
εργαλείο μπορεί επίσης να συνοδεύεται από αντίστοιχους αισθητήρες ή πρόσθετες 
συσκευές, όπως ανεμιστήρες εξαγωγής καπνού ή συστήματα ψύξης[3]. 

2.7 Βαφή και επικάλυψη 

Τα χρώματα και οι ουσίες επικάλυψης που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία 
είναι πολύ τοξικά. Η κάλυψη μεγαλύτερων μερών απαιτεί μακριές περιόδους ψεκασμού 
που δεν μπορούν να διακοπούν· δεδομένου ότι μπορεί να επηρεάσει την τελική εμφάνιση 
των λεπτομερειών. Έτσι, για να περιοριστούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις στους εργαζομένους 
και να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην αγορά επαγγελματιών 
βαφέων, πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν βιομηχανικά ρομπότ για να αναλάβουν τα 
καθήκοντά τους. 

Ρομποτικοί βραχίονες που συνήθως χρησιμοποιούνται (συνήθως 6 DOF) ακολουθούν τα 
προγραμματισμένα μονοπάτια με υψηλή ακρίβεια[3]. Οι φλάντζες τους είναι εξοπλισμένες 
με τον εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών. Επιπλέον, 
πολλοί παραγωγοί των ρομπότ παρέχουν εντολές ή πακέτα λογισμικού αφιερωμένα στη 
βαφή ή την επικάλυψη. 

2.8 Σφράγιση 

Βιομηχανικά ρομπότ εξοπλισμένα με κεφαλές για την τοποθέτηση παρεμβυσμάτων, 
προσαρτημένα με σωλήνες σε αντλίες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 
τοποθέτηση σφραγίδων. Συνήθως, καρτεσιανοί χειριστές χρησιμοποιούνται για τέτοιους 
σκοπούς, αλλά και ρομποτικοί βραχίονες με 4-6 DOF μπορούν να δώσουν ώθηση σε πιο 
απαιτητικές περιπτώσεις (π.χ. σφραγίδες για μη επίπεδα κατασκευαστικά στοιχεία όπως η 
πίσω πόρτα). Η χρήση ρομποτικών ρυθμίσεων έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη ακρίβεια και 
επαναληψιμότητα μιας διαδικασίας. Επιπλέον, προστατεύει τους εργαζομένους από την 
τοξικότητα των ενώσεων από τα στοιχεία του αφρού. Οι διατάξεις σφράγισης μπορούν 
επίσης να συνοδεύονται από πρόσθετες συσκευές, όπως ανεμιστήρες εξαγωγής καπνού, 
συστήματα καθαρισμού νερού ή αισθητήρες για τον έλεγχο παρεμβυσμάτων[3]. 

2.9 Έλεγχος 

Τα ρομπότ που διατηρούν αισθητηριακά συστήματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται 
για τον έλεγχο των λεπτομερειών μετά τις εργασίες. Χάρη στην πολύπλοκη κινηματική τους, 
μπορούν να αξιολογήσουν την ποιότητα σε πολλά διαφορετικά σημεία και γωνίες θέασης. 
Στην αυτοκινητοβιομηχανία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ποιότητας 
των συγκολλημένων ή βαμένων μερών, καθώς και της ακρίβειας των συναρμολογημένων 
λεπτομερειών. 
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2.10 Μεταφορά 

Η παραγωγή μεγάλης κλίμακας συνήθως δεν πραγματοποιείται εντός μιας μόνο μακράς 
γραμμής παραγωγής. Ως εκ τούτου, απαιτεί μετακίνηση από το ένα στο άλλο ή την 
αποθήκευση. Δεδομένου ότι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας τείνει να μετατρέπει την 
κατασκευή πλήρως αυτοματοποιημένη και ανεξάρτητη από τον άνθρωπο, απαιτούνται 
συσκευές για τη μεταφορά στοιχείων. Τα αυτόνομα κινητά ρομπότ (AMR) έρχονται σε αυτό 
το σημείο. Χάρη στην κατασκευή τους, μπορούν να ανυψώσουν σχετικά υψηλά ωφέλιμα 
φορτία και να λειτουργήσουν στο ανθρώπινο περιβάλλον. Πρόκειται για μηχανές που 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα για cobot, kai έτσι δεν απαιτούν ειδικές διαδρομές που 
περιορίζoυν την πρόσβαση των εργαζομένων. Χάρη στα προηγμένα αισθητηριακά 
συστήματα και τους αλγορίθμους τους, μπορούν να εργάζονται σε στόλο, να 
προσανατολίζουν και να δένουν με υψηλή ακρίβεια, καθώς και να επικοινωνούν με 
εξωτερικές συσκευές μέσω της τεχνολογίας IoT (Internet of Things)[3]. 

 

3 ΤΥΠΟΙ ΡΟΜΠΟΤ 
Όπως προαναφέρθηκε, τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία 
διαφέρουν ως προς την κατασκευή και τις εφαρμογές τους. Οι συνηθέστεροι τύποι 
παρουσιάζονται παρακάτω. 

3.1 Ρομποτικοί βραχίονες 

Οι ρομποτικοί βραχίονες είναι μία από τις συνηθέστερες πρακτικές στη βιομηχανία. Είναι 
τόσο δημοφιλής λόγω της καθολικότητάς τους, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους 
περισσότερους σκοπούς, καθώς διαφέρουν ως προς το βάρος, τα ωφέλιμα φορτία, την 
εμβέλεια, τις ταχύτητες και την κατασκευή τους. Οι πιο κοινές είναι 6 DOF, καθώς μπορούν 
να φτάσουν όλες τις διαμορφώσεις εντός του χώρου λειτουργίας τους. Ωστόσο, τα ρομπότ 
3 ή 4 DOF είναι επίσης κοινά για εφαρμογές παλετοποίησης (ο τελικός-παράγοντας τους 
παραμένει συνήθως παράλληλος με το επίπεδο βάσης). Από την άλλη πλευρά, ρομποτικοί 
βραχίονες με 7 DOF μπορεί να είναι χρήσιμοι όταν εργάζονται σε πιο πολύπλοκα 
περιβάλλοντα και εκτελούν πιο περίπλοκες εργασίες. 

Το φάσμα της ποικιλομορφίας των ρομποτικών βραχιόνων από έναν παραγωγό 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. 
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Εικόνα 1. Βιομηχανικοί ρομποτικοί βραχίονες της εταιρείας KUKA [5] 

3.2 SCARA 

SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) είναι συσκευές με 3 DOF (δύο 
περιστροφή και μία μετάβαση) αφιερωμένες στη συναρμολόγηση εξαρτημάτων φωτός. 
Είναι γρηγορότεροι από άλλες κατασκευές παρόμοιου μεγέθους και σχετικά ακριβείς. Από 
την άλλη πλευρά, απαιτούν πιο σύνθετα συστήματα ελέγχου από τα καρτεσιανά ρομπότ και 
είναι πιο ακριβά από αυτά. Επίσης, είναι συνήθως ελαφριά, αλλά είναι σε θέση να 
ανυψώσουν μόνο χαμηλά ωφέλιμα φορτία. Μερικές φορές, τα ρομπότ SCARA 
χρησιμοποιούνται σε ζευγάρια, έτσι ώστε να επιτρέπουν εργασίες παρόμοιες με τη 
συναρμολόγηση με ανθρώπινα όπλα (βλ. Εικόνα 2). 

 
Εικόνα 2 SCARA ρομπότ από την εταιρεία Kawasaki [6]  

 

 

 

3.3 Ρομπότ Delta 

Τα ρομπότ Delta βασίζονται σε μία παράλληλη κατασκευή και επιτρέπουν ταχείες 
διαδικασίες pick-and-place (διαλογή και τοποθέτηση). Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη 
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συσκευασία έτοιμων προϊόντων ή υποσυστατικών στοιχείων. Χάρη στην κινηματική τους, 
μπορούν να επαναπροσανατολίσουν τα εργαλεία τους (βλ. Εικόνα 3). 

 
Εικόνα 3 Ρομπότ Delta από την εταιρεία ABB [7]  

3.4 Ρομπότ καρτεσιανών συντεταγμένων 

Τα ρομπότ καρτεσιανών συντεταγμένων αποτελούνται από συνδυασμούς τριών 
μεταβατικών αξόνων. Τέτοιες δομές είναι αρκετά δημοφιλείς για CNC εργαλεία 
κατεργασίας και 3D εκτυπωτές, καθώς και για τη μετακίνηση αντικειμένων από το ένα 
μέρος στο άλλο (βλ. Εικόνα 4). Τα ρομπότ αυτού του τύπου που χρησιμοποιούνται sthn 
αυτοκινητοβιομηχανία είναι σχετικά μεγάλα. Μερικές φορές είναι επίσης εξοπλισμένα με 
έναν πρόσθετο άξονα περιστροφής στο τέλος. 

 
Εικόνα 4. Καρτεσιανό ρομπότ από την εταιρεία WObit [8]  

3.5 Αυτόνομα κινούμενα ρομπότ 

Τα αυτόνομα κινούμενα ρομπότ είναι κινητές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται κυρίως 
στις αποθήκες για εργασίες μεταφοράς. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να 
τραβήξουν ή να ωθήσουν άλλες συσκευές, ή ακόμη και για να μεταφέρουν βιομηχανικά 
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ρομπότ, έτσι ώστε να μπορούν να μετεγκατασταθούν αυτόματα. Ελέγχονται ασύρματα και 
η κίνησή τους εποπτεύεται από συστήματα οπτικών αισθητήρων. Ως εκ τούτου, μπορούν να 
χαρτογραφήσουν το περιβάλλον και να προσδεθούν στους δηλωμένους σταθμούς 
εργασίας. Οι διατάξεις αυτές ποικίλλουν ως προς τα μεγέθη, τις ταχύτητες, την ακρίβεια 
τοποθέτησης και τις ταχύτητες μετακίνησής τους (βλ. Εικόνα 5). 

 
Εικόνα 5 Αυτόνομα κινητά ρομπότ από την εταιρεία MiR [9]  

 

3.6 Cobots 

Τα συνεργατικά ρομπότ, τα-λεγόμενα cobots, είναι παρόμοια με τους ρομποτικούς 
βραχίονες. Ωστόσο, λόγω του χαμηλότερου ωφέλιμου φορτίου, των ταχυτήτων, των 
μεγεθών και των βαρών τους, συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφάλειας χωρίς την 
εφαρμογή εμποδίων ασφαλείας μεταξύ αυτών και των χειριστών (βλ. Εικόνα 6). Συνήθως 
χρησιμοποιούνται για πολύπλοκες λειτουργίες, οι οποίες απαιτούν εκτέλεση τουλάχιστον 
μέρους της εργασίας από άνθρωπο. 

 
Εικόνα 6. Cobots από την εταιρεία Universal Robots [10]  
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4 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Σχεδόν κάθε λειτουργία που εκτελείται από βιομηχανικά ρομπότ απαιτεί πρόσθετο 
εξοπλισμό. Παρακάτω παρουσιάζονται τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα. 

 

 

4.1 Αρπάγες (grippers) 

Οι αρπάγες ρομπότ είναι εργαλεία αφιερωμένα στη συγκράτηση στοιχείων, έτσι ώστε να τα 
μετακινούν από το ένα μέρος στο άλλο. Διαφέρουν ως προς τα ωφέλιμα φορτία και τα εύρη 
συγκράτησης, καθώς και τον τύπο τροφοδοσίας και την κινηματική δομή τους. Μεταξύ 
άλλων διακρίνεται οι ακόλουθοι τύποι αρπάγης: 

- Πνευματικές αρπάγες (οι πιο κοινές, με μία κλειστή και μία ανοικτή θέση) 

- Αρπάγες με δύο δάκτυλα 

- Παράλληλες αρπάγες 

- Ακτινωτές αρπάγες 

- Αρπάγες με τρία δάκτυλα 

- Αρπάγες πολλαπλών δακτύλων 

- Σερβοηλεκτρικές αρπάγες (με γραμμικά ελεγχόμενες θέσεις δακτύλων) 

- Αρπάγες με δύο δάκτυλα 

- Παράλληλες αρπάγες 

- Ακτινωτές αρπάγες 

- Αρπάγες με τρία δάκτυλα 

- Αρπάγες πολλαπλών δακτύλων 

- Αρπάγες κενού αέρος 

- Ηλεκτρομαγνητικές αρπάγες 

 

4.2 Συστήματα βιδώματος 

Τα αυτόματα συστήματα βιδώματος αποτελούνται συνήθως από συστήματα τροφοδοσίας 
που τροφοδοτούνται με βίδες και έναν άξονα προσαρτημένο στη φλάντζα του ρομπότ. Οι 
βίδες φυσιούνται στην κεφαλή και στη συνέχεια σφίγγονται με ένα περιστρεφόμενο 
στοιχείο (βλ. Εικόνα 7). Οι συσκευές αυτές συνοδεύονται μερικές φορές από οπτικά 
συστήματα παρακολούθησης για να ληφθούν υπόψη πιθανές αποκλίσεις των βιδών. 
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Εικόνα. 7 Αυτόματο σύστημα οδήγησης βιδών της WEBER [11]  

4.3 Εξοπλισμός συγκόλλησης 

Οι διαδικασίες συγκόλλησης μπορούν εύκολα να ρομποτιστούν εξοπλίζοντας τους 
ρομποτικούς βραχίονες με φανούς, συστήματα τροφοδοσίας, αισθητήρες για συστήματα 
εντοπισμού ένωσης και ελέγχου (βλ. Εικόνα [8]). Κατά κανόνα, οι εύκαμπτοι σωλήνες 
πρέπει να τοποθετούνται γενικά στους ειδικούς φορείς συνδεδεμένους με τα τμήματα του 
ρομπότ. Το σύρμα τροφοδοτείται στο φανό που συναρμολογείται στη φλάντζα του 
βραχίονα, ενώ η φλόγα το λιώνει για να συνδέσει δύο στοιχεία. Για να παραμείνουν 
ακίνητοι, χρησιμοποιούνται είτε πίνακες συγκόλλησης είτε αυτόματοι ρυθμιστές θέσης. Με 
μια τέτοια προσέγγιση μπορούν να εμπλέκονται οι ακόλουθες τεχνολογίες: 

• Συγκόλληση σημείων αντίστασης 
• Συγκόλληση με λέιζερ 
• Συγκόλληση τόξου αερίου μετάλλων  
• Συγκόλληση τόξου αερίου βολφραμίου  
• Συγκόλληση με λεπτό τόξο 
• Συγκόλληση με πλάσμα 
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• Υβριδική συγκόλληση λέιζερ 
Υπάρχουν επίσης συνεχείς προσπάθειες για την ανάπτυξη ρομποτισμένων μεθόδων 
συγκόλλησης με συνεχούς υπερήχους.  

 
Εικόνα 8. Ένα παράδειγμα της εγκατάστασης ρομποτισμένης συγκόλλησης της Fronius  

 

4.4 Δέρματα ρομπότ 

Τα δέρματα ρομπότ είναι στοιχεία των συστημάτων ασφαλείας, τα οποία επιτρέπουν την 
εργασία των ανθρώπων σε άμεση πρόσβαση με ένα ρομπότ. Συνήθως είναι 
κατασκευασμένα από μαλακά μαξιλάρια γεμάτα με αισθητήρες πίεσης/δύναμης, τα οποία 
τοποθετούνται σε βραχίονες βιομηχανικών ρομπότ (βλ. Εικόνα 9). Μόλις ανιχνευθεί μια 
σύγκρουση, ολόκληρη η συσκευή μεταφέρεται σε κατάσταση διακοπής έκτακτης ανάγκης. 
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Εικόνα 9. Τεχνητό δέρμα για ρομπότ της Blue Danube Robotics [13]  

 

4.5 Εργαλεία κατεργασίας 

Τα βιομηχανικά ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την αφαίρεση 
υλικού· ειδικά, για στίλβωση και λείανση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Τέτοια εργαλεία 
συναρμολογούνται στις φλάντζες (βλ. Εικόνα 10), έτσι ώστε η κατασκευή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όπως γίνεται από μηχανές CNC 6 αξόνων. Οι καινοτόμες μέθοδοι 
στίλβωσης περιλαμβάνουν μερικές φορές την εφαρμογή πρόσθετων αισθητήρων 
δύναμης/τροχιάς για να δρουν στην επιφάνεια με μεγαλύτερη ακρίβεια. 
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Εικόνα 10. Ένα παράδειγμα του εργαλείου στίλβωσης που συναρμολογείται στη φλάντζα του ρομπότ [14]  

4.6 Συστήματα εφαρμογής χρωμάτων/σφραγίσεων 

Τα συστήματα εφαρμογής χρωμάτων και σφραγίσεων αποτελούνται συνήθως από 
δεξαμενές/κιβώτια και σταθμούς αντλιών, εύκαμπτους σωλήνες, αναμειγνύοντας κεφαλές 
και ακροφύσια για την εφαρμογή των ουσιών στις επιφάνειες (βλ. Εικόνα 11). Η κατασκευή 
των εγκαταστάσεων για αυτές τις εφαρμογές είναι παρόμοια με αυτές για τη συγκόλληση. 
Πολλοί κατασκευαστές βιομηχανικών ρομπότ προσφέρουν επίσης πακέτα λογισμικού με 
οδηγίες και εικονικό περιβάλλον αφιερωμένο σε τέτοιες εφαρμογές. 
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Εικόνα 11. Ρύθμιση για χρώματα ψεκασμού από την Graco [15] 

 

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι όμοια με οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία· ωστόσο, είναι πιο 
διεπιστημονικά αναπτυγμένη και εξαιρετική σε σχέση με αυστηρές απαιτήσεις για τα 
προϊόντα. Ως εκ τούτου, για να διατηρηθεί η παραγωγή επαναλαμβανόμενη και να 
εξαλειφθεί ο κίνδυνος ανθρώπινων σφαλμάτων, είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η 
ρομποτοποίηση του τομέα αυτού. Οι τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0 χρησιμοποιούνται 
συνήθως για: 

• Χειρισμό μηχανών· 
• Παλετοποίηση· 
• Κατεργασία· 
• Τον καθορισμό παρεμβυσμάτων· 
• Συγκόλληση· 
• Μεταφορά· 
• Επιφανειακό φινίρισμα· 
• Βαφή· 
• Επικαλύψεις· 
• Σφίξιμο βιδών · 
• Συνεργασία με τους ανθρώπους. 

Αυτά καθιστούν δυνατή την επίτευξη μεγαλύτερης ακρίβειας και αυξημένης ασφάλειας της 
εργασίας. Ως εκ τούτου, διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία των οχημάτων και 
των επιμέρους στοιχείων τους, και ως εκ τούτου, και η ασφάλεια των ανθρώπων. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν ως εργασία την 
ανάπτυξη μίας ρομποτικής εγκατάστασης για μια επιλεγμένη διαδικασία παραγωγής στον 
τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, π.χ.  

• συγκόλληση θερμαντικών σωμάτων  

• βαφή των προφυλακτήρων 

• συναρμολόγηση φωτών 

Οι προτάσεις που παρουσιάζονται μπορούν να συζητηθούν σε ομάδες με τη συμμετοχή του 
λέκτορα ως επιλογή. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Ποιες από τις ακόλουθες διαδικασίες είναι χαρακτηριστικές για τον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας; 

a. Σύσφιξη των βιδών στους τροχούς 

b. Στίλβωση αμαξωμάτων αυτοκινήτων 

c. Για την τοποθέτηση παρεμβύσματα για τις πόρτες του αυτοκινήτου 

d. Τρισδιάστατη εκτύπωση από θερμοπλαστικά στοιχεία 

e. Μεταλλικά στοιχεία συγκόλλησης 

f. Κανένα από τα προαναφερθέντα 

 

2. Για ποιές από τις παρακάτω εφαρμογές θα ήταν κατάλληλο ένα cobot με 4 DOFs; 

a. Βαφή ακανόνιστων στοιχείων στο αμάξωμα αυτοκινήτων 

b. Στίλβωση λείων επιφανειών σε αυτοκίνητα κουπέ 

c. Παλετοποίηση φύλλων μετάλλων πριν από την κατεργασία 

d. Συγκόλληση με συνεχούς υπερήχους 

e. Κανένα από τα προαναφερθέντα 

 
3. Για τί μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αυτόνομα κινητά ρομπότ στον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας; 

a. Παλετοποίηση αναγεννημένων μερών 

b. Μεταφορά στοιχείων 

c. Συγκόλληση με τόξο 

d. Στίλβωση 

e. Κανένα από τα προαναφερθέντα 
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4. Όταν τοποθετείται τεχνητό δέρμα ρομπότ, ποια από τις ακόλουθες διαδικασίες 
αυτοκινήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί ενώ ένας άνθρωπος βρίσκεται μέσα στο 
κύτταρο του ρομπότ; 

a. Συγκόλληση τόξου σε αμαξώματα αυτοκινήτων 

b. Ψεκασμός με τοξικά χρώματα 

c. Ανύψωση βαρειών φύλλων μετάλλου 

d. Κανένα από τα προαναφερθέντα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Η βιομηχανία τροφίμων αναπτύσσεται εξαιρετικά δυναμικά στην Πολωνία. Είναι ένας από 
τους σημαντικότερους τομείς της πολωνικής οικονομίας, και τα εγχώρια νωπά και 
κατεψυγμένα προϊόντα φτάνουν όχι μόνο στις εγχώριες αγορές, αλλά απολαμβάνουν 
ενδιαφέρον και από ξένους καταναλωτές. Αυτό ισχύει τόσο για τα λαχανικά και τα φρούτα 
όσο και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία πρόσφατα άρχισαν να εισέρχονται στις 
ασιατικές αγορές. 

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες προσδοκίες της αγοράς και των πελατών, 
οι επιχειρηματίες προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν διαδοχικά όλες τις τρέχουσες 
διαδικασίες τους στις μονάδες παραγωγής και μεταποίησης τους. Η ρομποτοποίηση μπορεί 
να είναι ένας τρόπος για να γίνει αυτό. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους μαθητές στα πιο σημαντικά 
προβλήματα που αφορούν ειδικά τις ρομποτικές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων και 
ποτών και 

• Να παρουσιάσει υποδειγματικές εφαρμογές τεχνολογιών στη βιομηχανία τροφίμων 
και ποτών· 

• Να εντοπίσει πηγές πληροφοριών πληροφοριών σχετικά με τη ρομποτική στη 
βιομηχανία τροφίμων. 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
AGV Αυτοματοποιημένα καθοδηγούμενα οχήματα  
AMR Αυτόνομο κινούμενο ρομπότ 
FMCG Γρήγορα κινούμενα καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα και 

προϊόντα καπνού. 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΌΡΩΝ 
Πίνακας 0-1 Κύριοι όροι 

Όρος Ορισμός 

παλέτα Η πλατφόρμα προορίζεται για την αποθήκευση και τη 
μεταφορά εμπορευμάτων. Οι παλέτες κατασκευάζονται 
συνήθως από ξύλο και έχουν τυποποιημένες διαστάσεις, 
καθιερωμένες διεθνώς, π.χ. 1000 × 1 200 mm, 800 × 1 200 mm. 

παλετοποίηση Στοίβαγμα αγαθών σε μια παλέτα. Συνήθως, η φορτωμένη 
παλέτα τυλίγεται σε λεπτό φύλλο. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
Η βιομηχανία τροφίμων χαρακτηρίζεται από ορισμένα στοιχεία που επηρεάζουν την 
ευαισθησία της βιομηχανίας αυτής στη ρομποτοποίηση. Τα τρόφιμα ανήκουν συχνότερα 
στην ομάδα των αποκαλούμενων ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG). Αυτό 
συνδέεται γενικά με τη σύντομη διάρκεια ζωής. Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι πολλά 
τρόφιμα μπορούν να παραχθούν μόνο κοντά στον παραλήπτη (καταναλωτή), έτσι ώστε ο 
δρόμος από το εργοστάσιο προς το κατάστημα να είναι όσο το δυνατόν συντομότερος. Ως εκ 
τούτου, η παγκοσμιοποίηση στη βιομηχανία τροφίμων φαίνεται κάπως διαφορετική από ό,τι 
σε άλλους τομείς. Οι μεγάλοι διεθνείς όμιλοι είναι περισσότερο πρόθυμοι να κατασκευάσουν 
τις μονάδες παραγωγής τους στις αποδέκτριες χώρες. Ταυτόχρονα, στις τοπικές αγορές, 
αυτοί οι μεγάλοι παράγοντες ανταγωνίζονται τους τοπικούς παραγωγούς, οι οποίοι ανήκουν 
συνήθως στο τμήμα των ΜΜΕ. Τα εργοστάσια που ανήκουν σε μεγάλους ομίλους είναι 
κορεσμένα με συσκευές και συστήματα αυτοματισμού, συμπεριλαμβανομένων των ρομπότ. 

Τα κύρια οφέλη της ρομποτοποίησης στη βιομηχανία τροφίμων μπορούν να απαριθμηθούν 
με τα ακόλουθα σημεία: 

• αύξηση των επιδόσεων 
• διεργασίες υψηλής επαναληψιμότητας,  
• βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, 
• διατήρηση υγιεινών συνθηκών παραγωγής, 
• μείωση του κόστους εργασίας, 
• βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, 
• ευελιξία παραγωγής. 

Η τελευταία πτυχή σχετίζεται με την ιδιαιτερότητα της αγοράς τροφίμων — το σύστημα 
παραγωγής πρέπει να διασφαλίζει την ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης στις αλλαγές στις 
απαιτήσεις αυτής της αγοράς, οι οποίες συχνά προκύπτουν από αλλαγές στις προτιμήσεις 
των καταναλωτών. Αυτό αναγκάζει τους παραγωγούς να παρέχουν διάφορα προϊόντα, 
κατασκευασμένα σε μικρές σειρές, τα οποία συχνά διαφέρουν μόνο στη συσκευασία. Η 
χρήση ρομπότ επιτρέπει την ταχεία αλλαγή της παραγωγής, χωρίς δαπανηρές διαρθρωτικές 
αλλαγές στις αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις. Οι τροποποιήσεις των ρομποτικών 
συστημάτων συνήθως απαιτούν αλλαγές στο λογισμικό του ρομπότ και συνεργαζόμενων 
συσκευών, μερικές φορές αντικατάσταση ή μετατροπή της συσκευής συγκράτησης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Διεθνής Ομοσπονδία Ρομποτικής IFR [1], ο 
αριθμός των εγκατεστημένων βιομηχανικών ρομπότ στον κόσμο υπερέβη τα 2,7 
εκατομμύρια το 2019. Εκ των οποίων περίπου 81 χιλιάδες ρομπότ που εργάζονται σε 
εργοστάσια της βιομηχανίας τροφίμων — Εικόνα 1. 

Τα κύρια καθήκοντα που επιτελούν τα ρομπότ στη βιομηχανία τροφίμων είναι ο χειρισμός 
διαφόρων υλικών/αντικειμένων. Οι πράξεις αυτές μπορούν να χωριστούν σε τομείς στους 
οποίους εκτελούνται: 
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• προετοιμασία ενός προϊόντος διατροφής — χειρισμός ενός μαλακού, συχνά υγρού 
αντικειμένου που απαιτεί προσοχή, χωρίς γρήγορες κινήσεις και υψηλές 
επιταχύνσεις, 

• συσκευασία προϊόντος — μεταφορά του προϊόντος από  μεταφορέα σε μεταφορέα ή 
προς συσκευασία, η οποία συχνά απαιτεί πολύ γρήγορη μετακίνηση (διακίνηση) του 
προϊόντος, εντοπισμό της θέσης του, π.χ. συσκευασία μπισκότων/σοκολάτας σε 
κουτιά ή φιάλες σε κιβώτια, 

• παλετοποίηση προϊόντων — τις περισσότερες φορές στοίβαγμα συλλογών 
συσκευασιών, όπως μια συσκευασία με περιτύλιγμα συρρίκνωσης, μια συσκευασία 
κιβωτίων, μεγάλα κουτιά σε μια παλέτα μεταφοράς.  

Επιπλέον, μπορείτε να συναντήσετε ρομποτικές διαδικασίες αποπαλετοποίησης — 
παίρνοντας προϊόντα από παλέτες κατά τη διαμόρφωση συγκεκριμένων αποστολών 
(σύμφωνα με παραληφθείσες παραγγελίες) και κατά την αποσυσκευασία 
περιεκτών/συσκευασιών για τρόφιμα, π.χ. φιάλες, βάζα. 

Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται επίσης για τη μεταφορά πρώτων υλών, ημικατεργασμένων 
προϊόντων και προϊόντων μεταξύ διαφόρων σταθμών σε αίθουσες παραγωγής ή τελικά 
προϊόντα σε αποθήκες.  

 
Εικόνα 1 Αριθμός βιομηχανικών ρομπότ που εγκαθίστανται ανά βιομηχανία 

Όπως μπορείτε να δείτε, από την άποψη της εφαρμογής των ρομπότ, αυτές είναι εργασίες 
χειρισμού υλικών. Σύμφωνα με δεδομένα του IFR, περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου 
των ρομπότ που εγκαθίστανται στη βιομηχανία εργάζονται σε αυτό το είδος εφαρμογής —
Εικόνα 2. 
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Εικόνα 2 Παραδοσιακό κελί για χειροκίνητη λοξοτομή — χειριστής κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Έτσι, είναι μια πολύ γνωστή περιοχή. Πολλά χρόνια αποτελεσματικής εφαρμογής 
ρομποτικών λύσεων σε εφαρμογές «διαχείρισης υλικών» μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε 
πολυάριθμες λύσεις σε ορισμένα συγκεκριμένα προβλήματα. Χρησιμοποιούνται επίσης στη 
βιομηχανία τροφίμων. Οι κατασκευαστές έχουν αναπτύξει ειδικά ρομποτικά σχέδια ειδικά 
σχεδιασμένα για την εκτέλεση διαλειτουργικών μεταφορών. 

Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους τα ρομπότ είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στις εφαρμογές 
της βιομηχανίας τροφίμων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις ομάδες: 

• Τα ρομπότ μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς διακοπή — οι γραμμές παραγωγής στη 
βιομηχανία τροφίμων είναι πολύ συχνά σε συνεχή λειτουργία. Όταν οι γραμμές αυτές 
λειτουργούν από άνθρωπο, πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη απασχόληση, έτσι ώστε 
η τυχαία, ακόμη και προσωρινή αδιαθεσία του χειριστή να μην σταματά ολόκληρη τη 
γραμμή. Στην περίπτωση των ρομπότ, αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει. 

• Δυνατότητα χειρισμού μεγάλων φορτίων — τα μεμονωμένα προϊόντα συσκευάζονται 
συχνότερα σε συλλογικές συσκευασίες, το βάρος των οποίων μπορεί να είναι 
σημαντικό. Για παράδειγμα, το νερό σε φιάλες 1,5 λίτρου ή 2 λίτρων συσκευάζεται 
πρώτα σε συσκευασίες των 6. Μια τέτοια συσκευασία πρέπει να τοποθετείται σε 
παλέτα. Η εκτέλεση των δραστηριοτήτων φόρτωσης παλέτας απαιτεί μεγάλη 
σωματική προσπάθεια. Μια συσκευασία 6 φιαλών νερού 1,5 λίτρου, βάρους 9 kg. 
Συσκευασία 10 σακουλών ζάχαρης ή αλεύρου, βάρους 10 kg. 

• Με την κατασκευή ειδικών αρπάγων, τα ρομπότ μπορούν να προσαρμοστούν σε 
ομαδική συγκράτηση, π.χ. ταυτόχρονη αρπαγή πολλών φιαλών.  

• Τα ρομπότ είναι πολύ γρήγορα, όπως και ορισμένες γραμμές παραγωγής στα φυτά 
τροφίμων και ποτών. Για παράδειγμα, στις μονάδες παραγωγής βότκας, στην τελική 
γραμμή, τα προϊόντα κινούνται με ταχύτητα έως και 20.000. φιάλες/ώρα. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι παραγωγοί είναι όλο και περισσότερο πρόθυμοι να 
εισάγουν ρομποτοποίηση στα εργοστάσιά τους. Κάθε χρόνο, πάνω από 170.000 θέσεις 
εργασίας πηγαίνουν σε ρομπότ στη βιομηχανία Εικόνα 3 . Αρκετές χιλιάδες από αυτά 
εγκαθίστανται σε εργοστάσια της βιομηχανίας τροφίμων που παράγουν τρόφιμα και ποτά. 
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Εικόνα 3 Αριθμός νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων ρομπότ ανά έτος ανά εφαρμογή 

 

2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΤΩΝ 

Υπάρχουν ειδικές συνθήκες στη βιομηχανία τροφίμων, ανήκουστες σε άλλους τομείς της 
ρομποτοποίησης, π.χ.: 

• χαρακτηριστικά ενός και μόνου προϊόντος: 
o διαφορετικά, μερικές φορές μεταβαλλόμενα σχήματα 
o εύθραυστα προϊόντα και η συσκευασία τους 
o πολύ διαφορετική συσκευασία (σάλτσες, κονσέρβες, σακουλάκια, χάρτινες 

σακούλες)· 
• περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά: 

o απαιτήσεις υγιεινής — όταν υπάρχει άμεση επαφή με τρόφιμα 
o εργασίες σε ακραίες ή μεταβλητές θερμοκρασίες και σε διάφορες συνθήκες 

υγρασίας (π.χ. ψυκτικές αποθήκες, στεγνωτήρια, λειτουργία κλιβάνου)· 
• απαιτήσεις για τον εξοπλισμό παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ρομπότ, π.χ.: 

o αδιάβροχος,  
o ανθεκτικά στο πλύσιμο. 

Οι κατασκευαστές, έχοντας υπόψιν εφαρμογές υπό τέτοιες συνθήκες, έχουν αναπτύξει 
ειδικές παραλλαγές βιομηχανικών ρομπότ. Ένα παράδειγμα είναι τα ρομπότ που έχουν 
σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον (συχνά ονομάζεται 
«ρομπότ καθαρού δωματίου – clean room»). Ο σχεδιασμός τους παρέχει γενικά ένα βαθμό 
προστασίας σε επίπεδο IP69 (Διεθνής Αξιολόγηση Προστασίας), το οποίο εγγυάται υψηλή 
προστασία από μικρά στερεά σώματα και σκόνη, καθώς και πλήρη στεγανοποίηση. 

Ένα παράδειγμα ενός πολύ γρήγορου ρομπότ που μπορεί γενικά να λειτουργήσει με ένα 
προηγμένο σύστημα όρασης είναι ένα ρομπότ Delta Εικόνα 4, που προσφέρεται από πολλούς 
κατασκευαστές. Αυτά τα ρομπότ λειτουργούν σε πολύ μικρό χώρο εργασίας, δηλαδή η 
κάθετη κίνηση των εργαλείων τους είναι σχετικά μικρή, συχνά της τάξης ενός ή περισσότερων 
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εκατοστών. Ωστόσο, μπορούν να επιτύχουν πολύ υψηλές επιταχύνσεις των άκρων εργασίας. 
Αυτό μεταφράζεται σε πολύ σύντομο κύκλο μεταφορών από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτά 
τα ρομπότ χρησιμοποιούνται συνήθως για τη συσκευασία μεμονωμένων προϊόντων που 
λαμβάνονται από έναν κινούμενο μεταφορέα. 

α)  β)  
Εικόνα 4 ρομπότ τύπου Delta: α) κινητική δομή, β) χώρος εργασίας 

Ένας άλλος τύπος εργασίας για τον οποίο έχουν αναπτυχθεί ορισμένες ειδικές λύσεις 
σχεδιασμού είναι η παλετοποίηση, δηλαδή η στοίβαξη προϊόντων σε παλέτες. Ο στόχος είναι 
να συσκευαστούν τα αγαθά σφιχτά μαζί για να σχηματίσουν μια συμπαγή μονάδα, τη 
λεγόμενη παλετοποιημένη συσκευασία (transhipment). Τοποθετείται σε μια παλέτα που 
μπορεί να χειριστεί ως ενιαία μονάδα. Αφού ολόκληρος ο σωρός των προϊόντων έχει 
στοιβαχτεί, η πλήρης παλέτα τυλίγεται γενικά σε λεπτό φύλλο και μεταφέρεται στην 
αποθήκη ή το σημείο παραλαβής από πελάτες. Το γενικό πλάνο του σχηματισμού παλετών 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 5. 
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Εικόνα 4 σχηματισμός παλετών — γενικό πλάνο 

Κάθε παλέτα καθορίζεται από το μέγεθός της (μήκος x πλάτος x ύψος), το βάρος και τον όγκο 
του υλικού που τοποθετείται σε αυτήν. Τα μήκη και τα πλάτη παλετών είναι διεθνώς 
τυποποιημένα. Το μέγιστο ύψος φορτίου (συμπεριλαμβανομένης της παλέτας) είναι 220 cm. 
Έτσι, μπορεί να διαπιστωθεί ότι για να τοποθετήσετε τα αγαθά σε μια παλέτα, απαιτούνται 
ρομπότ με υψηλή ικανότητα ανύψωσης και εμβέλειας (επίσης κάθετη κίνηση). Ωστόσο, δεν 
απαιτείται το ρομπότ να χειραγωγεί τα αγαθά, αλλάζοντας πλήρως τον προσανατολισμό του. 
Ως εκ τούτου, τα ρομπότ που προορίζονται για παλετοποίηση έχουν γενικά λιγότερο από 6 
βαθμούς ελευθερίας, τις περισσότερες φορές 4 —Εικόνα 6. 

Κατά τη διατύπωση παραδοχών για τη ρομποτοποίηση της διαδικασίας παλετοποίησης, ο 
πελάτης συνήθως παρέχει τον απαιτούμενο τρόπο διευθέτησης των αγαθών στην παλέτα, το 
λεγόμενο πρότυπο παλετοποίησης. Η ομάδα εφαρμογής πρέπει να λάβει υπόψη την 
απαίτηση αυτή κατά την επιλογή του τύπου και του μεγέθους του ρομπότ. Μπορεί να 
αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο πρότυπο παλετοποίησης που απαιτείται από τον πελάτη δεν 
είναι καθόλου εφικτό [4]. Το απαιτούμενο σχέδιο παλετοποίησης επηρεάζει επίσης το 
σχεδιασμό της αρπάγης. Πρέπει να επιτρέπει όχι μόνο την τοποθέτηση κάθε στοιχείου σε μια 
δεδομένη θέση, αλλά και την ασφαλή αφαίρεση της αρπάγης, χωρίς να μετακινείται το 
στοιχείο που εναποτίθεται ή οποιοδήποτε άλλο που προηγουμένως αφαιρέθηκε. Τα πακέτα 
λογισμικού μοντελοποίησης και προσομοίωσης είναι πολύ χρήσιμα στον προγραμματισμό 
και το σχεδιασμό ρομποτικών σταθμών παλετοποίησης. Επιτρέπουν να εξετάσουμε τη 
διάταξη του σχεδιασμένου σταθμού και ντον έλεγχο της εμβέλειας και των κινήσεων του 
ρομπότ κατά τη διάρκεια της εργασίας. 
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Εικόνα 5 Παραδείγματα ρομπότ για παλετοποίηση — από τα αριστερά: Motoman PL190, ABB IRB460, KUKA 

KR 40 PA 

3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
3.1 Παλετοποίηση σάκων ζάχαρης 

Το 2018, το Łukasiewicz-PIAP παρήγγειλε γραμμή ζύγισης και παλετοποίησης για σακουλάκια 
ζάχαρης στο εργοστάσιο ζάχαρης στην Nakło nad Notecią (Πολωνία). Η σύμβαση για την 
κατασκευή της γραμμής που συνήφθη με την National Sugar Company (Krajowa Spółka 
Cukrowa «Polski Cukier») προέβλεπε την παλετοποίηση των προϊόντων που συσκευάζονται 
σε δύο τύπους σακουλών: 

• σάκοι με 50 kg ζάχαρης, τοποθετημένοι σε επτά στρώματα, τρεις σάκοι σε κάθε 
στρώση, 

• σάκοι που περιέχουν 25 kg ζάχαρης, επτά ή οκτώ στρώματα, 2 × 2 σάκους. 

Και στις δύο περιπτώσεις, οι σάκοι έπρεπε να ράβονται μετά την πλήρωση. 

Οι κύριες συσκευές στο ρομποτικό σταθμό παλετοποίησης είναι[2]: 
• ρομπότ KUKA KR 180-3200 PA 
• μεταφορέας κυλίνδρων για σάκους από το σταθμό ζύγισης 
• μεταφορέας κυλίνδρων για τις παλέτες 

Οι μεταφορείς τοποθετούνται σε γωνία 90 ° μεταξύ τους. Το ρομπότ που χρησιμοποιείται 
είναι ένα ρομπότ παλετοποίησης, έχει μόνο τέσσερις βαθμούς ελευθερίας. Ως εκ τούτου, δεν 
μπορεί να οριστούν εργαλεία προσαρτημένα στη φλάντζα του με την απλούστερη μέθοδο 
των 4 σημείων [2]. 

Μια εξειδικευμένη αρπάγη χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο, επιτρέποντας τη συλλογή των 
σάκων και των δύο μεγεθών από το μεταφορέα. Αυτή η αρπάγη έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
αυτή την εφαρμογή. Αυτή είναι μια τυπική διαδικασία. πρέπει να τονιστεί ότι η 
λειτουργικότητα της αρπάγης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ολόκληρης της 
εφαρμογής, και στη συνέχεια την παραγωγικότητα του σταθμού παλετοποίησης κατά τη 
διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας. 
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Η διαχείριση και η εποπτεία της μονάδας γίνεται από ελεγκτή PLC. Ο τύπος των 
διαχειριζόμενων σάκων και το σχέδιο παλετοποίησης επιλέγονται στον πίνακα του 
συνεργαζόμενου χειριστή (πίνακας HMI). 

 
Εικόνα 6 Μία μονάδα με ένα ρομπότ παλετοποίησης για στοίβαγμα σάκων σε μια παλέτα [2] 

3.2 Παλετοποίηση φιαλών μπύρας 

Το ρομποτικό περίπτερο για ταυτόχρονη παλετοποίηση και αποπαλετοποίηση δοχείων που 
περιείχαν φιάλες γεμάτες με μπύρα για το ζυθοποιείο «Bosman» στο Szczecin ήταν εκείνη 
την εποχή μία από τις μεγαλύτερες εφαρμογές αυτού του τύπου στην Πολωνία. Το έργο 
υλοποιήθηκε το 2005. 

Το ζυθοποιείο «Bosman» είναι ένα από τα εργοστάσια παραγωγής της μάρκας Carlsberg. 
Ειδικεύεται στην παραγωγή σύντομων σειρών ειδικών προϊόντων, που παρασκευάζονται για 
μια συγκεκριμένη περίοδο εκδηλώσεω. Τα προϊόντα αυτά έχουν γενικά διακριτές ετικέτες 
και συσκευάζονται σε ειδικές συσκευασίες, π.χ. κουτιά με πληροφορίες για το προϊόν. 

Σκοπός των εργασιών ήταν η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός σταθμού παλετοποίησης 
εξοπλισμένου με βιομηχανικό ρομπότ KUKA KR 180 PA τεσσάρων αξόνων με ικανότητα 
ανύψωσης 180 kg και εμβέλεια 3,2 μέτρων, εκτελώντας τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

• Ταυτόχρονη συγκράτηση 4 κιβωτίων που περιέχουν συνολικά 80 πλήρεις φιάλες, 
στοιβάζοντάς τα σε παρακείμενη παλέτα, και στη συνέχεια μεταφέροντας τις ίδιες τις 
φιάλες στον μεταφορικό ιμάντα για τοποθέτηση σε χαρτοκιβώτια. Τα πλήρη κιβώτια 
με φιάλες (5 στρώσεις κιβώτια με 8 κιβώτια σε ένα στρώμα) παραδίδονται από ένα 
περονοφόρο φορτηγό, το οποίο ταυτόχρονα αφαιρεί μια παλέτα με άδεια κιβώτια 
από τη γειτονική φωλιά. Ο σταθμός παλετοποίησης έχει εξοπλιστεί με δύο θέσεις για 
παλέτες που περιέχουν κουτιά με πλήρεις φιάλες και δύο θέσεις για παλέτες με άδεια 
κουτιά. 

• ταυτόχρονη μεταφορά από ειδικό τραπέζι σε μία από τις δύο παλέτες χαρτοκιβωτίων 
που παραδίδονται από μεταφορικό ιμάντα από το σημείο τοποθέτησης 
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χαρτοκιβωτίων. Το περίπτερο έχει προσαρμοστεί για να λειτουργεί με δύο τρόπους 
— χαρτοκιβώτιο σε μία συσκευασία των 20 ή 10 φιαλών. Ανάλογα με τον επιλεγμένο 
τρόπο λειτουργίας, το ρομπότ μεταφέρει ταυτόχρονα από το τραπέζι στην παλέτα 4 
κουτιά χωρητικότητας 20 φιαλών ή εναλλάξ 5 ή 3 κουτιά χωρητικότητας 10 φιαλών 
το καθένα. 

Οι κύριες συσκευές στο ρομποτικό παλετοποιητικό κύτταρο ήταν: 
• βιομηχανικό ρομπότ KUKA KR 180 PA 
• μεταφορείς φιαλών, κιβωτίων και κουτιών 
• σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης παλετών 
• περίφραξη του χώρου, η οποία παρέχει πρόσβαση για περονοφόρα ανυψωτικά 

οχήματα, τα οποία θα μπορούσαν να ανταλλάξουν παλέτες στους σταθμούς 
φόρτωσης και εκφόρτωσης χωρίς διακοπή της λειτουργίας ολόκληρης της 
εγκατάστασης 

• κύριος υπολογιστής διαχείρισης ολόκληρου του σταθμού (Festo με κεντρική μονάδα 
E.IPC-HC20), σε συνεργασία με οθόνη παρακολούθησης, στην οποία εφαρμόστηκε 
ειδικό σύστημα διεπαφής χρήστη. 

Το ρομπότ λειτούργησε με μια αρπάγη που σχεδιάστηκε ειδικά για αυτή την εφαρμογή. Αυτή 
η αρπάγη επιτρέπει να παρθούν μπουκάλια, θήκες και κουτιά χωρίς αλλαγή εργαλείου. 

Οι δραστηριότητες τοποθέτησης στα περίπτερα που προορίζονται για γεμάτα και κενά κουτιά 
εκτελούνται από τέσσερις ανελκυστήρες εξοπλισμένους με τέσσερις σφιγκτήρες ο καθένας. 
Η κίνηση των περονοφόρων ανελκυστήρων για την τοποθέτηση και την αφαίρεση παλετών 
ελέγχεται από σηματοφόρα τοποθετημένα σε κάθε μία από τις έξι πύλες εισόδου, και 
επιπλέον, από τους τρέχοντες βρόχους που έχουν τσιμεντωθεί στην είσοδο καθεμιάς από 
αυτές τις πύλες. Η μετακίνηση των χαρτοκιβωτίων από τον μεταφορέα στο τραπέζι του 
ρομπότ πραγματοποιείται με ειδική μηχανή εξοπλισμένη με δύο ανεξάρτητους βραχίονες. 
Τα πάντα ελέγχονται από τον κύριο υπολογιστή του σταθμού που συνεργάζεται με το 
σύστημα ελέγχου του ρομπότ. 

Το πρόγραμμα του ίδιου του κύριου υπολογιστή, εκτός από τις δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τον έλεγχο όλων των στοιχείων του σταθμού, επέτρεψε επίσης: 

• επιλογή του τρόπου λειτουργίας μέσω κατάλληλων διακοπτών χειρισμού ή του 
συνημμένου πληκτρολογίου, 

• ακινητοποίηση του σταθμού (ανεξάρτητα από τη στάση έκτακτης ανάγκης), 
• παρακολούθηση στην οθόνη του οργάνου ελέγχου κατάστασης με σχεδόν 120 

σήματα εισόδου, διάφορες βασικές μεταβλητές προγράμματος και η κατάσταση 4 
πρόσθετων μετρητών που μετρούν τα γεμισμένα χαρτοκιβώτια και τις παλέτες, 

• λειτουργία του σταθμού στη χειροκίνητη λειτουργία ελέγχου, η οποία προορίζεται 
κυρίως για τη διάγνωση και τη συντήρηση, αλλά και για την υποστήριξη της 
αυτόματης λειτουργίας σε περίπτωση ελάσσονος σημασίας αστοχιών. 

Η λειτουργία της εφαρμογής παρουσιάζεται από μια ταινία. Είναι επίσης διαθέσιμο στο 
περιβάλλον του YouTube, στο κανάλι που διαχειρίζεται το Ł-PIAP: 

https://www.youtube.com/watch?v=wlKtHD3vjTA 
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Εκεί μπορείτε επίσης να δείτε άλλες ρομποτικές εφαρμογές που υλοποιήθηκαν από το 
Łukasiewicz — PIAP. 

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα ρομπότ σε μονάδες παραγωγής τροφίμων και ποτών εκτελούν τις απλούστερες 
λειτουργίες της μετατόπισης μεμονωμένων προϊόντων ή της συλλογικής συσκευασίας τους. 
Πρόκειται για μια εργασία που δεν απαιτεί ειδικά προσόντα, ως εκ τούτου τα ποσοστά των 
εργαζομένων σε αυτό το είδος των θέσεων είναι μεταξύ των χαμηλότερων. Αυτό σήμαινε ότι 
για πολλά χρόνια η ρομποτοποίηση στη βιομηχανία τροφίμων απλά δεν ήταν κερδοφόρα. Οι 
πρώτες θέσεις υλοποιήθηκαν όπου η εργασία απαιτούσε πολλή προσπάθεια (χειρισμός 
βαρέων αντικειμένων) ή οι συνθήκες εργασίας ήταν δύσκολες ή ακόμη και επικίνδυνες. Ο 
περίπλοκος χειρισμός των ρομπότ ήταν επίσης ένα μεγάλο εμπόδιο. Η εισαγωγή αυτών των 
συσκευών στην πρακτική παραγωγής συνδέθηκε συχνά με την ανάγκη να απασχοληθούν 
ειδικοί αυτοματισμού και ρομποτικής υψηλής ειδίκευσης. Ήταν ιδιαίτερα προβληματικό για 
τις μικρές εταιρείες που προσπάθησαν να εισαγάγουν τους πρώτους, ενιαίους ρομποτικούς 
σταθμούς. Ωστόσο, με το χρόνο, εμφανίζονται ρομπότ που είναι πιο εύκολα στη χρήση. 
Ταυτόχρονα, γίνονται σχετικά φθηνότερα σε σύγκριση με το κόστος της ανθρώπινης 
εργασίας, παρά τον όλο και πιο πλούσιο εξοπλισμό και το συνεχώς αυξανόμενο φάσμα των 
συνεργαζόμενων συσκευών, το οποίο επεκτείνει το εύρος των πιθανών εφαρμογών. Τα 
τελευταία χρόνια, ένα έλλειμμα εργατικού δυναμικού είναι εμφανές και σε ανεπτυγμένες 
χώρες, ακόμα και για την εκτέλεση των απλούστερων δραστηριοτήτων. 

Όλα αυτά κάνουν όλο και πιο τολμηρή την εμφάνιση των ρομπότ στην περιοχή της 
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Η εμφάνιση μιας οικογένειας συνεργατικών ρομπότ είναι 
μια άλλη ώθηση για την επέκταση της ρομποτοποίησης στη βιομηχανία. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα πάρουν μόνο απλές ερωτήσεις για να συζητήσουν ομαδικά 
και κάποια αλληλεπίδραση με τον λέκτορα. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Το 2019, ο αριθμός των βιομηχανικών ρομπότ που εγκαταστάθηκαν σε εργοστάσια 

της βιομηχανίας τροφίμων στον κόσμο ήταν 
a. κάτω από 50 χιλιάδες μονάδες 
b. μεταξύ 50 και 80 χιλιάδων μονάδων 
c. μεταξύ 80 και 100 χιλιάδων μονάδων 
d. πάνω από 100 χιλιάδες μονάδες 

2. Οι εργασίες των βιομηχανικών ρομπότ σε μονάδες παραγωγής τροφίμων και ποτών 
περιλαμβάνουν: 

a. συσκευασία των προϊόντων 
b. βαφή προϊόντων 
c. συγκόλληση προϊόντων 
d. παλετοποίηση προϊόντων 
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3. Ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας που χρησιμοποιούνται συνήθως για την 
παλετοποίηση ρομπότ είναι: 

a. 3 
b. 4 
c. 5 
d. 6 

4. Το χαρακτηριστικό των ρομπότ Delta που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία 
τροφίμων είναι: 

a. χαμηλές επιταχύνσεις, χαμηλές μέγιστες ταχύτητες, μεγάλος χώρος εργασίας 
b. χαμηλές επιταχύνσεις, υψηλές ταχύτητες, μεγάλος χώρος εργασίας 
c. υψηλές επιταχύνσεις, υψηλές ταχύτητες, μικρός (χαμηλός, επίπεδος) χώρος 

εργασίας 
d. υψηλές επιταχύνσεις, υψηλές ταχύτητες, μεγάλος χώρος εργασίας 

5. Η συνηθέστερη μέθοδος εξασφάλισης μιας συσκευασμένης παλέτας είναι: 
a. περιτύλιξη ολόκληρης της παλέτας 
b. κόλληση παλετοποιημένων συσκευασιών 
c. τοποθέτηση ειδικών μηχανικών σφιγκτήρων 
d. καλύπτοντας την παλέτα με ειδικό κάλυμμα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Το μάθημα αυτό παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών συγκόλλησης και 
την ιδιαιτερότητα της ρομποτοποίησής τους. Για το σκοπό αυτό θα παρουσιαστούν 
διάφοροι τύποι ρομπότ, καθώς και πρόσθετος εξοπλισμός, όπως σετ συγκόλλησης, 
επιφάνειες τοποθέτησης, προστατευτικές συσκευές κ.λπ. Θα παρουσιαστούν διάφορες 
διαμορφώσεις σταθμών ρομποτικής συγκόλλησης και παραδείγματα ειδικών εφαρμογών. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οι παρεχόμενες πληροφορίες επιτρέπουν στον μαθητή να εξοικειωθεί με τα κύρια 
προβλήματα της ρομποτοποίησης των διαδικασιών συγκόλλησης τόξου. Θα παρουσιαστούν 
οι αρχές της επιλογής της διαμόρφωσης ενός ρομποτικού συστήματος και του τύπου 
ρομπότ για τη ρομποτοποίηση συγκόλλησης τόξου. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα εισαχθούν 
στις βέλτιστες πρακτικές με τη βοήθεια παραδειγμάτων καλά υλοποιημένων εφαρμογών 
της τεχνολογίας συγκόλλησης τόξου με ρομπότ. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του 
μαθήματος, οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να 
προετοιμαστούν και να συμμετάσχουν στην υλοποίηση έργων ρομποτοποίησης 
συγκόλλησης, καθώς και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά αυτό το είδος 
εγκατάστασης, τόσο σε επίπεδο χειριστή όσο και σε επίπεδο τεχνικής επίβλεψης. 
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1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
Η ηλεκτρική συγκόλληση είναι μεταξύ των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν σε μεγάλο 
βαθμό ρομπότ. Ειδικά στην αυτοκινητοβιομηχανία. 

Υπάρχουν επίσης και άλλες τεχνικές συγκόλλησης στη ρομποτική συγκόλληση, όπως: 

Α. Συγκόλληση λέιζερ, 

B. Συγκόλληση πλάσματος, 

Γ. Συγκόλληση ηλεκτρονίων. 

Το θέμα αυτού του μαθήματος είναι η ηλεκτρική συγκόλληση, η οποία είναι μία από τις 
συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές ρομποτικής συγκόλλησης. Άλλες τεχνικές για τη 
ρομποτική συγκόλληση δεν καλύπτονται από αυτό το μάθημα. 

1.1 Διεργασίες συγκόλλησης ηλεκτρικού τόξου 

Η συγκόλληση τόξου συνίσταται σε μόνιμη συγκόλληση δύο ή περισσότερων μεταλλικών 
στοιχείων με τοπική εφαρμογή θερμικής ενέργειας υπό μορφή ηλεκτρικού τόξου, ως 
αποτέλεσμα της οποίας λιώνουν τοπικά και στη συνέχεια στερεοποιούνται. Αυτό 
δημιουργεί μια άρθρωση που αποτελεί ουσιώδες μέρος της άρθρωσης. 

Διάφορες μέθοδοι συγκόλλησης τόξου με θωράκιση αερίου χρησιμοποιούνται στη 
ρομποτική συγκόλληση. 

1.1.1 Θωράκιση αερίου 

Τα αέρια θωράκισης προστατεύουν την περιοχή συγκόλλησης από τις καιρικές συνθήκες, 
και συγκεκριμένα από τα αέρια που περιέχει, όπως οξυγόνο, άζωτο και ατμό. Ανάλογα με 
το υλικό που πρόκειται να συγκολληθεί, τα ατμοσφαιρικά αέρια μπορεί να επηρεάσουν την 
ποιότητα της συγκόλλησης ή την ίδια τη διαδικασία συγκόλλησης. 

Τα χρησιμοποιούμενα αέρια θωράκισης είναι κυρίως: διοξείδιο του άνθρακα, αργό, άζωτο, 
οξυγόνο, υδρογόνο και ήλιο. Τα ενεργά αέρια θωράκισης είναι: διοξείδιο του άνθρακα και 
μείγμα διοξειδίου του άνθρακα σε ορισμένη αναλογία με αργό. Τα αδρανή αέρια είναι 
αργό ή ήλιο. 

1.1.2 Η μέθοδος που χρησιμοποιείται στη ρομποτική συγκόλληση 

Οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι στη ρομποτική συγκόλληση είναι: 
• MIG / MAG — (Metal Inert Gas / Metal Active Gas. Μέταλλο αδρανές αέριο/ Μέταλο 

ενεργό αέριο). Η μέθοδος αυτή αποτελείται από στοιχεία σύνδεσης με αναλώσιμο 
ηλεκτρόδιο σε θωράκιση αδρανών ή ενεργών αερίων. 

• TIG — (Tungsten Inert Gas. Αδρανές αέριο βολφραμίου) – Αυτή η μέθοδος 
περιλαμβάνει τη χρήση ενός μη συντητού ηλεκτροδίου βολφραμίου σε θωράκιση 
αδρανών αερίων με τη μορφή ηλίου ή αργού, ή μείγμα και των δύο. 

• Μέθοδοι χαμηλής ενέργειας που αποτελούν επέκταση της μεθόδου MIG/MAG, 
όπως: 

o CMT — (Cold Metal Transfer .ψυχρή μεταφορά μετάλλων) 
o ColdArc — (Cold arc welding.  συγκόλληση κρύου τόξου) 
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Αυτές οι μέθοδοι αναπτύχθηκαν σχετικά πρόσφατα, περίπου 20 χρόνια πριν, και αποτελούν 
μια σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη των τεχνικών συγκόλλησης. Πρόκειται για επέκταση 
της μεθόδου MIG/MAG. Ωστόσο, απαιτούν τη χρήση εντελώς νέων, ψηφιακά ελεγχόμενων 
πηγών ενέργειας με τη μορφή μηχανών συγκόλλησης inverter και νέων συστημάτων για την 
τροφοδοσία του σύρματος συγκόλλησης στον τόπο όπου σχηματίζεται η συγκόλληση. Το 
πλεονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι πολύ καλός έλεγχος και σταθερότητα της 
διαδικασίας συγκόλλησης. Είναι δυνατόν να συνδέσετε με ακρίβεια μέρη κατασκευασμένα 
από λεπτά φύλλα, χωρίς φόβο της εξουθένωσης, καθώς και στοιχεία χάλυβα με στοιχεία 
αλουμινίου. 
 

1.1.3 Μέθοδος MIG/MAG 

Η αρχή της συγκόλλησης MIG/MAG παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. 

 
Εικόνα 1 Συγκόλληση με τη μέθοδο MIG/MAG 

1- καλώδιο θωράκισης αερίου, 2-σύρμα συγκόλλησης, 3-τροφοδοσία σύρματος συγκόλλησης με 4 

καρούλι καλωδίων, 5 – φανός, 6 θάλαμος αερίου θωράκισης, 7- βραχίονας  ρομπότ, 8 κύλινδρος 

αερίου θωράκισης, 9- καθοδηγούμενο σύρμα συγκόλλησης στον καυστήρα, 10 – ηλεκτρικό τόξο, 11 

στοιχεία που συγκολλούνται (τεμάχιο εργασίας), 12 οξυγονοκολλητής 

Το σύρμα συγκόλλησης τροφοδοτείται από έναν τροφοδότη καλωδίων που είναι 
συνδεδεμένος με το βραχίονα του ρομπότ. Ένα από τα ηλεκτρόδια είναι το σύρμα τήξης. Το 
ρεύμα παρέχεται στο κινούμενο σύρμα συγκόλλησης μέσω μιας τρέχουσας επαφής. Ένα 
ηλεκτρικό τόξο λάμπει μεταξύ του ηλεκτροδίου, το οποίο είναι το σύρμα συγκόλλησης, και 
του αντικειμένου προς κατεργασία. Η περιοχή του τόξου προστατεύεται από αέριο 
θωράκισης που τροφοδοτείται μέσω ακροφυσίου του οποίου η έξοδος είναι ομόκεντρη 
προς το ηλεκτρόδιο. Η διαφορά μεταξύ αυτών των μεθόδων είναι οι διαφορετικές 
εφαρμογές τους και η χρήση διαφορετικών αερίων θωράκισης. 

Η μέθοδος MAG χρησιμοποιεί ενεργό προστατευτικό αέριο υπό μορφή μείγματος σε 
ορισμένες αναλογίες: οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα και αργό. Το αέριο θωράκισης 
επιτρέπει να ληφθεί μια συγκόλληση καλής ποιότητας και να μειωθούν οι πιτσιλιές κατά τη 
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διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης. Η μέθοδος MAG χρησιμοποιείται για τη 
συγκόλληση χαλύβων χαμηλού άνθρακα εκπομπών και χαμηλών κραμάτων. 

Στη μέθοδο MIG χρησιμοποιείται μόνο αδρανές αέριο, συχνότερα αργό ή αργό ή ήλιο ή 
μείγμα αυτών των αερίων. Η μέθοδος MIG χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση κραμάτων 
αλουμινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα. 

1.1.4 Μέθοδος TIG 

Η αρχή της συγκόλλησης TIG παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. 

 
 

Εικόνα 2 TIG συγκόλλησης 
1 – φανός συγκόλλησης, 2- βραχίονας  ρομπότ, 3 κύλινδρος αερίου θωράκισης, 4- μη 

αναλώσιμο ηλεκτρόδιο βολφραμίου, 5 – σύννεφο αερίου θωράκισης, 6- ηλεκτρικό τόξο, 7- 
συγκολλημένα στοιχεία, 8- επιλογή: τροφοδότης σύρματος συγκόλλησης, 9- 

οξυγονοκολλητής 

Στη μέθοδο TIG, το ηλεκτρικό τόξο λάμπει μεταξύ του συγκολλημένου στοιχείου και του μη 
αναλώσιμου ηλεκτροδίου από βολφράμιο. Η θερμότητα που εκπέμπεται από αυτό το τόξο 
προκαλεί την τοπική τήξη των συγκολλημένων στοιχείων και το παρεχόμενο αέριο 
θωράκισης προστατεύει τη θέση του λιωμένου μετάλλου και η ένωση σχηματίζεται από την 
επίδραση επιβλαβών ατμοσφαιρικών παραγόντων από τον αέρα, όπως π.χ. οξυγόνο ή 
υδρατμοί. Η συγκόλληση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε χωρίς την τροφοδοσία 
πρόσθετου μετάλλου πλήρωσης, για παράδειγμα κατά τη συγκόλληση στοιχείων με λεπτό 
τοίχωμα, είτε με αυτόματη τροφοδοσία πρόσθετου μετάλλου πλήρωσης με τη μορφή 
σύρματος συγκόλλησης. Πρόσθετο συνδετικό μέσο χρησιμοποιείται όταν συγκολλούνται 
παχύτερα στοιχεία. Καθαρό αργό (99,98 %) ή ένα μείγμα αργού και ηλίου χρησιμοποιείται 
ως αέριο θωράκισης, το οποίο στην περίπτωση των κραμάτων αλουμινίου συγκόλλησης 
εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα των συγκολλήσεων. Η συγκόλληση TIG χρησιμοποιείται 
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κυρίως για την ένωση στοιχείων φιαγμένα από κράματα αργιλίου, χαλκό ή χάλυβα υψηλού 
κραματοποιημένου κράματος. 

1.1.5 Μέθοδοι χαμηλής ενέργειας: CMT (ψυχρή διαδικασία συγκόλλησης), κρύο τόξο 

(συγκόλληση κρύου τόξου) 

Η αρχή της συγκόλλησης με αυτές τις μεθόδους παρουσιάζεται στην Εικόνα 3. 

 
 

Εικόνα 3 συγκόλληση CTM/κρύου τόξου 
1- σύρμα συγκόλλησης καθοδηγείται στο φανό, 2- σερβο σύρματος τροφοδοσίας. 3-δοχείο αερίου 

θωράκισης, 4- σύρμα συγκόλλησης, 6- καρούλι με καλώδιο συγκόλλησης, 7- φανός, 8- ηλεκτρικό 

τόξο, 9- συγκολλημένα στοιχεία, 10- σταγόνες μετάλλων, 11 καλώδιο ελέγχου συστημάτων 

τροφοδοσίας. 

Φάσεις της διαδικασίας εργασίας που επαναλαμβάνονται με συχνότητα έως περίπου 70 Hz:     α) – 

ανάφλεξη τόξου, β) – σχηματισμός μιας σταγόνας υγρού μετάλλου στο τέλος του σύρματος, γ) – 

ελαφρά απόσυρση του σύρματος προκειμένου να αποκολληθεί η σταγόνα μετάλλων πιο εύκολα, δ) 

– ανάφλεξη του τόξου για να σχηματίσει μια άλλη σταγόνα μετάλλου. 

Οι μέθοδοι CMT και ψυχρού τόξου, σε σύγκριση με τη συγκόλληση MIG/MAG, 
χαρακτηρίζονται από μια πολύ μικρή ποσότητα θερμότητας που παρέχεται και ένα 
εξαιρετικά σταθερό, ψηφιακά ελεγχόμενο τόξο συγκόλλησης. Αυτές οι μέθοδοι απαιτούν 
νέες, ειδικά σχεδιασμένες, ψηφιακά ελεγχόμενες μηχανές συγκόλλησης και μια νέα μέθοδο 
αυτόματης τροφοδοσίας του σύρματος συγκόλλησης στον τόπο όπου σχηματίζεται η 
συγκόλληση. 

Οι μέθοδοι CMT και Cold Arc αποτελούν σημαντικές ανακαλύψεις στις τεχνικές 
συγκόλλησης, καθώς επέτρεψαν τη χρήση της συγκόλλησης για να ενωθούν πολύ λεπτά 
φύλλα (0,3 mm), χωρίς το φόβο καύσης, παραμόρφωσης και στρέβλωσης, οι οποίες 
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προκύπτουν σε άλλες τεχνικές συγκόλλησης ως αποτέλεσμα της υπερβολικής συγκόλλησης 
ή θερμότητας ως αποτέλεσμα ενός ατελώς ελεγχόμενου ηλεκτρικού τόξου. Στη συγκόλληση 
CMT ή κρύου τόξου, το ψηφιακό σύστημα ελέγχου της μηχανής συγκόλλησης ανιχνεύει το 
βραχυκύκλωμα, τη στιγμή της εμφάνισης του τόξου και βοηθά στην αποκόλληση της 
σταγόνας του λιωμένου μετάλλου στο τέλος του καλωδίου με ελαφρά απόσυρση. Έτσι, 
κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, το σύρμα συγκόλλησης κινείται προς τα εμπρός, και 
μόλις εμφανιστεί βραχυκύκλωμα, ανασύρεται και πάλι ελαφρώς. Έτσι, έχουμε μια κίνηση 
προς τα εμπρός προς τα πίσω του καλωδίου. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται με 
συχνότητα έως περίπου 70 Hz. Αυτό απαιτεί τη χρήση ενός κινητήρα servo για την 
τροφοδοσία του σύρματος με την κατάλληλη δυναμική. Μέσω της ταχείας ψηφιακής 
προσαρμογής, αυτή η νέα διαδικασία ένωσης ελέγχει κάθε υλική μετάβαση στη 
συγκόλληση, σταγόνα-σταγόνα. Αυτό παρέχει εξαιρετική σύνδεση ακμών, την ικανότητα να 
γεμίζουν κενά, και την ικανότητα να επηρεάζουν μεμονωμένα την κοινή γεωμετρία. 

Το ίδιο το τόξο συγκόλλησης εισάγει θερμότητα στη φάση λάμψης για πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα. Το βραχυκύκλωμα ελέγχεται και το συνεχιζόμενο ρεύμα 
βραχυκυκλώματος είναι χαμηλό. Το αποτέλεσμα είναι μια χωρίς πιτσιλιές παράδοση μιας 
άλλης σταγόνας λιωμένου υλικού στη συγκόλληση. Η ανίχνευση και η ρύθμιση του μήκους 
τόξου είναι αυτόματη. Το τόξο συγκόλλησης ελέγχεται ψηφιακά, έτσι παραμένει σταθερό 
ανεξάρτητα από τη φύση της επιφάνειας του αντικειμένου προς κατεργασία ή την ταχύτητα 
συγκόλλησης. Οι χαμηλές ενεργειακές μέθοδοι είναι επίσης κατάλληλες για την 
συγκόλληση χωρίς καθόλου πιτσιλιές σε γαλβανισμένα και ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένα 
φύλλα χάλυβα με σύρμα συγκόλλησης κραμάτων χαλκού-πυριτίου. Χάρη στη χρήση 
μεθόδων συγκόλλησης χαμηλής ενέργειας, ήταν δυνατή για πρώτη φορά η δημιουργία 
συγκολλημένων αρθρώσεων (ακριβέστερα: χαλύβδινες ενώσεις) μεταξύ χάλυβα και 
ελαφρών μετάλλων. 

2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
Οι απαιτήσεις και οι όροι για τις συνθήκες συγκόλλησης ισχύουν για: 

• Διαδικασίες συγκόλλησης και ποιότητα των πραγματοποιούμενων συγκολλήσεων, 
• Τα προσόντα, συμπεριλαμβανομένων των συγκολλητών και των χειριστών 

συγκόλλησης, καθώς και το προσωπικό εποπτείας συγκόλλησης και το προσωπικό 
μη καταστρεπτικών επιθεωρήσεων και δοκιμών, 

• Συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία (OHS) κατά τη διάρκεια της 
συγκόλλησης. 

2.1 Απαιτήσεις και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διαδικασιών συγκόλλησης, την 
αξιολόγηση των συγκολλήσεων, τα προσόντα των συγκολλητών και του 
προσωπικού που συμμετέχει στη διεργασία συγκόλλησης και στον έλεγχο 
συγκόλλησης 

Η συγκόλληση είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες βιομηχανίες. 
Η ποιότητα των συγκολλήσεων που εκτελούνται έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 
καταλληλότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. Η ασφάλεια των δομών που προκύπτουν 
εξαρτάται από την επιμέλεια και τις δεξιότητες των συγκολλητών. Με την πάροδο των ετών, 
έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι ελέγχου της ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της 
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αντοχής) των συγκολλημένων αρθρώσεων. Ο έλεγχος συγκόλλησης μπορεί να διαιρεθεί σε 
καταστρεπτικούς ελέγχους δοκιμές και μη καταστρεπτικούς ελέγχους. Σε καταστρεπτικούς 
ελέγχους, η συγκόλληση καταστρέφεται προκειμένου να δοκιμαστεί η αντοχή της ή/και να 
διεξαχθεί μικροσκοπική μεταλλογραφική ανάλυση. Οι μέθοδοι ακτίνων Χ και υπερήχων 
χρησιμοποιούνται σε μη καταστρεπτικούς ελέγχους. Σε πολλές περιπτώσεις, η επιθεώρηση 
συγκόλλησης δεν είναι δυνατή 100 %. Στην περίπτωση αυτή, εστιάζουμε ιδιαίτερα στην 
ορθή οργάνωση ολόκληρης της διαδικασίας συγκόλλησης, συμπεριλαμβανομένης της 
απόδοσης των συγκολλήσεων από συγκολλητές με συγκεκριμένα, επαληθευμένα και 
εποπτευόμενα προσόντα. 

Οι κανόνες για την αξιολόγηση της ποιότητας των συγκολλήσεων, την αξιολόγηση και τον 
χαρακτηρισμό συγκολλητών, την εποπτεία και την οργάνωση των διαδικασιών 
συγκόλλησης περιλαμβάνονται στο πολυμερές ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο: 

EN ISO 3834: 2007: «Απαιτήσεις ποιότητας για τη συγκόλληση μεταλλικών υλικών με 
σύντηξη» – αυτό το πρότυπο είναι ένας πολύτιμος οδηγός για τους υπεύθυνους παραγωγής 
και τους τεχνολόγους. 

Κατά την παραγωγή με ρομποτική συγκόλληση, συνήθως ασχολούμαστε με 
σταθεροποιημένες διαδικασίες. Πριν συγκολληθούν, τα ενωμένα στοιχεία στερεώνονται σε 
κατάλληλα σχεδιασμένες υποδοχές συγκόλλησης. Αυτό εξασφαλίζει πάντα τη σαφή και 
επαναλαμβανόμενη θέση τους, η οποία έχει καθοριστική επίδραση στην επαναληψιμότητα 
της διαδικασίας συγκόλλησης. Τα ανθρώπινα σφάλματα που υπάρχουν στη χειροκίνητη 
συγκόλληση, όπως οι δονήσεις του χεριού του οξυγονοκολλητή, η προσωρινή έλλειψη 
συγκέντρωσης, η κόπωση, η ελαφρώς διαφορετική τοποθέτηση του φανού σε σχέση με το 
συγκολλημένο αντικείμενο, πολύ γρήγορη ή πολύ αργή καθοδήγηση φανού, δεν 
εμφανίζονται στη ρομποτική συγκόλληση. Το ρομπότ δεν κουράζεται και καθοδηγεί το 
φανό συγκόλλησης με τον ίδιο, επαναλαμβανόμενο τρόπο κάθε φορά, το ηλεκτρικό τόξο 
ελέγχεται από ένα προηγμένο ψηφιακό σύστημα ελέγχου του συγκολλητή, το οποίο 
εξασφαλίζει επαναλαμβανόμενες συγκολλήσεις υψηλής ποιότητας. 

2.2 Κίνδυνοι για την υγεία και τη ζωή κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης και τα 
εφαρμοζόμενα προστατευτικά μέτρα 

Η διαδικασία συγκόλλησης συνδέεται με διάφορους κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι 
επιζήμιοι για την υγεία και την ασφάλεια του συγκολλητή και των γύρω του. Η μακροχρόνια 
έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους προκαλεί επαγγελματικές ασθένειες, αναπηρία και 
ακόμη και πρόωρο θάνατο. 

Τυπικά, ο χαρακτήρας ενός συγκολλητή συνδέεται με μια μάσκα συγκόλλησης για την 
προστασία των ματιών και του προσώπου του από πιτσιλιές και υπεριώδεις ακτίνες. 

Η υπεριώδης ακτινοβολία και οι πιτσιλιές είναι μόνο ένα μικρό μέρος των διαφόρων τύπων 
κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ο συγκολλητής και οι γύρω του. Η κατανόηση της φύσης 
των διαφόρων ειδών απειλών αποτελεί προϋπόθεση για την καλή οργάνωση του χώρου 
εργασίας και την εφαρμογή κατάλληλων προστατευτικών μέτρων. Στη ρομποτική 
συγκόλληση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής, η έκθεση του χειριστή σε 
κινδύνους είναι προφανώς χαμηλότερη από ό, τι για τον συγκολλητή στη χειροκίνητη 
συγκόλληση. Από την άλλη πλευρά, στη φάση της εκκίνησης της παραγωγής σε ένα χώρο με 
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ρομπότ, ο on-line προγραμματισμός ρομπότ, οι παράμετροι συγκόλλησης, ο χειριστής 
ρομπότ και ο προγραμματιστής παρακολουθούν το έργο του ρομπότ και τη συγκόλληση 
που γίνεται με τη μάσκα και είναι, για μια καλή παρατήρηση των συγκολλήσεων, σε άμεση 
γειτνίαση με το φανό του ρομπότ, δηλαδή σε θέση πολύ παρόμοια με τη θέση ενός 
συγκολλητή στη χειροκίνητη συγκόλληση. Κατά τη φάση θέσης σε λειτουργία, η έκθεση του 
προγραμματιστή ρομπότ σε κινδύνους είναι παρόμοια με εκείνη ενός συγκολλητή με 
χειροκίνητη συγκόλληση. 

2.2.1 Κίνδυνοι από τον καπνό συγκόλλησης 

Ο καπνός συγκόλλησης που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης είναι ένα 
μείγμα στερεών σωματιδίων και χημικών ουσιών υψηλής και μεσαίας διασποράς. Η 
τοξικότητα των καπνών συγκόλλησης σχετίζεται με ανεπιθύμητες φυσικοχημικές 
αντιδράσεις που εμφανίζονται αφού διεισδύσουν βαθιά στο ανθρώπινο σώμα. Η έκθεση σε 
αναθυμιάσεις συγκόλλησης αποτελεί άμεση αιτία πολλών επαγγελματικών ασθενειών, 
καρκίνου και πρόωρων θανάτων. 

Οι προσμείξεις σε αναθυμιάσεις συγκόλλησης ταξινομούνται σε 3 βασικές ομάδες: 

a) ουσίες που επιβαρύνουν το αναπνευστικό σύστημα και τους πνεύμονες, όπως τα 
οξείδια σιδήρου και αργιλίου. Οι ουσίες αυτές, όταν εφαρμόζονται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και σε υψηλή συγκέντρωση, ασκούν έντονη πίεση στην 
αναπνευστική οδό και τους πνεύμονες. 

b) τοξικές ουσίες και δηλητηριώδεις ουσίες οι οποίες, με παρατεταμένη εφαρμογή και 
υψηλή συγκέντρωση, προκαλούν μεγάλη επιβάρυνση στην αναπνευστική οδό και 
τους πνεύμονες. Αυτό οδηγεί σε χρόνιες παθήσεις όπως η βρογχίτιδα ή το άσθμα. Οι 
ουσίες αυτές περιλαμβάνουν: υδροκυανικό οξύ, μονοξείδιο του άνθρακα και 
διοξείδιο, χρώμιο και οξείδια του μαγγανίου. Οι ουσίες αυτές προκαλούν ερεθισμό 
των βλεννογόνων και της αναπνευστικής οδού, σταματούν την αναπνοή ή την 
ισχυρή επιτάχυνση της, καθώς και επιταχύνουν τον παλμό, τους πονοκεφάλους, την 
εξουθένωση, τη ζάλη που οδηγεί σε λιποθυμία, εμετό, συσσώρευση νερού στο 
σώμα που μπορεί να προκαλέσει θάνατο. 

c) ουσίες που είναι καρκινογόνες, π.χ. χρώμιο, μόλυβδος, βηρύλλιο ή οξείδια του 
νικελίου. Αυτές οι ουσίες σε αναθυμιάσεις συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν 
κακοήθεις όγκους. Η υπερδοσολογία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου. Συνήθως, αυτές 
οι ουσίες έχουν επίσης δηλητηριώδη επίδραση. 

Νομικές ρυθμίσεις 

Στον χώρο εργασίας του συγκολλητή, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι επιτρεπόμενες 
συγκεντρώσεις ουσιών στον αέρα. Η έννοια των επιτρεπόμενων επιπέδων για τις χημικές 
ουσίες στον αέρα του εργασιακού περιβάλλοντος προϋποθέτει ότι για κάθε ουσία υπάρχει 
συγκέντρωση στην οποία και κάτω από την οποία δεν θα υπάρξουν επιβλαβείς αλλαγές 
στην υγεία του εργαζομένου. Σε μεμονωμένες χώρες, υπάρχουν νομικές ρυθμίσεις σχετικά 
με τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις σκόνης και αερίων, καθώς και τις 
επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις και εντάσεις άλλων επιβλαβών για την υγεία παραγόντων 
στο εργασιακό περιβάλλον. 
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Οι κανονισμοί αυτοί ορίζουν: 
• μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση — σταθμισμένος μέσος όρος, ο αντίκτυπος της 

οποίας στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας 8 
ωρών και 42 ωρών για την περίοδο της επαγγελματικής του δραστηριότητας δεν θα 
πρέπει να προκαλεί αρνητικές αλλαγές στην υγεία, 

• μέγιστη επιτρεπόμενη στιγμιαία συγκέντρωση — μέση τιμή που δεν θα πρέπει να 
προκαλεί αρνητικές αλλαγές στην κατάσταση της υγείας του εργαζομένου, εάν 
παραμένει στο περιβάλλον για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά κατά τη 
διάρκεια μιας βάρδιας, 

• η μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση — λόγω της απειλής για την υγεία ή τη ζωή των 
εργαζομένων, δεν πρέπει να υπερβαίνεται ανά πάσα στιγμή στο εργασιακό 
περιβάλλον. 

Τα συλλογικά και ατομικά μέτρα προστασίας θα πρέπει να εφαρμόζονται: 
• γενικός εξαερισμός, 
• τοπικός εξαερισμός (συσκευές αναρρόφησης), 
• αναρρόφηση συνδεόμενη με εξοπλισμό (καυστήρες με αναρρόφηση), 
• στεγανά που συνδέονται με προστατευτικές ασπίδες, 
• επιτρεπόμενα ακροφύσια τοποθετημένα σε οποιαδήποτε θέση. 

 

2.2.2 Κίνδυνοι από την ακτινοβολία ηλεκτρικού τόξου 

Η ακτινοβολία ηλεκτρικού τόξου αποτελεί πολύ σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των 
συγκολλητών, καθώς και για τα άτομα που εργάζονται κοντά σε σταθμούς συγκόλλησης. Σε 
υψηλή θερμοκρασία τόξου, εκπέμπεται έντονη οπτική, θερμική και υπεριώδης ακτινοβολία. 

Η οπτική ακτινοβολία αποτελείται από: 
• έντονη οπτική ακτινοβολία, 
• υπεριώδης ακτινοβολία, 
• ζώνες ακτινοβολίας χαρακτηριστικές των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα 

συγκολλημένα υλικά (που κυμαίνονται από 300 nm έως 700 nm περίπου), 
• θερμική ακτινοβολία αερίων συγκόλλησης 

Η υπεριώδης ακτινοβολία που εμφανίζεται στις διεργασίες συγκόλλησης καλύπτει το 
ακόλουθο εύρος μήκους κύματος: 

• UVC υπεριώδους ακτινοβολίας – 100 -  280 nm 
• υπεριώδης UVB – 280 - 315 nm 
• UVA υπεριώδης – 315 - 380 nm. 

 

Στην περιοχή της ορατής ακτινοβολίας, οι διαδικασίες συγκόλλησης αποτελούν πηγή 
κυανού φωτός (400 - 480 nm), ενώ η θερμική ακτινοβολία εμφανίζεται στην κοντινή και 
μεσαία υπέρυθρη περιοχή. 

 Οι κίνδυνοι της ακτινοβολίας ηλεκτρικού τόξου επηρεάζουν τόσο τα μάτια όσο και το 
δέρμα. 
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Εφαρμοζόμενα συλλογικά και ατομικά μέτρα προστασίας: 

— οθόνες, 

— καλύμματα, 

— μάσκες συγκόλλησης, 

— προστατευτικά γάντια και ενδύματα. 

2.2.3 Θόρυβος 

Οι διαδικασίες συγκόλλησης είναι σημαντικές πηγές θορύβου στο εργασιακό περιβάλλον. 
Οι διαδικασίες συγκόλλησης (συμπεριλαμβανομένης της θερμικής κοπής) αποδεικνύονται 
ιδιαίτερα επικίνδυνες, όταν η στάθμη ηχητικής έντασης υπερβαίνει σημαντικά τα ισχύοντα 
πρότυπα ασφαλείας, συχνά προσεγγίζοντας το όριο πόνου για τον άνθρωπο. 

Ο αντίκτυπος της στάθμης θορύβου στο ανθρώπινο σώμα μπορεί να εξεταστεί σε δύο 
πτυχές: 

• η πτυχή των επιβλαβών επιπτώσεων του θορύβου στο ανθρώπινο σώμα – 
επιπτώσεις στην υγεία, 

• ενοχλητική επίδραση σε ένα άτομο – δυσφορία. 
• ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει στους εργαζομένους προστασία από 

τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε έντονο θόρυβο: 
• την εξασφάλιση τεχνολογικών διεργασιών που δεν προκαλούν υπερβολικό θόρυβο, 
• παροχή μηχανών και τεχνικών διατάξεων που προκαλούν τον ελάχιστο θόρυβο, που 

δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια στάθμης θορύβου, 
• παροχή λύσεων για την ελαχιστοποίηση της στάθμης θορύβου στις διαδικασίες 

συγκόλλησης. 

Εάν αυξηθούν οι παράμετροι έντασης θορύβου, ο εργοδότης θα πρέπει να λάβει μέτρα για 
να αποτρέψει την έκθεση των εργαζομένων σε θόρυβο. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να 
είναι δύο ειδών. Πρώτον, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες όσον αφορά τα 
τεχνολογικά μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη του κινδύνου οχλήσεων, εάν αυτό δεν 
αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να ληφθούν οργανωτικά μέτρα. 

2.2.4 Κίνδυνοι πυρκαγιάς 

Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στην εργασία 
συγκόλλησης, οι αιτίες τους είναι συνήθως το αποτέλεσμα της άγνοιας των κανονισμών 
υγείας και ασφάλειας του συγκολλητή και της απροσεξίας κατά τη διάρκεια των εργασιών 
συγκόλλησης. 

Οι πιο κοινές αιτίες των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης είναι: 
• ανεπαρκής προετοιμασία των χώρων και του εξοπλισμού για εργασίες συγκόλλησης, 
• έλλειψη γνώσης των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας στον 

τομέα της πυροπροστασίας και μη συμμόρφωση με την καθιερωμένη τεχνολογία 
των εργασιών συγκόλλησης, 

• εργασίες συγκόλλησης που εκτελούνται από άτομα χωρίς προσόντα και κατάλληλη 
κατάρτιση στον τομέα αυτό, 
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• έλλειψη επαρκούς ελέγχου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συγκόλλησης. 

Οι πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους και πιο συνηθισμένους κινδύνους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην 
τήρηση διαφόρων κανόνων: 

• κάθε εύφλεκτη ή εκρηκτική ουσία πρέπει να απομακρύνεται από τον χώρο 
εργασίας, 

• πρέπει να καλύπτονται με μη εύφλεκτο υλικό όλα τα μέρη εύφλεκτων υλικών που 
δεν μπορούν να αφαιρεθούν από τον χώρο εργασίας, 

• ο χώρος εργασίας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με πυροσβεστικά μέσα, π.χ. 
πυροσβεστήρα, μάνικες πίεσης νερού, 

• πρέπει να προετοιμάζεται και τοποθετείται ένα δοχείο με νερό κοντά στο χώρο 
εργασίας για απόβλητα από το σύρμα συγκόλλησης και τα ηλεκτρόδια, καθώς και 
απόβλητα μεταλλικών μερών που πρέπει να αποκόπτονται, 

• πρέπει να εξασφαλίζεται η μέτρηση και η συμμόρφωση με τις επιτρεπόμενες 
ασφαλείς συγκεντρώσεις εύφλεκτων αερίων, υγρών, ατμών ή σκόνης 
αναμεμειγμένων με αέρα ή άλλους οξειδωτικούς παράγοντες, και να παρέχεται 
επαρκή αερισμό, 

• πρέπει να παρέχεται ψύξη των δομών ή των εγκαταστάσεων που περιβάλλουν τον 
χώρο συγκόλλησης, 

• πρέπει να δημιουργούνται τεχνικά εμπόδια για την προστασία από τις εκτοξεύσεις ή 
τις φλόγες, 

• πρέπει να προστατεύονται παρακείμενοι χώροι από τη διείσδυση φλόγας, 
σπινθήρων και μεταλλικών σωματιδίων, σφραγίζοντας όλα τα ανοίγματα και τα κενά 
στους τοίχους, τα δάπεδα και τις οροφές, 

• πρέπει να απομακρύνονται τα υπολειμματικά αέρια και οι ατμοί εύφλεκτων υγρών 
από όλες τις δεξαμενές και τους σωλήνες μετά από αέρια ή διάφορους τύπους 
εύφλεκτων υγρών και στη συνέχεια να μετριέται η συγκέντρωση των ατμών αερίου 
στην ατμόσφαιρα, 

2.2.5 Κίνδυνοι λόγω ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 

Ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δημιουργείται γύρω από όλους τους αγωγούς μέσω των 
οποίων ρέει ηλεκτρικό ρεύμα. Οι συγκολλητές εκτίθενται σε έντονα ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία. Η συγκόλληση τόξου απαιτεί συχνά υψηλά ρεύματα. Ο εξοπλισμός συγκόλληση και 
άλλος εξοπλισμός, ειδικά τα καλώδια, βρίσκονται συχνά σε άμεση επαφή με το σώμα του 
συγκολλητή. Η πηγή ενέργειας (της συσκευής συγκόλλησης) θα πρέπει να τοποθετείται όσο 
το δυνατόν πιο μακριά από τη θέση του συγκολλητή. Για την εκτίμηση της έκθεσης και τον 
προσδιορισμό της συνολικής δόσης βλαβερής ακτινοβολίας στη διάρκεια της βάρδιας 
εργασίας, θα πρέπει να παίρνονται σχετικές μετρήσεις. 

Για τον σκοπό αυτό, ο εργοδότης υποχρεούται στα εξής: 
• προσδιορισμός των πηγών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, 
• περιοδική συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την έκθεση των 

εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, 
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• προσδιορισμός του κινδύνου που προκύπτει από την έκθεση του εργαζομένου σε 
ακτινοβολία, βάσει των οριακών τιμών που καθορίζονται στη χώρα, 

• πρόληψη ατυχημάτων λόγω έκθεσης εργαζομένων με βηματοδότες ή παρόμοιων 
ιατρικών εμφυτευμάτων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς και εργαζομένων που 
χρήζουν ειδικής προστασίας λόγω της κατάστασης της υγείας τους, π.χ. εγκύους, 

• προστασία με: προειδοποίηση, σήμανση των πηγών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, 
ανάγκη χρήσης ατομικής προστασίας και χρήση οθονών. 

2.2.6 Ηλεκτροπληξία 

Ένα ηλεκτρικό σοκ μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή, ακόμη και σε πολύ χαμηλά 
ρεύματα. Ο κίνδυνος θανάτου με AC είναι περίπου 4 φορές υψηλότερος. Η τεχνική 
κατάσταση των συσκευών και η κατάσταση του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
διαδραματίζουν εν προκειμένω κρίσιμο ρόλο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε 
χαλασμένα καλώδια, ελαττωματική γείωση, διαρροές από συστήματα ψύξης. Όλοι οι 
εργαζόμενοι πρέπει οπωσδήποτε να είναι εκπαιδευμένοι στις αρχές των πρώτων βοηθειών 
σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας. 

3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΞΟΥ 
Η αγορά εξοπλισμού ρομποτικής συγκόλλησης προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ρομπότ, 
εξοπλισμού ρομποτικής συγκόλλησης, συνοδευτικού και προστατευτικού εξοπλισμού. 

Τα βασικά συστατικά μιας κυψέλης ρομποτικής συγκόλλησης τόξου είναι: 

1) ένα βιομηχανικό ρομπότ που αποτελείται από έναν χειριστή (manipulator) και 
ένα σύστημα ελέγχου προσαρμοσμένο για να λειτουργεί με μηχανή 
συγκόλλησης και περιστροφικό τραπέζι, 

2) φανός συγκόλλησης με την απαραίτητη εγκατάσταση και μια μηχανή 
συγκόλλησης προσαρμοσμένη για να λειτουργεί με το ρομπότ, 

3) ρυθμιστές θέσης συγκόλλησης ή περιστροφείς που ονομάζονται χειριστές 
συγκόλλησης, 

4) εγκατάσταση αερίου θωράκισηw, 

5) υποδοχή συγκόλλησης, 

6) διάταξη καθαρισμού του καυστήρα και διόρθωση σημείου CTP, 

7) προστατευτικές διατάξεις, φράχτες, οθόνες, εγκαταστάσεις εξαερισμού, 

8) το σύστημα ελέγχου του ρομποτικού κυττάρου με το σύστημα ελέγχου 
υπεύθυνο για την ασφάλεια, 

9)  ηλεκτρική και πιθανώς πνευματική εγκατάσταση. 

Το κύτταρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα παρακολούθησης με λέιζερ και οπτική 
συγκόλληση για πιθανές διορθώσεις της τροχιάς του ρομπότ. 
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3.1 Το βιομηχανικό ρομπότ δίνει τη δυνατότητα οι κινήσεις του φανού να ακολουθούν 
μία σχεδιασμένη τροχιά. 

Συνήθως η συγκόλληση τόξου χρησιμοποιεί ρομπότ των οποίων ο χειριστής επιτρέπει την 
εφαρμογή κίνησης CP και έχει έξι βαθμούς ελευθερίας. Το σύστημα ελέγχου του ρομπότ θα 
πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να λειτουργεί με τον συγκολλητή και τον τοποθετητή ή το 
περιστροφικό τραπέζι που χρησιμοποιείται. 

Η εμβέλεια του βραχίονα ρομπότ θα πρέπει να προσαρμόζεται στο μέγεθος των στοιχείων 
που πρόκειται να συγκολληθούν και το ωφέλιμο φορτίο του θα πρέπει να είναι κατάλληλο 
για τη μάζα της κινητής εγκατάστασης που τοποθετείται στο βραχίονα ρομπότ. 

3.2 Φανός συγκόλλησης με την εγκατάσταση και τη μηχανή συγκόλλησης 

Μια εγκατάσταση συγκόλλησης προσαρμοσμένη ώστε να λειτουργεί με συγκεκριμένο τύπο 
βιομηχανικού ρομπότ παραδίδεται συχνότερα από έναν προμηθευτή. Η εγκατάσταση αυτή 
περιλαμβάνει: 

• φανό συγκόλλησης με προσάρτηση στο βραχίονα του ρομπότ και 
• συμπλέκτη κατά της σύγκρουσης, 
• ηλεκτρικά καλώδια, 
• συνδετήρες, 
• σύστημα τροφοδοσίας καλωδίων συγκόλλησης, 
• συγκολλητής. 

3.3 Συσκευές τοποθέτησης συγκόλλησης   

Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται για την αλλαγή της θέσης και του προσανατολισμού 
των συγκολλημένων στοιχείων κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης. Οι συσκευές 
τοποθέτησης είναι εφοδιασμένες με υποδοχές συγκόλλησης σχεδιασμένες μεμονωμένα για 
τη συγκολλημένη δομή. Οι συσκευές τοποθέτησης είναι καθολικές συσκευές. Είναι 
εξοπλισμένες με κινητήρες. Σε απλούς ρυθμιστές θέσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
πνευματικά συστήματα μετάδοσης κίνησης, επιτρέποντας την εναλλαγή μεταξύ 2 θέσεων 
(μετακίνηση από τη στάση στη επόμενη στάση). Σε πολύπλοκα συστήματα τοποθέτησης, 
χρησιμοποιούνται σερβομηχανισμοί, ελεγχόμενοι από το σύστημα ελέγχου ρομπότ. 
Μπορούν να έχουν την ίδια δομή με τις σερβομηχανές που χρησιμοποιούνται στους άξονες 
των χειριστών ρομπότ. Στη συνέχεια, είναι δυνατόν να προγραμματίσετε συγχρονισμένες, 
συντονισμένες κινήσεις του τοποθετητή κατά τη διάρκεια των κινήσεων του βραχίονα 
ρομπότ, το οποίο επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες κατασκευής συγκολλήσεων 
με σύνθετα σχήματα. 

3.4 Εγκατάσταση αερίου θωράκισης  

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει φιάλη αερίου θωράκισης, απαραίτητες γραμμές, μειωτήρες 
πίεσης. Σκοπός της εγκατάστασης είναι να φέρει το αέριο μέσω του καυστήρα στην περιοχή 
όπου γίνεται η συγκόλληση για να αποφευχθεί η επαφή μεταξύ της δεξαμενής 
συγκόλλησης και του αέρα. Ο αέρας, και πάνω απ’ όλα το περιβάλλον, υδρατμοί, μπορεί να 
έχει αρνητική επίδραση στην ένωση που σχηματίζεται (βλ. 1.1.1). 

3.5 Φανός  συγκόλλησης 
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Οι συσκευές τοποθέτησης είναι καθολικές συσκευές. Από την άλλη πλευρά, οι φανοί 
συγκόλλησης συνήθως σχεδιάζονται μεμονωμένα για μια δεδομένη συγκόλληση. Οι φανοί 
συγκόλλησης είναι εξοπλισμένοι με σφιγκτήρες (χειρωνακτική ή πνευματική ενεργοποίηση) 
που εξασφαλίζουν μια σαφή, επαναλαμβανόμενη θέση των μερών στο φανό κατά τη 
διάρκεια της συγκόλλησης. 

Τα σχέδια των υποδοχέων της συσκευής συγκόλλησης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) εξασφαλίζουν σαφή, επαναλαμβανόμενη θέση των μερών κατά τη διάρκεια 
της συγκόλλησης, 

β) δεν προκαλούν σύγκρουση με τον καυστήρα ενώ κάνουν τις συγκολλήσεις, 

γ) επιτρέπουν την αφαίρεση του συγκολλημένου συγκροτήματος από τον 
υποδοχέα μετά τη συγκόλληση, 

δ) να είναι επαρκώς άκαμπτα και ανθεκτικά ώστε να αντέχουν τις καταπονήσεις 
που προκαλούνται από τη συγκόλληση συρρίκνωσης κατά τη διάρκεια της 
ψύξης της συγκόλλησης και να είναι ανθεκτικές στις πιτσιλιές συγκόλλησης, 

ε) επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεση των ακαθαρσιών, 

3.6 Καθαρισμός καυστήρα και διόρθωση σημείου CTP 

Η κυψέλη συγκόλλησης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα καθαρισμού φανών σε 
αυτόματο κύκλο, καθώς και σύστημα για τον έλεγχο και τη διόρθωση του σημείου CTP 
φανών (το σημείο που ορίζεται στο τέλος του φανού τοποθετημένου στο ρομπότ, το οποίο 
είναι το σημείο αναφοράς για τον ελεγκτή ρομπότ, σύμφωνα με το οποίο παράγονται τα 
προγράμματα). Ένα τέτοιο σύστημα επιτρέπει τη μείωση του χρόνου αναμονής που 
απαιτείται για τη συντήρηση του καυστήρα και την εκ νέου ρύθμιση του καυστήρα μετά 
από σύγκρουση. 

4 ΡΟΜΠΟΤ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΟΞΟΥ 
Για σκοπούς συγκόλλησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα, καθολικά ρομπότ 
6 αξόνων με έλεγχο CP, το σύστημα ελέγχου των οποίων προσαρμόζεται στη συνεργασία με 
τον εξοπλισμό συγκόλλησης. Αυτά τα ρομπότ θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη ικανότητα 
ανύψωσης και εμβέλεια βραχιόνων. Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν ένα κρεμαστό ή 
τοποθετημένο σε τοίχο ρομπότ. Αυτή η μέθοδος τοποθέτησης του ρομπότ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, αλλά μόνο αν ο κατασκευαστής το επιτρέπει. 

5 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 
Σε ορισμένες εφαρμογές ρομποτικής συγκόλλησης, λόγω των διαστάσεων των 
συγκολλημένων μερών και των κατασκευαστικών ανοχών τους, καθώς και της μεθόδου 
στερέωσης τους στο εξάρτημα συγκόλλησης, οι πραγματικές θέσεις των χώρων όπου θα 
πρέπει να βρίσκεται η συγκόλληση έχουν μια ορισμένη διασπορά (δεν είναι ακριβώς 
επαναλαμβανόμενες). Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται οπτικοηλεκτρονικοί 
αισθητήρες παρακολούθησης των ενώσεων, οι οποίοι μετρούν τις αποκλίσεις της 
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πραγματικής θέσης των συγκολλήσεων από τη θέση αναφοράς μετά την πρώτη 
δοκιμαστική εκτέλεση της τροχιάς (χωρίς ηλεκτρικό τόξο). Μετά την αρχική εκτέλεση, το 
σύστημα έχει πληροφορίες και γίνονται οι διορθώσεις στην τροχιά. Στη συνέχεια, το ρομπότ 
τοποθετεί τις συγκολλήσεις στα σωστά σημεία, ακολουθώντας τη διορθωμένη τροχιά. 

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΞΟΥ 
Βίντεο στο youtube: 
 
Συγκόλληση MiG/MAG: 

[1] Συγκόλληση MiG/MAG με συνεργαζόμενα ρομπότ KUKA 
https://www.youtube.com/watch?v=_3AXcZaEbPw  

[2] Ρομπότ Soudage MIG Berceaux  
https://www.youtube.com/watch?v=THYtCh_bgEU  

 
Συγκόλληση TIG:  

[1] Motoman TIG ρομπότ συγκόλλησης με σύστημα όρασης MotoSense 
https://www.youtube.com/watch?v=nHHM--ao8qo  

[2] Προσαρμοστική ρομποτική συγκόλληση- ύφανση Yaskawa ρυθμίζει τη λειτουργία 
https://www.youtube.com/watch?v=0oEz6UrT9Ro  

[3] Νέα κρύα μηχανή συγκόλλησης μπορεί να συγκολλήσει σωλήνες σιδήρου στο 
σωλήνα χαλκού 
https://www.youtube.com/watch?v=1ghjuJ7G360  

 

Συγκόλληση CMT: 

[1] CLOOS – Ηλεκτρονικός αισθητήρας λέιζερ 
https://www.youtube.com/watch?v=3opYb79_ozE  

[2] Motoman TIG ρομπότ συγκόλλησης με σύστημα όρασης MotoSense 
https://www.youtube.com/watch?v=nHHM--ao8qo  

[3] Προσαρμοστική ρομποτική συγκόλληση- ύφανση Yaskawa ρυθμίζει τη λειτουργία 
https://www.youtube.com/watch?v=0oEz6UrT9Ro  

[4] ABB Roboter mit Fronius CMT 
https://www.youtube.com/watch?v=4kPOh9Y9bTI  

 

Αισθητήρας παρακολούθησης ραφής:  

 

[1] Seam Tracking Sensor TH6i – Τα μάτια του ρομπότ  
https://www.youtube.com/watch?v=3XfuOOPKGLA  

[2] CLOOS – Ηλεκτρονικός αισθητήρας λέιζερ  
https://www.youtube.com/watch?v=3opYb79_ozE  

[3] Καταδίωξη Daihen 6D 
https://www.youtube.com/watch?v=4Ghv1LU3YS8  
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν ένα καθήκον να 
αναπτύξουν μια ιδέα μιας εγκατάστασης ρομποτικής συγκόλλησης για μια επιλεγμένη 
διαδικασία παραγωγής, π.χ.  

• συγκόλληση μικρών στοιχείων, 

• συγκόλληση μεγάλων, βαρέων στοιχείων. 

Η έννοια θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την τεχνολογία όσο και τον εξοπλισμό 
ασφαλείας. Οι προτάσεις που παρουσιάζονται μπορούν να συζητηθούν σε ομάδες με τη 
συμμετοχή του λέκτορα ως επιλογή. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1 Ποια από τις συντομογραφίες αυτές δεν αναφέρεται στη διαδικασία συγκόλλησης: 

a. MIG 
b. PRC 
c. MAG 
d. TIG 

 

2 Ποιες από αυτές τις συσκευές δεν αποτελούν βασικά συστατικά ενός κυψελίδας 
συγκόλλησης ρομποτικού τόξου: 

a. ένα βιομηχανικό ρομπότ 
b. πιστόλι βαφής 
c. συσκευές τοποθέτησης συγκόλλησης 
d. συσκευή καθαρισμού του καυστήρα 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Η λοξότμηση/λοξοτομή των προς συγκόλληση στοιχείων είναι μία από τις βασικές 
τεχνολογικές εργασίες που χρησιμοποιούνται για την ένωση φύλλων, σωλήνων ή τμημάτων 
με πάχος τοιχώματος άνω των 3 mm. Η χρήση αυτοματοποιημένης κοπής με τη χρήση ενός 
βιομηχανικού ρομπότ, η οποία είναι σημαντική από την άποψη της ποιότητας της ένωσης, 
αποφέρει πολλά οφέλη, τόσο μετρήσιμων (σημαντική βελτίωση της ποιότητας κατεργασίας, 
αυξημένη αποτελεσματικότητα, απόκτηση επαναληψιμότητας της μηχανικής κατεργασίας, 
δυνατότητα κατεργασίας όλων των μετάλλων) και μη μετρήσιμη (βελτίωση των συνθηκών 
υγείας και ασφάλειας, χρήση φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας). Στη συνολική 
αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης λύσης για μια εγκατάσταση ρομποτικής λοξότμησης, η 
τεχνολογία κοπής καθώς και η διαμόρφωση του σταθμού και του εξοπλισμού του έχουν 
μεγάλη σημασία. Τα εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
αναμενόμενη λειτουργικότητα και τη βέλτιστη οικονομική αποδοτικότητα του σταθμού 
ρομποτικής λοξότμησης, σε σχέση με το φάσμα των κατασκευαζόμενων εξαρτημάτων. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα πιο 
σημαντικά προβλήματα της ρομποτοποίησης διαδικασιών κοπής και λοξότμησης 
μεταλλικών φύλλων και 

• Εκμάθηση των κανόνων για την επιλογή τεχνολογίας κοπής, διαμόρφωσης 
ρομποτικού συστήματος και τύπου ρομπότ για τη ρομποτοποίηση των εργασιών 
κοπής/λοξότμησης· 

• Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με παραδείγματα καλά υλοποιημένων 
εφαρμογών της τεχνολογίας ρομποτικής κοπής/λοξότμησης. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΠΗΣ/ΛΟΞΟΤΜΗΣΗΣ 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Διεθνής Ομοσπονδία Ρομποτικής IFR[1], πάνω 
από το 25 % όλων των ρομπότ, που είναι εγκατεστημένα σήμερα στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, εργάζονται σήμερα στον τομέα των τεχνολογιών συγκόλλησης. Υπάρχουν 
πιο συχνά ρομποτοποιημένα κύτταρα για συγκόλληση τόξου και σημειακή συγκόλληση, 
που χρησιμοποιούνται από κατασκευαστικές επιχειρήσεις από την αυτοκινητοβιομηχανία. 
Αρκετά χρόνια τώρα παρατηρείται ανάπτυξη της ρομποτοποίησης των διεργασιών κοπής 
μετάλλω. Η κοπή των στοιχείων από τα μεταλλικά φύλλα πραγματοποιείται συνήθως με 
CNC μηχανές κοπής. Δεν χρησιμοποιούνται για την επόμενη επεξεργασία, ειδικά για την 
λοξότμηση και την εκτέλεση πρόσθετων οπών και κοίλων. Οι εργασίες αυτές 
πραγματοποιούνται συνήθως με το χέρι (Εικόνα 1.1) ή με τη χρήση μηχανικής κατεργασίας. 
Οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ χρονοβόρες και τα 
αποτελέσματα της χειρωνακτικής εργασίας δεν είναι πάντα ικανοποιητικά από την άποψη 
της ποιότητας.  

 
Εικόνα 1.1 Παραδοσιακό κύτταρο για χειροκίνητη λοξοτομή – χειριστής κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Σε μια τέτοια κατάσταση, η όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμενη λύση είναι η 
ρομποτοποίηση. Η ρομποτισμένη τεχνολογία εξασφαλίζει υψηλή και σταθερή ποιότητα της 
κοπής. Τα ρομποτοποιημένα κύτταρα προσφέρουν σίγουρα βελτιωμένη απόδοση [2]. 
Επιπλέον, η απομάκρυνση του χειριστή από τη ζώνη διεργασίας ουσιαστικά εξαλείφει 
σημαντικούς τύπους κινδύνων στην ασφάλεια στην εργασία. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών το PIAP έχει υλοποιήσει τρεις διαφορετικές λύσεις 
ρομποτισμένων κυψελίδων λοξοτμήσεων. Ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του ρομπότ, τη 
διαμόρφωση του κυττάρου, καθώς και την τεχνολογία κοπής. Κάθε φορά τα χαρακτηριστικά 
του κελιού προέκυπταν από υποτιθέμενες λειτουργικές παραμέτρους, αναμενόμενες από 
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τον πελάτη. Περιλαμβάνει τις περισσότερες από όλες τις συνολικές διαστάσεις των 
επεξεργασμένων στοιχείων, το πάχος κοπής και την απαιτούμενη απόδοση. 

2 ΕΑΥ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ/ΛΟΞΟΤΜΗΣΗΣ 
Στους χειροκίνητους σταθμούς λοξότμησης, χρησιμοποιείται γενικά η κοπή οξυγόνου. Η 
διαδικασία που διεξάγεται με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί πολύ επικίνδυνες συνθήκες 
εργασίας. Ο χειριστής εργάζεται σε άβολη θέση και είναι ακριβώς μπροστά από τη φλόγα 
(Εικόνα 1.1). Εκτίθεται σε εισπνοή επικίνδυνων καπνών και ατμών, σε θόρυβο, σε 
εγκαύματα από θραύσματα και καυτά στοιχεία. Υπάρχει επίσης κίνδυνος σύνθλιψης από 
βαριά στοιχεία όταν μετακινούνται στο περίπτερο εργασίας ή μεταξύ του πάγκου εργασίας 
και του χώρου αποθήκευσης. 

Οι απειλές που προαναφέρθηκαν εξαφανίζονται σε σταθμούς ρομποτικής λοξότμησης. Ο 
κύριος λόγος για τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας είναι να 
απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη διαδικασία κατά τη διάρκεια της ίδιας της εργασίας 
κοπής. Οι υπόλοιπες απειλές προκύπτουν τόσο από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία κοπής 
όσο και από τη διαμόρφωση του ρομποτικού σταθμού. 

3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ/ ΛΟΞΟΤΜΗΣΗΣ 
Από τεχνολογική άποψη, η διαδικασία λοξότμησης πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλες 
γεωμετρικές παραμέτρους της λοξότμησης, δηλαδή πλάτος και γωνία λοξότμησης. Η 
ποιότητα της επιφάνειας είναι επίσης σημαντική. Οφείλεται εν μέρει στην τεχνολογία 
κοπής που χρησιμοποιείται. Εξαρτάται επίσης από το πώς καθοδηγείται το εργαλείο κοπής. 

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 
Η κοπή και λοξότμηση μεταλλικών φύλλων είναι μία από τις πιο συχνά εκτελούμενες 
τεχνολογικές εργασίες στη βιομηχανία κατασκευής μηχανημάτων. Μηχανική κοπή, ή 
σφράγιση, χρησιμοποιείται κυρίως για λεπτά φύλλα και ως επί το πλείστον για την κοπή 
ευθείων ακμών. Επί του παρόντος, για παχύτερα φύλλα χρησιμοποιούνται διάφορες 
θερμικές τεχνολογίες (αέριο, πλάσμα, λέιζερ) ή τεχνολογίες κοπής νερού. Κάθε μία από 
αυτές τις τεχνολογίες έχει τη δική της ιδιαιτερότητα και φάσμα των εφαρμογών όπου είναι 
πιο οικονομική. Για να επιλέξετε την καλύτερη τεχνολογία κοπής για μια δεδομένη 
εφαρμογή, είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τόσο το κόστος προετοιμασίας της 
εγκατάστασης, την τιμή του εξοπλισμού κοπής και των συνεργαζόμενων συσκευών, το 
λειτουργικό κόστος, και πάνω απ’ όλα το φάσμα των υλικών που πρέπει να κοπούν, το 
πάχος των λεπτομερειών, τις διαστάσεις τους και τη σχετική δυνατότητα ρομποτοποίησης 
κοπής/ λοξότμησης.  

4.1 Κοπή οξυγόνου (αέριο) 

Η κοπή αερίου, που ονομάζεται επίσης οξυγόνου ή autogen, είναι μια μέθοδος χωρισμού 
ενός υλικού με τοπική καύση (οξείδωση) σε ένα ρεύμα καθαρού οξυγόνου και εκτίναξη των 
οξειδίων που σχηματίζονται. Για να συμβεί καύση, το σημείο όπου αρχίζει να λειτουργεί η 
ροή οξυγόνου θα πρέπει να προθερμαίνεται σε κατάλληλη θερμοκρασία, γνωστή ως σημείο 
ανάφλεξης. Το ακετυλένιο, το προπάνιο ή το φυσικό αέριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
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για τη θέρμανση του υλικού. Το σημείο ανάφλεξης για καθαρό σίδηρο είναι 1050-C, ενώ για 
χάλυβα με πρόσμειγμα άνθρακα 1,5 % – ήδη 1380-C. Δεδομένου ότι η θερμοκρασία 
ανάφλεξης του υλικού πρέπει να είναι χαμηλότερη από το σημείο τήξης του, η κοπή 
οξυγόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για δομικούς χάλυβες χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών και χαμηλών κραμάτων. 

4.2 Κοπή πλάσματος 

Το πλάσμα, που μερικές φορές αναφέρεται ως η τέταρτη κατάσταση της ύλης, είναι ένα 
ιονισμένο αέριο στο οποίο τα άτομα έχουν αποσυντεθεί σε ιόντα και ηλεκτρόνια. 
Ολόκληρος ο όγκος που καταλαμβάνεται από το πλάσμα είναι ηλεκτρικά ουδέτερος. Είναι 
ένας πολύ καλός αγωγός του ρεύματος, και η ηλεκτρική του αντίσταση μειώνεται με την 
αύξηση της θερμοκρασίας του (σε αντίθεση με τα μέταλλα). 

Η κοπή πλάσματος περιλαμβάνει τη θέρμανση του υλικού σε υγρή κατάσταση από ένα 
ηλεκτρικό τόξο και την ταχεία εκτίναξή του με μία ισχυρή ροή αερίου, με ταχύτητα κοντά 
στην ταχύτητα του ήχου. Το πλάσμα επιτρέπει την ακριβή διέλευση του ηλεκτρικού τόξου 
προς το υλικό που κόβεται και το υποβάλλει τόσο σε θερμική (θερμοκρασία 10.000-20,000-
C) όσο και σε μηχανική (πίεση αερίου) δράση. Η κοπή πλάσματος είναι μια διαδικασία που 
έχει σχεδιαστεί για να διαχωρίζει όλα τα ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά. Το συνήθως 
χρησιμοποιούμενο αέριο πλάσματος είναι αέρας και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος 
έκρηξης. 

4.3 Κοπή με λέιζερ 

Στην περίπτωση κοπής με λέιζερ, το μέσο κοπής είναι μια θερμή δέσμη λέιζερ και ένα 
τεχνικό αέριο υπό πίεση. Η προϋπόθεση για την επίτευξη καλής ποιότητας κοπής και τη 
διατήρηση της ανοχής των διαστάσεων των στοιχείων κοπής είναι η ακριβής καθοδήγηση 
της ροής κοπής μέσω μιας σταθερής μηχανής κοπής με υψηλή αντοχή στις δονήσεις και 
καλή επαναληψιμότητα των κινήσεων εργασίας. 

4.4 Κοπή νερού 

Η κοπή νερού γίνεται κατευθύνοντας μία πολύ στενή ροή νερού υπό υψηλή πίεση, η οποία 
εστιάζει όλη την ενέργειά της σε μια μικρή περιοχή του υλικού που κόβεται, αφαιρεί το 
υλικό στην πορεία του και κάνει το κόψιμο. Η κινητική ενέργεια της ροής μετατρέπεται σε 
εργασία αποσυνοχής του υλικού. Το προς κοπή υλικό δεν υπόκειται σε μηχανικές 
υπερφορτίσεις και θερμικές επιδράσεις (θερμοκρασία κοπής περίπου 40-C) και το 
προκύπτον κενό δεν απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία. Οι συσκευές κοπής νερού 
κατασκευάζονται συνήθως ως εξειδικευμένα μηχανήματα. 

Μόνο οι δύο πρώτες τεχνολογίες είναι κατάλληλες για την αυτοματοποίηση της λοξότμησης 
φύλλων μετάλλου με τη χρήση βιομηχανικών ρομπότ: κοπή αερίου (οξυγόνου) και κοπή 
πλάσματος 

5 ΡΟΜΠΟΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 
Γενικά, τα βασικά στοιχεία του ρομποτικού κυττάρου λοξότμησης είναι: 

• βιομηχανικό ρομπότ, 
• τεχνολογική εγκατάσταση κοπής 
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• δύο τραπέζια εργασίας με διαστάσεις σχάρας 1500x1000 mm, 
• γραφείο ελέγχου με τον πίνακα του χειριστή, 
• σύστημα ασφάλισης του χώρου εργασίας της θέσης. 

Κάθε μία από αυτές τις συσκευές μπορεί να είναι διαφορετικών τύπων και εκδόσεων. Για 
παράδειγμα, το ρομπότ μπορεί να τοποθετηθεί σε σταθερή θέση ή σε τροχιά στο δάπεδο ή 
στην οροφή (να κρέμεται δηλαδή). 

Κάθε μία από αυτές τις βασικές συσκευές έρχεται με συγκεκριμένα και ειδικά για τη 
διαδικασία αξεσουάρ. Για παράδειγμα, ένας καυστήρας οξυγόνου χρειάζεται ανάφλεξη, 
κατά προτίμηση αυτόματο τρόπο.  

Η περίφραξη του κυττάρου περιλαμβάνει συνήθως μια πόρτα με ασφάλεια για άνοιγμα και 
απλές κουρτίνες. 

Η λεπτομερής διαμόρφωση της εγκατάστασης ρομποτικής λοξότμησης πρέπει πάντα να 
προσαρμόζεται στη φύση της διαδικασίας και τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν σε 
επεξεργασία.  

6 ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΚΟΠΗ/ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που καθορίζουν το ρομπότ που πρέπει να επιλεγεί. Πρώτα 
απ’ όλα, είναι σημαντικό ποια τεχνολογία κοπής πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον σταθμό 
εργασίας. Στην περίπτωση κοπής οξυγόνου, όλος ο τεχνολογικός εξοπλισμός (φανός, 
βαλβίδες και γραμμές) είναι σχετικά ελαφρύς και αρκεί ένα ρομπότ με ικανότητα 
ανύψωσης (ωφέλιμο φορτίο) 6 kg. Στην κοπή πλάσματος, μόνο ο φανός είναι σίγουρα 
βαρύτερος. Ο φανός πλάσματος είναι ψύχεται με υγρό, εξ ου και το συνολικό βάρος των 
σωλύνων που μεταφέρει το ρομπότ μπορεί να φτάσει έως και 10 κιλά. Επιπλέον, σε πολλά 
μοντέλα συνόλων κοπής πλάσματος που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ένα 
ρομπότ, υπάρχει μια ειδική μονάδα διαχωρισμού αερίου, εγκατεστημένη στο βραχίονα 
ρομπότ, κοντά στον φανό. Συνολικά, ένα ρομπότ σχεδιασμένο για κοπή πλάσματος θα 
πρέπει να έχει ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 20 kg. 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η αναμενόμενη περιοχή εργασίας. Συνήθως 
προκύπτει από το μέγεθος των τμημάτων που πρέπει να λοξοτμηθούν. Κατά την επιλογή 
του σωστού ρομπότ, να θυμάστε ότι στην περίπτωση της λοξότμησης, ο φανός κοπής, 
δηλαδή το εργαλείο, είναι συχνά σε κλίση. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η 
εφεδρική περιοχή του χώρου εργασίας του ρομπότ σε σχέση με τις διαστάσεις των 
στοιχείων που θα λοξοτμηθούν. 

Πρέπει επίσης να υπενθυμιστεί ότι στην περίπτωση της τεχνολογίας πλάσματος, κάθε 
δόνηση του φανού κατά την κοπή αφήνει ένα σημάδι στην επιφάνεια του υλικού. Ως εκ 
τούτου, για αυτόν τον τύπο κοπής, χρησιμοποιούνται ειδικά μοντέλα ρομπότ με αυξημένη 
ακαμψία. Στην περίπτωση των ρομπότ KUKA, τα μοντέλα αυτά χαρακτηρίστηκαν HA (High 
Accuracy - Υψηλή Ακρίβεια) και επέτρεψαν στους χρήστες να χειρίζονται βαριά φορτία 
διατηρώντας παράλληλα την επαναληψιμότητα με ακρίβεια εκατοστών του χιλιοστού. 
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7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΟΠΗ/ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ 
Οι εγκαταστάσεις ρομποτικής λοξότμησης δεν είναι οι πιο εύκολες. Υπάρχουν πολλά 
προβλήματα στην εφαρμογή τους, η λύση των οποίων είναι απαραίτητη για να 
εξασφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητα τους. 

Ποιότητα επιφάνειας μετά από λοξότμηση 

Στην περίπτωση κοπής πλάσματος, η ποιότητα της επιφάνειας είναι πολύ καλή και γενικά 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επακόλουθων εργασιών στις οποίες πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το υλικό. Στην περίπτωση της κοπής οξυγόνου, η επιφάνεια είναι συχνά 
ανώμαλη και σχηματίζονται κομμάτια στερεοποιημένου μετάλλου, τα οποίο μερικές φορές 
παραμένουν «κολλημένα» στο υπό κατεργασία κομμάτι. Αυτές οι προσμείξεις πρέπει να 
αφαιρεθούν. Πρέπει να γίνεται από τον χειριστή του ρομποτικού σταθμού εργασίας. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο τέτοια κύτταρα είναι συχνά εξοπλισμένα με βασικά εργαλεία 
και ένα γωνιακό λειαντήρα. 

Εξασφάλιση σταθερής απόστασης μεταξύ του φανού πλάσματος και του αντικειμένου 
προς κατεργασία 

Κατά τη διάρκεια της λοξότμησης, όταν ο φανός είναι κεκλιμένος σε σχέση με το υλικό, 
αλλάζοντας την απόσταση του φανού από το υλικό αλλάζει το πλάτος της λοξότμησης. 
Ειδικότερα, μπορεί να είναι αποτέλεσμα παραμόρφωσης φύλλων μετά από προηγούμενες 
κοπές ή θερμικές επιδράσεις κατά τη διάρκεια της λοξότμησης. Σε μια τέτοια περίπτωση, 
μπορεί να συμβεί ακόμη και ανεξέλεγκτη επαφή με το υπό κατεργασία αντικείμενο με τον 
φανό, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί βλάβη το εξωτερικό ακροφύσιο του φανού 
πλάσματος. Ως εκ τούτου, σε σταθμούς με κοπή πλάσματος, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται συστήματα για τον έλεγχο της απόστασης μεταξύ του φανού και του 
υλικού. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα είναι συστήματα για τη μέτρηση της πραγματικής 
τάσης τόξου πλάσματος (η οποία εξαρτάται από το μήκος τόξου, δηλ. η απόσταση του 
φανού από το υπό κατεργασία αντικείμενο) ή ειδικά συσκευές εύρεσης απόστασης, 
προσαρμοσμένες για εργασίες κοντά στη διαδικασία κοπής πλάσματος. 

Διαχείριση αποβλήτων 

Πολλά απόβλητα παράγονται κατά την κοπή. Συνήθως συλλέγονται κάτω από τις σχάρες 
του τραπεζιού, στις οποίες τοποθετούνται τα υλικά που πρέπει να λοξοτομηθούν, σε ειδικά 
δοχεία. Ο σχεδιαστής της μονάδας ρομποτικής λοξοτομής πρέπει να προβλέπει μια μέθοδο 
για την ταχεία και εύκολη εκκένωση αυτών των δοχείων και τη μεταφορά του περιεχομένου 
τους στους χώρους διάθεσης των αποβλήτων της μονάδας. 

8 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΟΠΗ/ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ 
8.1 Ρομποτικό κύτταρο για λοξότμηση μεταλλικών φύλλων με στατικό ρομπότ και κοπή 

οξυγόνου 

Το κελί αυτό είναι κατάλληλο για την αυτόματη λοξοτομή των στοιχείων με μικρές 
διαστάσεις, ανάλογα με τον τύπο ρομπότ [4]. Στην εφαρμογή που παρουσιάστηκε, 
χρησιμοποιήθηκε το ρομπότ KUKA KR16F. Τα κύρια συστατικά του κυττάρου είναι τα 
ακόλουθα: 
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• Ρομπότ (A1) 
• Καμπίνα ελέγχου του ρομπότ (A2) 
• Καμπίνα ελέγχου του κυττάρου (A3) 
• Δύο τραπέζια εργασίας: αριστερά (A4) και δεξιά (A5) 
• Δύο σειρές ελαφρών κουρτινών αριστερά (A6, A7) και δεξιά (A8, A9) 
• Πύργοι σηματοδότησης: αριστερά (A10) και δεξιά (A11) 
• Ηχοσύστημα συναγερμού (A12) 
• Διάταξη αυτόματης ανάφλεξης (A13) 
• Αξεσουάρ για την κοπή 

 
Εικόνα 8.1 Διάταξη του ρομποτικού κυττάρου για λοξότμηση μεταλλικών φύλλων με στατικό ρομπότ και 

κοπή οξυγόνου 
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Το μοντέλο KR16F είναι σχεδιασμένο ειδικά για την εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες. Ως 
εκ τούτου, ο καρπός καλύπτεται με ειδικό χρώμα. Το ρομπότ χρειάζεται πρόσθετη 
πνευματική παροχή για την ψύξη του καρπού.  

Η λοξότμηση πραγματοποιείται στα δύο τραπέζια. Ως εκ τούτου, η περιοχή εργασίας του 
ρομπότ χωρίζεται σε δύο ζώνες: αριστερά και δεξιά. Το προστατευτικό κιγκλίδωμα 
περικλείει ολόκληρο το κελί και επίσης χωρίζει τις ζώνες. Η είσοδος στις ζώνες 
προστατεύεται από τις ελαφριές κουρτίνες. Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με ειδικούς 
αισθητήρες, τοποθετημένους στον πρώτο άξονα, για την αναγνώριση της ζώνης όπου 
λειτουργεί. Η ζώνη που καταλαμβάνεται από το ρομπότ είναι κλειστή για τον χειριστή.  

 
Εικόνα 8.2 Ρομποτικό κύτταρο για λοξότμηση μεταλλικών φύλλων με στατικό ρομπότ και κοπή οξυγόνου 

κατά τη διάρκεια της εργασίας 

8.2 Ρομποτική κυψέλη για λοξότμηση μεταλλικών φύλλων με χρήση κοπής πλάσματος  

Η κύρια συσκευή του κυττάρου είναι το ρομπότ. Το μοντέλο KR60L30HA από το KUKA [6] 
επιλέχθηκε. Έχει μια περιοχή εργασίας με ακτίνα άνω των 2,4 m. Χάρη σε αυτό το εύρος, το 
ρομπότ είναι σε θέση να λειτουργήσει σε τραπέζι εργασίας 1,6x3,2 m. Αυτές είναι επίσης οι 
μέγιστες διαστάσεις των στοιχείων προς επεξεργασία. Ως εργαλείο κοπής χρησιμοποιήθηκε 
φανός πλάσματος. Τροφοδοτείται και ελέγχεται από τη σειρά FineFocus 800 από την 
Kjellberg[4]. Το μέγιστο πάχος της ποιοτικής κοπής είναι περίπου 40 mm. Κατά τη διάρκεια 
της κοπής πλάσματος δημιουργούνται πολλά επιβλαβή αέρια και ατμοί. Επίσης το τόξο 
πλάσματος και ο θόρυβος (πάνω από 100 dB με φανό), ο οποίος δημιουργείται κατά τη 
διαδικασία κοπής, είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Ως εκ τούτου, το ρομπότ είναι 
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θωρακισμένο με θάλαμο ειδικής προστασίας. Είναι τοποθετημένο τροχιά και μπορεί να 
κινηθεί κατά μήκος του κυττάρου. Στις ακραίες θέσεις ο θάλαμος καλύπτει επίσης τραπέζι, 
επί του οποίου πραγματοποιείται η λοξότμηση  αυτή τη στιγμή. Η οροφή του θαλάμου 
συνδέεται με το σύστημα εξαερισμού. Επιπλέον και οι δύο πίνακες έχουν καλύμματα, που 
βρίσκονται κάτω από τη σχάρα. Συνδέονται επίσης με το σύστημα εξαερισμού. Τα πλευρικά 
τοιχώματα του θαλάμου είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό που εξασφαλίζουν πολύ 
καλή καταστολή θορύβου. Και στους δύο μπροστινούς τοίχους τοποθετούνται ειδικές 
πόρτες. Συμπληρώνονται με κουρτίνες προστασίας. Κατά τη λοξοτομή, οι θύρες και στις δύο 
πλευρές του θαλάμου πρέπει να είναι κλειστές και κλειδωμένες. 

Διάταξη του ρομποτικού κυττάρου για λοξότμηση  μεταλλικών φύλλων με τη χρήση της 
κοπής πλάσματος φαίνονται στην Εικόνα 8.4. Περιλαμβάνει τα κύρια υποσυστήματα ως 
εξής: 

• Βιομηχανικό ρομπότ KUKA KR60L30HA (A1) 
• Κονσόλα ελέγχου του ρομπότ (A2) 
• Καμπίνα ελέγχου του κυττάρου (A3) 
• Κονσόλα λειτουργίας (A4) 
• Τραπέζια εργασίας: αριστερά (A5) και δεξιά (A6) 
• Κινούμενος θάλαμος προστασίας A7) 
• Γερανοί: αριστερά (A8) και δεξιά (A9) 
• Σετ πλάσματος Kjellberg FineFocus 800 (A10) 
• Βιομηχανική εγκατάσταση εξαερισμού (A11) 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ 
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης   
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

     
 
 

 
-	14	-	

 
Εικόνα 8.3 Διάταξη του ρομποτικού κυττάρου για λοξότμηση μεταλλικών φύλλων με χρήση κοπής 

πλάσματος 

Σε αυτό το κελί πολύ σημαντικά είναι τα προβλήματα της ασφάλειας. Πολλές λύσεις που 
εφαρμόζονται έχουν τη λειτουργία να καθιστούν αδύνατη την είσοδο του ανθρώπου στην 
περιοχή εργασίας του ρομπότ. Το σύστημα ελέγχου παρακολουθεί την κατάσταση του 
αισθητήρα στους μηχανισμούς ασφάλισης των θυρών. Εάν οι θύρες δεν είναι κλειστές, το 
σετ πλάσματος τίθεται σε κατάσταση «off». Επιπλέον και στις δύο πόρτες τοποθετούνται 
κουρτίνες προστασίας. Στο δάπεδο απλώνονται, κατά μήκος της τροχιάς, χαλάκια 
ευαίσθητα σε πίεση. Συνδέονται με τον ελεγκτή ασφαλείας και ανιχνεύουν αν κάποιος 
θέλει να πάει ανάμεσα στα τραπέζια και τον τοίχο θαλάμου.  

Η χρήση των κινητών κιβωτίων θαλάμου προστασίας εγκυμονεί τον κίνδυνο να χτυπήσει το 
χειριστή ή άλλο πρόσωπο, το οποίο θα βρίσκεται στην τροχιά κατά τη διάρκεια της 
διέλευσης από το θάλαμο. Ως εκ τούτου, σε κάθε μία από τις γωνίες του θαλάμου, εκτός 
από την ηχητική και φωτεινή σηματοδότηση, είναι τοποθετημένοι προφυλακτήρες 
ασφαλείας. Είναι ενεργά όταν ο θάλαμος λειτουργεί και μπλοκάρουν σε στάση. Εάν το 
σύστημα αναγνωρίσει κάποια μη ομαλή κατάσταση των αισθητήρων ασφαλείας, όλες οι 
συσκευές κυττάρων θα σταματήσουν, και ειδικά το ρομπότ θα τεθεί σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης και πριν από τη συνέχιση του προγράμματος πρέπει να μετατοπιστεί στη λεγόμενη 
θέση εκκίνησης. 
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Εικόνα 8.4 Ρομποτικό κύτταρο για λοξότμηση μεταλλικών φύλλων με χρήση κοπής πλάσματος κατά τη 

διάρκεια της εγκατάστασης. 

Την εργασία του κυττάρου την εποπτεύει ένα σύστημα ελέγχου εγκατεστημένο σε χωριστή 
καμπίνα. Περιλαμβάνει PLC, το οποίο διαχειρίζεται ολόκληρο το κελί, ελεγκτή ασφαλείας 
και ελεγκτές που οδηγούν τους κινητήρες που είναι υπεύθυνοι για την κίνηση του θαλάμου. 
Ο πίνακας χειριστή είναι τοποθετημένος στον τοίχο, κοντά στο θάλαμο. 

Στο ρομποτικό κύτταρο για λοξότμηση μεταλλικών φύλλων με τη χρήση κοπής πλάσματος, 
χρησιμοποιήθηκαν πολλές σύγχρονες λύσεις, οι οποίες βελτιώνουν τη λειτουργικότητα 
ολόκληρης της εγκατάστασης και των συνθηκών εργασίας των χειριστών. Υπάρχουν μεταξύ 
άλλων: 

• Αυτόματος έλεγχος της απόστασης μεταξύ του φανού και του στοιχείου προς 
λοξότμηση – προστατεύει το φανό κατά της ακούσιας επαφής με το στοιχείο κατά 
την κοπή. Μια τέτοια ανεξέλεγκτη επαφή μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
παραμόρφωσης φύλλων μετά από προηγούμενες περικοπές ή θερμικές επιδράσεις 
κατά τη διάρκεια της λοξότμησης. Στην πραγματικότητα, το εξωτερικό ακροφύσιο 
του φανού πλάσματος έχει υποστεί βλάβη. 

• Έλεγχος του τμήματος εξαερισμού σε τραπέζια εργασίας – αυξάνεται η 
αποτελεσματικότητα ολόκληρου του συστήματος εξαερισμού στο κύτταρο. Τα 
καλύμματα στον πίνακα χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα. Κάθε τμήμα 
ενεργοποιείται/απενεργοποιείται από αποσβεστήρες, ελεγχόμενος με σήματα από 
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το ρομπότ. Σε κάθε δεδομένη στιγμή ανοιχτό είναι μόνο αυτό το τμήμα, στο οποίο 
γίνεται λοξότμηση εκείνη τη στιγμή. 

Το ρομποτικό κύτταρο για λοξότμηση μεταλλικών φύλλων με τη χρήση κοπής πλάσματος 
που παρουσιάστηκε, λειτουργεί με δύο άτομα. Λειτουργεί από το τέλος του 2008, συνήθως 
σε 2 ή 3 βάρδιες. Όταν το κύτταρο παραδίδεται από τη μία βάρδια στην άλλη, δεν 
απενεργοποιείται. 
 

 
Εικόνα 8.5 Ρομποτική κυψέλη για λοξοτομή μεταλλικών φύλλων με χρήση κοπής πλάσματος κατά τη 

διάρκεια της εκμετάλλευσης 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα πάρουν μόνο απλές ερωτήσεις για να συζητήσουν 
ομαδικά και κάποια αλληλεπίδραση με τον λέκτορα. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1 Ποιες είναι οι παράμετροι της λοξότμησης: 

a. πλάτος λοξότμησης 
b. γωνία λοξότμησης 
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c. μήκος λοξότμησης 
d. πάχος λοξότμησης 

2 Ποιες από αυτές τις τεχνολογίες χρησιμοποιούνται στο ρομποτικό κύτταρο λοξότμησης: 
a. Κοπή οξυγόνου 
b. Κοπή με λέιζερ 
c. Κοπή νερού 
d. Κοπή πλάσματος 

3 Οι κύριες απειλές στη χειροκίνητη λοξότμηση είναι 
a. χαμηλή θερμοκρασία 
b. επικίνδυνες αναθυμιάσεις και ατμοί 
c. θόρυβος 
d. κίνδυνος σύνθλιψης 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Ερώτηση  Απάντηση(εις) 

1 a, b 

2 b, d 

3 b, c, d 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Στόχος του μαθήματος είναι να παράσχει στον σπουδαστή γνώση σχετικά με τη χρήση 
βιομηχανικών ρομπότ για τη μεταφορά υλικών ή στοιχείων μηχανής ή μερών κατά τη 
διαδικασία παραγωγής. Η διαλειτουργική μεταφορά, η λειτουργία της μηχανής, η 
τροφοδοσία των στοιχείων στη μηχανή, και στη συνέχεια η συλλογή των στοιχείων μετά την 
επεξεργασία, τη συσκευασία, την παλετοποίηση, την αποπαλετοποίηση, είναι μεταξύ 
εκείνων των πράξεων όπου η συχνά κουραστική εργασία που εκτελείται από έναν άνθρωπο 
μπορεί να αντικατασταθεί με την εργασία μηχανών, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανικών ρομπότ. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οι παρεχόμενες πληροφορίες επιτρέπουν στον μαθητή να μάθει για τις δυνατότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων και των οφελών, της χρήσης ρομπότ για τη 
μετακίνηση υλικών σε μικρές αποστάσεις. Αφού εξοικειωθεί με το υλικό του μαθήματος, ο 
μαθητής θα είναι σε θέση να εξετάσει κριτικά το χώρο εργασίας και να υποδείξει πώς να 
αντικαταστήσει το κουραστικό και επίπονο έργο ενός ανθρώπου από ένα ρομπότ. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια Britannica, οι περισσότερες από τις χρήσεις των ρομπότ 
στη βιομηχανική παραγωγή μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

1. χειρισμός υλικών, 
2. εργασίες μεταποίησης, 
3. εργασίες συναρμολόγησης και ελέγχου. 

Το μάθημα αυτό αφορά μόνο ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση ρομπότ για τον 
χειρισμό υλικών. 

Ο χειρισμός υλικών από ρομπότ μπορεί να εφαρμόζεται σε εργασίες που συνίστανται σε: 
a. συλλογή υλικού από ένα μέρος, μεταφορά των σε μικρή απόσταση και στη συνέχεια 

τοποθέτηση σε άλλο μέρος. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης παλετοποίηση 
και αποπαλετοποίηση. 

b. χειρισμός μηχανών, που αποτελείται από την τροφοδοσία υλικού στη μηχανή και τη 
συλλογή υλικού από τη μηχανή που έχει στο μεταξύ επεξεργαστεί, 

c. μεταφορά υλικών στις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής με χρήση 
Αυτοματοποιημένοy καθοδηγούμενοy οχήματος (AGV), καθώς και διαχείριση 
αποθήκης. 

Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση ρομπότ για τον χειρισμό υλικών μπορεί να είναι 
πολύ διαφορετικά, καθώς σχετίζονται με πολύ διαφορετικές εφαρμογές ρομπότ σε 
διάφορες βιομηχανίες. Απαιτείται μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για τον χειρισμό 
των υλικών στη φαρμακευτική βιομηχανία ή τη βιομηχανία τροφίμων, και εντελώς 
διαφορετική, για παράδειγμα, στον τομέα του γυαλιού, του χάλυβα, των μηχανημάτων, της 
αυτοκινητοβιομηχανίας ή στην παραγωγή δομικών υλικών. 

Η χρήση ρομπότ για το χειρισμό και τη μεταφορά υλικών προορίζεται να αντικαταστήσει 
τον άνθρωπο κατά την εκτέλεση κουραστικής, μονότονης και επικίνδυνης εργασίας. Τα 
έργα αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη μετακίνηση συσκευασιών τσιμέντου από 
ιμάντα ή κυλινδρικό μεταφορέα και την τοποθέτησή τους σε παλέτες ή, για παράδειγμα, 
πρέσες λειτουργίας. Σε αυτά τα έργα, εκτός από διάφορες απειλές, υπάρχει επίσης 
κίνδυνος τραυματισμού της σπονδυλικής στήλης. Η χρήση ενός ρομπότ βελτιώνει την 
αποτελεσματικότητα του σταθμού παραγωγής και τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Τα 
ρομπότ δεν κουράζονται, μπορούν να εργαστούν σε σχέση με το χειρισμό του υλικού 
γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από τους ανθρώπους. Επιπλέον, ο άνθρωπος 
είναι λιγότερο πιθανό να τραυματιστεί. 
Για την αποτελεσματική εκτέλεση μιας εργασίας μεταφοράς, ένα βιομηχανικό ρομπότ θα 
πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• κατάλληλη εμβέλεια του χειριστή, 
• κατάλληλη ανυψωτική ικανότητα, 
• κατάλληλη ταχύτητα βραχίονα, 
• να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλη διάταξη συγκράτησης (αρπάγη) 
• να ελέγχονται και να προγραμματίζονται κατάλληλα. 
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2 ΑΡΠΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
Η αρπάγη του ρομπότ θα πρέπει να επιτρέπει την αξιόπιστη και επαναλαμβανόμενη 
συγκράτηση του μεταφερόμενου αντικειμένου. Ενώ το πιασμένο αντικείμενο δεν πρέπει να 
αλλάζει τον προσανατολισμό και τη θέση του στην αρπάγη. Στην (Εικόνα 1) εμφανίζεται ως 
παράδειγμα μια απλή πεπιεσμένη αρπάγη σαγονιού. 

 

Εικόνα 2.1 Αρπάγη σαγονιού με πεπιεσμένο αέρα. 1- κίνηση, 2 σαγόνια με άκρα συγκράτησης 
 

 

Εικόνα 2.2 Αρπάγη αναρρόφησης που προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμάτων συσκευασμένων σε 
κιβώτια από χαρτόνι 
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Εικόνα 2.3 Ρομπότ παλετοποίησης με αρπάγη για συσκευασίες με χαλαρό υλικό (π.χ. τσιμέντο) 
Πηγή (Comau) 

 

Μετακίνηση αντικειμένων που έχουν σύνθετα σχήματα, όπως στοιχεία αμαξώματος 
αυτοκινήτου, συσκευασίες με χαλαρά υλικά, μεγάλα κουτιά από χαρτόνι, παλέτες, 
απαιτούν πολύπλοκες αρπάγες. Τέτοιες αρπάγες μπορούν να εξοπλιστούν με τους δικούς 
τους σερβο κινητήρες και αισθητήρες, και να έχουν κατάλληλο έλεγχο και λογισμικό. Η 
κατασκευή τους από άποψη πολυπλοκότητας μπορεί να είναι συγκρίσιμη με εκείνη ενός 
χειριστή ρομπότ. Η μάζα μιας σύνθετης αρπάγης μπορεί να υπερβεί σημαντικά τη μάζα του 
μεταφερόμενου αντικειμένου. 

Στην Εικόνα 2.3 φαίνεται ένα ρομπότ εξοπλισμένο με μια αρπάγη για τη μεταφορά 
συσκευασιών με χαλαρό υλικό από ένα μεταφορέα κυλίνδρων. 

Κατά τον σχεδιασμό ενός ρομποτικού σταθμού, και κατά την επιλογή ενός ρομπότ με 
κατάλληλο ωφέλιμο φορτίο και εμβέλεια, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η φόρτωση του 
χειριστή ρομπότ με στατικές και δυναμικές δυνάμεις από το μεταφερόμενο αντικείμενο και 
την αρπάγη. Οι στατικές και δυναμικές δυνάμεις και ροπές που υπάρχουν επηρεάζουν την 
αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα του ρομπότ. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 
επιτρεπόμενες τιμές που αναφέρονται στην τεχνική τεκμηρίωση του κατασκευαστή του 
ρομπότ. Στην περίπτωση πολύπλοκων αρπάγων, μπορεί επίσης να είναι σκόπιμο να 
χρησιμοποιείται ο όρος «συσκευή συγκράτησης». 

Ο διαχωρισμός των αρπάγων ανάλογα με την κατασκευή και την εφαρμογή τους έχει 
περιγραφεί λεπτομερώς στην εξειδικευμένη βιβλιογραφία για τη βιομηχανική ρομποτική 
και στα μαθήματα του συστήματος εκπαίδευσης MILAN. Το υπόλοιπο μάθημα εισάγει μόνο 
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μερικές από τις αρπάγες που χρησιμοποιούνται σε κοινές βιομηχανικές ρομποτικές 
εφαρμογές, και τις σημαντικές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή 
και τη χρήση αρπάγων. 

 

2.1 Συμπεριφορά της αρπάγης σε περίπτωση διακοπής ισχύος 

Κατά το σχεδιασμό ενός ρομποτοποιημένου σταθμού, η συμπεριφορά της αρπάγης θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε περίπτωση βλάβης στην τροφοδοσία ρεύματος ή του 
πεπιεσμένου αέρα. Παραλείπουμε εδώ υδραυλικές αρπάγες, οι οποίες σπάνια 
χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής σήμερα. 

2.2 Αρπάγες σιαγονιού 

Στις απλούστερες αρπάγες σαγονιού που τροφοδοτούνται με αέρα, μια διακοπή ρεύματος 
προκαλεί άμεση απώλεια δύναμης σαγονιού με αποτέλεσμα να πέσει το αντικείμενο που 
συγκρατείται. Σε ορισμένες εφαρμογές, ο όρος αυτός είναι αποδεκτός επειδή δεν προκαλεί 
βλάβη. Στην περίπτωση των απλούστερων αρπάγων, η διακοπή της παροχής πεπιεσμένου 
αέρα προκαλεί το αντικείμενο να πέσει και να διακόψει τη λειτουργία της μηχανής 
θέτοντάς την σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Σε περίπτωση που μια διακοπή ισχύος έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της δύναμης 
σύσφιξης της σιαγόνας και την πτώση του αντικειμένου που θα οδηγούσε σε απώλειες 
υλικών, ή αν η πτώση του αντικειμένου ήταν απαράδεκτη για άλλους λόγους, τότε θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται αρπάγες με ειδική μηχανική δομή, στην οποία η διακοπή της 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δεν προκαλεί απώλεια δύναμης των σαγόνων σύσφιξης. 

2.3 Αρπάγες  κενού 

Στις αρπάγες αναρρόφησης, η αρνητική πίεση προκαλείται συχνότερα από τη λειτουργία 
μιας αντλίας κενού που παρέχεται με πεπιεσμένο αέρα. Η αντλία είναι μια γεννήτρια κενού 
που χρησιμοποιείται σε αρπάγες αναρρόφησης λόγω της απλότητας, του χαμηλού βάρους 
και την έλλειψη κινούμενων μερών. Η ροή του αέρα μέσω της αντλίας είναι απαραίτητη για 
να δημιουργηθεί ένα κενό. Η αδυναμία τροφοδότησης της αντλίας με πεπιεσμένο αέρα 
προκαλεί άμεση απώλεια της δύναμης σύσφιγξης. Το διάγραμμα λειτουργίας μιας αρπάγης 
αναρρόφησης με αντλία απεικονίζεται στην Εικόνα 4: 
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Εικόνα 2.4 Αρπάγη αναρρόφησης με αντλία  
1- ροή αέρα ανεφοδιασμού, 2- ρουφημένος αέρας, 3 ροή αέρα που προέρχεται από την αντλία, 4-

αναρρόφηση, 5- συγκρατημένο αντικείμενο, 6- σώμα αντλίας. 

Εάν η απώλεια της δύναμης συγκράτησης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος 
τροφοδοσίας αντλίας πεπιεσμένου αέρα είναι απαράδεκτη, τότε το σύστημα τροφοδοσίας 
της αντλίας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με δεξαμενές ρυθμιστικού διαλύματος 
κατάλληλου όγκου. Ο αέρας από αυτές τις δεξαμενές θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την 
αντλία για επαρκές χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή λειτουργίας του συμπιεστή στο 
σύστημα πεπιεσμένου αέρα, π.χ. λόγω διακοπής ρεύματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, το ρομπότ θα πρέπει να σταματήσει με ασφάλεια σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, αφού το ρομπότ έχει τοποθετήσει το αντικείμενο κάτω σε μια προκαθορισμένη 
θέση. 

Για την αποτελεσματική και γρήγορη λειτουργία τους, η ιδιαιτερότητα των αρπάγων 
αναρρόφησης απαιτεί ότι όταν το αντικείμενο τοποθετείται κάτω, όχι μόνο πρέπει να 
απενεργοποιηθεί η παραγωγή κενού, αλλά πρέπει να δοθεί και σύντομος παλμός 
υπερπίεσης αέρα στον θάλαμο αναρρόφησης, προκειμένου να αποσυνδεθεί το αντικείμενο 
από το δοχείο αναρρόφησης γρηγορότερα. Διαφορετικά, «κολλάει» η βεντούζας με το 
αντικείμενο που πιάστηκε. 

2.4 Ηλεκτρομαγνητικές αρπάγες 

Οι ηλεκτρομαγνητικές αρπάγες χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρομηχανική βιομηχανία καθώς 
και στην αυτοκινητοβιομηχανία για την τροφοδοσία χαλύβδινων φύλλων σε πρέσα για τη 
δημιουργία μερών του αμαξώματος. 

Σε τέτοιους σταθμούς, τα φύλλα στοιβάζονται σε σταθερό μέρος κοντά στην πρέσα. Το 
ρομπότ είναι εξοπλισμένο με μια αρπάγη που αποτελείται από έναν ή περισσότερους 
ηλεκτρομαγνήτες. Το κοντινό σημείο της αρπάγης, του οποίου οι ηλεκτρομαγνήτες 
ενεργοποιούνται, προκαλεί αρπαγή του χαλύβδινου φύλλου, το οποίο στη συνέχεια 
τοποθετείται από το ρομπότ στη σωστή θέση σε σχέση με την πρέσα. Λόγω της εμφάνισης 
υπολειμματικών μαγνητικών δυνάμεων, η μαγνητική αρπάγη έχει τη δική της ιδιαιτερότητα 
λειτουργίας που αποτελείται από το φαινόμενο της «συγκόλλησης» του φύλλου στην 
αρπάγη ακόμη και μετά την απενεργοποίηση των ηλεκτρομαγνήτων της λαβής. Το φύλλο 
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δεν θέλει να αποκολληθεί από την αρπάγη, παρά την έλλειψη ρεύματος που ρέει προς την 
αρπάγη. Ως εκ τούτου, η ηλεκτρομαγνητική αρπάγη είναι εξοπλισμένη με βοηθητικό 
πνευματικό ενεργοποιητή που προκαλεί μηχανική αποκόλληση του «κολλημένου» φύλλου 
από την αρπάγη. 

3 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΡΟΜΠΟΤ 
3.1 Παραλαβή ενός αντικειμένου από μια προκαθορισμένη θέση και τοποθέτηση του 

σε άλλη καθορισμένη θέση 

Μια τέτοια εργασία βρίσκεται συχνά στη λειτουργία μηχανών. Το ρομπότ (χειριστής) 
παίρνει στοιχεία από μια σταθερή θέση της μηχανής, τις περισσότερες φορές από ένα 
τροφοδότη στο οποίο τα αντικείμενα είναι τοποθετημένα σε μια δεδομένη σειρά, και στη 
συνέχεια τα τροφοδοτεί στη μηχανή σε μια συγκεκριμένη θέση για επεξεργασία. Μετά την 
επεξεργασία, το ρομπότ παραλαμβάνει το επεξεργασμένο στοιχείο και το παραδίδει σε 
άλλο καθορισμένο μέρος (π.χ. σε παλέτα ή τροφοδότη). Εάν, μετά την κατεργασία, το 
τεμάχιο προς κατεργασία έχει διαφορετικό σχήμα από πριν από την κατεργασία στη 
μηχανή, τότε το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με διπλή αρπάγη, μία που έχει σχεδιαστεί για να 
συγκρατήσει το αντικείμενο που θα τροφοδοτηθεί στη μηχανή, και η άλλη για να 
παραλάβει το επεξεργασμένο αντικείμενο από τη μηχανή αφού έχει υποστεί στο μεταξύ 
κατεργασία. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. για λόγους εκμετάλλευσης του φόρτου της μηχανής ή 
έλλειψης χώρου στη μηχανή, δεν είναι δυνατή η χρήση διπλής αρπάγης στο βραχίονα του 
ρομπότ. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε δύο 
ρομπότ για τη λειτουργία της μηχανής, το ένα για την τροφοδότηση της μηχανής και το 
άλλο για να παραλαμβάνει τα κατεργασμένα αντικείμενα. 

3.2 Παραλαβή εντός αντικειμένου από ένα σταθερό μέρος, μεταφορά του και 
απομάκρυνση 

Σε αυτή την εργασία, το ρομπότ παίρνει ένα αντικείμενο από μια προκαθορισμένη θέση και 
το τοποθετεί σε ένα δοχείο σε τυχαία θέση. Αυτή η εργασία συμβαίνει, για παράδειγμα 
κατά το χειρισμό μηχανών π.χ. μηχανές χύτευσης με έγχυση ή μηχανές χύτευσης υπό πίεση. 
Το ρομπότ μαζεύει αντικείμενα από σταθερό μέρος. Τα στοιχεία που λαμβάνονται έχουν 
την ίδια θέση και τον ίδιο χωροταξικό προσανατολισμό. 

3.3 Παραλαβή αντικειμένου από κιβώτια 

Αυτή η εργασία είναι πολύ συνηθισμένη κατά το σχεδιασμό ενός ρομποτικού σταθμού. Τα 
αντικείμενα που πρέπει να συλλέγονται και να μεταφέρονται από το ρομπότ βρίσκονται σε 
τυχαίες θέσεις σε κιβώτιο. Η εργασία μεταφοράς σε τέτοιες περιπτώσεις επιλύεται με έναν 
από τους ακόλουθους τρόπους: 

Α – Χρήση μηχανισμού τροφοδότησης (π.χ. δόνησης) και μηχανισμού προσανατολισμού. 

Τα αντικείμενα τροφοδοτούνται από τροφοδότη (π.χ. τροφοδότη με δόνηση) σε συσκευή 
ευθυγράμμισης όπου π.χ. είναι βαρυτικά προσανατολισμένα και παρατάσσονται σε 
συγκεκριμένη θέση. Αυτά τα αντικείμενα συλλέγονται από ένα προκαθορισμένο μέρος από 
την αρπάγη που βρίσκεται στο τέλος του βραχίονα ρομπότ. Αυτή η μέθοδος 
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χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση και τη μεταφορά μικρών μεταλλικών ή πλαστικών 
αντικειμένων, για τα οποία η ανακίνηση σε δονούμενο τροφοδότη και η τριβή μεταξύ τους 
δεν είναι επιβλαβής. Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευαίσθητα και 
εύθραυστα μέρη. 

Β - Εφαρμογή συστήματος όρασης με τρισδιάστατη κάμερα και ρομπότ έξι αξόνων με 
αρπάγη. 

Η κάμερα του συστήματος στερεώνεται και κατευθύνεται προς τα στοιχεία που βρίσκονται 
στο κιβώτιο σε τυχαίες θέσεις. Πριν από την ανάκτηση του αντικειμένου από το κιβώτιο, 
πραγματοποιείται ανάλυση της εικόνας της κάμερας και σε αυτή τη βάση επιλέγεται το 
αντικείμενο που βρίσκεται στην καλύτερη θέση για. Ο ελεγκτής ρομπότ λαμβάνει 
πληροφορίες από το σύστημα όρασης, και με βάση αυτό, καθορίζεται ο χωρικός 
προσανατολισμός και η θέση της αρπάγης για τη συγκράτηση του αντικειμένου. 

Η περιγραφόμενη εργασία, η οποία ονομάζεται «Τυχαία επιλογή από κάδο«, απεικονίζεται 
καλά από το βίντεο στο youtube: 

• Έξυπνη αυτοματοποιημένη επιλογή κάδο με Pickit 3D 
https://www.youtube.com/watch?v=mySU2teAtmA 

Η ταχύτητα της επεξεργασίας πληροφοριών στα σύγχρονα συστήματα ανάλυσης εικόνας 
και η ταχύτητα του βραχίονα του ρομπότ είναι τόσο υψηλές ώστε η μέθοδος που 
περιγράφεται ανωτέρω στο τμήμα Β εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση λήψης 
κινούμενων στοιχείων, π.χ. στον μεταφορικό ιμάντα. Η εργασία αυτή περιγράφεται στο 
σημείο 3.4. 

3.4 Παραλαβή ενός αντικειμένου από έναν κινούμενο τροφοδότη. 

Τα αντικείμενα μετακινούνται από έναν μεταφορέα με ιμάντα ή έναν εναέριο μεταφορέα, ο 
οποίος βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση. Το έργο του ρομπότ είναι να αρπάξει το αντικείμενο 
από το μεταφορέα, και στη συνέχεια να το μετακινήσει και να το αφήσει σε σταθερό 
σημείο και θέση. 

Το έργο της παραλαβής ενός στοιχείου από ένα κινούμενο μεταφορέα είναι πιο δύσκολο 
από την παραλαβή ενός αντικειμένου από μια σταθερή, μη κινούμενη θέση. Το ρομπότ θα 
πρέπει να έχει πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα του τροφοδότη, έτσι ώστε κατά τη 
στιγμή της συλλογής, η ταχύτητα της αρπάγης να είναι ίση με την ταχύτητα του 
αντικειμένου στον ιμάντα τροφοδοσίας. 

Οι πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα του αντικειμένου μπορούν να ληφθούν από το 
ρομπότ από τον αισθητήρα ταχύτητας ή από το σύστημα όρασης που χρησιμοποιείται. 

Η υλοποίηση αυτής της εργασίας απεικονίζεται από βίντεο στο youtube που δείχνει την 
αποτελεσματική παραλαβή των σοκολατών ή των cookies από ένα ρομπότ DELTA από μια 
κινούμενη μεταφορική ζώνη και την τοποθέτησή τους σε κουτιά. Το ρομπότ τύπου DELTA 
εμφανίζεται στην Εικόνα 4: 
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Εικόνα 3.1 Ρομπότ με δομή Δέλτα  
1- σφαιρικές αρθρώσεις, 2- περιστρεφόμενος βραχίονας, 3-κινητήρας, 4- παθητικοί βραχίονες, 5- κινητή 

πλατφόρμα, 6- αρπάγη αναρρόφησης (η παροχή ρεύματος παραλείπεται), 7-βάση. 

Τα ρομπότ DELTA είναι πολύ γρήγορες συσκευές. Τα στοιχεία αυτών των ρομπότ, όπως 
παθητικοί βραχίονες, περιστρεφόμενοι βραχίονες, και μια κινητή πλατφόρμα, είναι 
κατασκευασμένα από κατάλληλα διαμορφωμένες ίνες άνθρακα, οι οποίες είναι ένα 
ανθεκτικό και πολύ ελαφρύ υλικό. Αυτό επιτρέπει να μειωθούν σημαντικά οι δυναμικές 
δυνάμεις που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της κίνησης του βραχίονα του ρομπότ, όπου 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε εναλλασσόμενη επιτάχυνση και επιβράδυνση των στοιχείων 
χειρισμού. 

Σε ένα ρομπότ τύπου DELTA, η μετατόπιση της κινητής πλατφόρμας 5 στην οποία είναι 
προσαρτημένη η αρπάγη (π.χ. βεντούζα κενού) προκύπτει από το συνδυασμό κινηματικών 
τριών πανομοιότυπων κινητικών αλυσίδων. Κάθε ένα από αυτά αποτελείται από ένα 
περιστρεφόμενο βραχίονα 2, ο οποίος οδηγείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα 
τοποθετημένο στη βάση 7. Οι παθητικοί βραχίονες 4 συνδέονται με τις σφαιρικές 
αρθρώσεις 1 σχηματίζοντας τρία παραλληλόγραμμα που βρίσκονται σε τρεις πλευρές της 
κινητής πλατφόρμας 5. Ταυτόχρονα, τα άκρα των περιστρεφόμενων βραχιόνων 2 
συνδέονται με σφαιρικές αρθρώσεις με παραλληλόγραμμα κατασκευασμένα από 
παθητικούς βραχίονες 4. 

 

3.5 Παλετοποίηση και αποπαλετοποίηση 

Τι είναι η παλετοποίηση; Παλετοποίηση είναι στοίβαγμα των στοιχείων σε παλέτες με έναν 
συγκεκριμένο τρόπο. Η χρήση των ρομπότ παλετοποίησης γίνεται όλο και πιο συχνή. Η 
χρήση βιομηχανικών ρομπότ δικαιολογείται λόγω της επαναληψιμότητας των 
δραστηριοτήτων και του βάρους και του σχήματος των στοιχείων που πρέπει να 
μετακινηθούν. Η αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας με ρομπότ είναι απολύτως 
κατάλληλη και δικαιολογημένη. Οι διαστάσεις των παλετών έχουν τυποποιηθεί, γεγονός 
που συνέβαλε στην ενοποίηση των διαστάσεων του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για το 
χειρισμό, τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους. Στην Ευρώπη, οι ξύλινες παλέτες που 
σημειώνονται ως EPAL ή EUR1 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 445 χρησιμοποιούνται 
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συχνότερα (σύμφωνα με την Εικόνα 3.2) με διαστάσεις 1200x800x144mm. Αυτές οι παλέτες 
επιτρέπουν στα πιρούνια των περονοφόρων και των μη επανδρωμένων AGV να εισέρχονται 
από τέσσερις πλευρές, γεγονός που επιτρέπει τον εύκολο και αποτελεσματικό χειρισμό 
τους κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά. 

 
Εικόνα 3.2 Ξύλινη παλέτα του συστήματος EPAL system1. 

Οι σταθμοί παλετοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της παλετοποίησης των συσκευασιών 
τσιμέντου, μπορούν να προβληθούν στα ακόλουθα βίντεο: 

• Αυτοματοποίηση 2017 – Διάφοροι τύποι Βιομηχανικής Ρομποτικής – Chicago Illinois 
https://www.youtube.com/watch?v=VsHbFTHKpBk 

• ABB Robotics – Παλετοποίηση χαρτοκιβωτίων 
https://www.youtube.com/watch?v=7U1-X5ogsKA 

• JMP ENGINEERING – Ρομποτική Παλετοποίηση με ρομπότ σε μια ράγα 
https://www.youtube.com/watch?v=xHIVahKQ2ME 

• Palletizer ρομπότ με αρπάγη πολλαπλών χρήσεων 
https://www.youtube.com/watch?v=9_JIqAUNFgc 

• Hand Robot Reimagined για Logistics 
https://www.youtube.com/watch?v=5iV_hB08Uns 

• Boston Dynamics νέα ρομπότ αποθήκης 
https://www.youtube.com/watch?v=8dyJNk5rMrA 

Σημειώστε ότι το κινηματικό σύστημα του βραχίονα ρομπότ παλετοποίησης είναι πολύ 
συχνά σχεδιασμένο για να σχηματίσει ένα αρθρωτό παραλληλόγραμμα. Αυτό εξασφαλίζει 
φυσικό, αμετάβλητο γωνιακό προσανατολισμό της λαβής κατά τη διάρκεια της μετακίνησης 
του αντικειμένου εμπορευμάτων (τσάντα, παλέτα, χαρτόνι, κ.λπ.). 
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Εικόνα 3.3 Ρομπότ για παλετοποίηση. (Πηγή FANUC). 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα πάρουν μόνο απλές ερωτήσεις για να συζητήσουν 
ομαδικά και κάποια αλληλεπίδραση με τον λέκτορα. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Σημειώστε τις κατάλληλες προτάσεις: 
 

1. Χειρισμός των υλικών από βιομηχανικά ρομπότ σημαίνει: 

a. διαδικασία με τη χρήση ενός βιομηχανικού ρομπότ, η οποία αποσκοπεί 
στη βελτίωση των ιδιοτήτων αντοχής του υλικού, 

b. επιθεώρηση με τη χρήση ρομπότ, σκοπός του οποίου είναι η αξιολόγηση 
του υλικού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, 

c. έλεγχος του υλικού πριν από την αποστολή στον πελάτη,  

d. συλλογή υλικού από ένα μέρος, μεταφορά των σε μικρή απόσταση και 
στη συνέχεια τοποθέτηση σε άλλο μέρος. 

2. Όταν πιάνεται ένα αντικείμενο με την αρπάγη αναρρόφησης: 

a. απαιτείται η δημιουργία κενού, π.χ. με τη χρήση αντλίας, 

b. δεν απαιτείται κενό, 
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c. η αστοχία του δικτύου πεπιεσμένου αέρα μπορεί να προκαλέσει τη 
διακοπή της λειτουργίας της αντλίας και την απώλεια κενού και την 
εξαφάνιση της δύναμης συγκράτησης της αρπάγης αναρρόφησης και, 
κατά συνέπεια, την πτώση του συγκρατημένου αντικειμένου και τη 
διακοπή της λειτουργίας του ρομπότ. 

3. Η αρπαγή αντικειμένων που είναι τοποθετημένα με τυχαίο τρόπο σε ιμάντα 
μεταφοράς, ενώ κινούνται, απαιτούν από το ρομπότ: 

a. απαιτεί τη χρήση αποτελεσματικού συστήματος τρισδιάστατης όρασης 
που αναγνωρίζει τη θέση και τον προσανατολισμό των αντικειμένων, 
καθώς και την κίνηση του μεταφορικού ιμάντα, 

b. μόνο ένα γρήγορο ρομπότ έξι αξόνων απαιτείται για το σκοπό αυτό, 

c. είναι πάντα απαραίτητο να σταματήσει η κίνηση του ιμάντα όταν το 
ρομπότ αρπάζει τα αντικείμενα, 

4. Η παλετοποίηση και αποπαλετοποίηση με ρομπότ: 

a. αποτελούν πάντοτε εναλλακτική λύση στη χειρωνακτική φόρτωση και 
επαναφόρτωση, ιδίως σε περίπτωση απουσίας εργαζομένων, 

b. καθιστούν δυνατή την πολύ ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών αυτών από 
τους εργαζομένους και, ως εκ τούτου, αποτελούν πάντα μια οικονομικά 
δικαιολογημένη λύση, 

c. ανακουφίζουν τους ανθρώπους που εργάζονται σε αντικείμενα ιδιαίτερα 
επικίνδυνα για την υγεία, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμούς της σπονδυλικής στήλης, μόνιμη και σοβαρή  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Η Bιομηχανία 4.0 είναι ένα πολύ δημοφιλές θέμα σήμερα λόγω της μεγάλης επιρροής της 
στην παραγωγή. Με την πάροδο των αιώνων, οι συνθήκες και οι μέθοδοι παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών έχουν αλλάξει. Ο άμεσος λόγος για τις αλλαγές αυτές ήταν και 
εξακολουθεί να είναι η τεχνολογική πρόοδος. Η πρόοδος αυτή οδήγησε στη δημιουργία 
ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο συγχωνεύονται οι φυσικοί και οι εικονικοί 
κόσμοι. Άνθρωποι, μηχανές, αντικείμενα και συστήματα συνδέονται μέσω των ΤΠΕ και του 
Διαδικτύου, επικοινωνούν δυναμικά σε πραγματικό χρόνο, οργανώνοντας και 
βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες. Ως μέρος των ευφυών συστημάτων παραγωγής, όλα τα 
εξαρτήματα εργοστασίων συνδέονται, από την προμήθεια έως τη μεταφορά. Χάρη σε αυτό, 
η βιομηχανική παραγωγή μπορεί να ανταποκριθεί στις εξατομικευμένες ανάγκες του 
πελάτη με ευέλικτο τρόπο, χάρη στη βέλτιστη χρήση των πόρων. 

Το μάθημα αυτό ορίζει τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0, 
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει το περιβάλλον παραγωγής, υποδεικνύει τις 
κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και τις αρχές που 
υποστηρίζουν τις εταιρείες που εφαρμόζουν σενάρια της Βιομηχανίας 4.0. Η αξιοποίηση 
των τεχνολογιών της Βιομηχανία 4.0 μπορεί να φέρει πολλά οφέλη για τους παραγωγούς, 
αλλά απαιτεί την κατανόηση των προκλήσεων και των δυσκολιών που έρχονται με αυτό. Σε 
αυτό το μάθημα παρουσιάζονται μερικά από αυτά. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

• κατανοήσουν τη βασική ιδέα της Βιομηχανίας 4.0 

• προσδιορίσουν και συγκρίνουν τις  ρίζες της βιομηχανικής επανάστασης 

• προσδιορίσουν τις βασικές αρχές της Βιομηχανίας 4.0 

• εκτιμήσουν τα οφέλη και τις προκλήσεις 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
3DP Τρισδιάστατη εκτύπωση 

ΑΜ Προσθετική παραγωγή  

AR Επαυξημένη πραγματικότητα 

ΤΠΕ Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ΙΙοΤ Βιομηχανικό Διαδίκτυο των πραγμάτων 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0; 
Η Βιομηχανία 4.0 είναι ένας όρος που αναφέρεται στην ευφυή δικτύωση των μηχανών και 
των διαδικασιών για τη βιομηχανία με τη βοήθεια της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών. Συνδυάζει την παραγωγή, την τεχνολογία των πληροφοριών και το 
Διαδίκτυο. Ο όρος περιγράφει ένα νέο στάδιο στην οργάνωση και τη διαχείριση ολόκληρης 
της αλυσίδας αξιών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Ο κύκλος ζωής 
του προϊόντος είναι προσανατολισμένος στην αυξανόμενη επιθυμία των πελατών για 
προσαρμογή και περιλαμβάνει τα πάντα, από την αρχική ιδέα μέχρι την παραγγελία, την 
ανάπτυξη, την κατασκευή, την παράδοση στον τελικό πελάτη και την ανακύκλωση, καθώς 
και όλες τις συναφείς υπηρεσίες. 

Δεν είναι απλά μια νέα τεχνολογία και εργαλεία που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της 
παραγωγής. Είναι μια επανάσταση του τρόπου με τον οποίο όλες οι επιχειρήσεις 
λειτουργούν και αναπτύσσονται. Επικεντρώνεται στην αυτόνομη ανταλλαγή πληροφοριών, 
την ενεργοποίηση δράσεων και τον ανεξάρτητο έλεγχο. Ο υπολογιστής δεν είναι η βασική 
τεχνολογία για τη Βιομηχανία 4.0, αλλά μάλλον το Διαδίκτυο. Οι κατασκευαστές 
επικοινωνούν με τους υπολογιστές αντί να τους χειρίζονται. Το σύστημα που αποτελείται 
από δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανές και επικοινωνίες δεν είναι απλώς 
αυτοματοποιημένο αλλά έξυπνο. Μια μηχανή είναι σε θέση να συλλέγει δεδομένα, να τα 
αναλύει και να λαμβάνει αποφάσεις με βάση αυτή την ανάλυση. Μπορεί να λειτουργήσει 
ανεξάρτητα και να εισαγάγει την αυτο-βελτιστοποίηση, την αυτογνωσία και την 
αυτοπροσαρμογή στη βιομηχανία. 

Βασικά χαρακτηριστικά της Βιομηχανίας 4.0 είναι: 

• αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγωγής χάρη στη μετάβαση από τη χειρωνακτική 
εργασία στη ρομποτική, 

• χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων που βελτιώνουν τα συστήματα μεταφορών και 
υλικοτεχνικής υποστήριξης, 

• χρήση τεχνολογιών παραγωγής που αυξάνουν την πολυπλοκότητα και την ακρίβεια των 
κατασκευασμένων προϊόντων, 

• οι μηχανές επικοινωνούν μεταξύ τους και είναι σε θέση να αυτοδιαχειρίζονται. 

Η έννοια αυτή μπορεί επίσης να ονομαστεί «έξυπνο εργοστάσιο» (ΗΠΑ) ή Industrie 4.0 (από 
ένα έργο στη στρατηγική υψηλής τεχνολογίας της γερμανικής κυβέρνησης, το οποίο 
προώθησε την μηχανοργάνωση της μεταποίησης). Ο όρος «Industrie 4.0» εισήχθη για 
πρώτη φορά δημοσίως το 2011 από μια ομάδα εκπροσώπων από διάφορους τομείς (όπως 
οι επιχειρήσεις, η πολιτική και η ακαδημαϊκή κοινότητα) στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Γερμανίας στη μεταποιητική βιομηχανία. Η 
γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση υιοθέτησε την ιδέα στη στρατηγική της υψηλής 
τεχνολογίας για το 2020. Με την πάροδο των ετών, παρουσιάστηκαν πολλοί ορισμοί της 
Βιομηχανίας 4.0. Εδώ είναι μερικοί από αυτούς: 
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Η Βιομηχανία 4.0 εκμεταλλεύεται τη δύναμη της τεχνολογίας επικοινωνιών και των 
καινοτόμων εφευρέσεων για να ενισχύσει την ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας 
(Kagermann, Wahlster & Johannes, 2013). 

Η Βιομηχανία 4.0 περιβάλλεται από ένα τεράστιο δίκτυο προηγμένων τεχνολογιών σε όλη 
την αλυσίδα αξιών. Υπηρεσία, Αυτοματισμός, Ρομποτική Τεχνητής Νοημοσύνη, Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων και Προσθετική Παραγωγή φέρνουν σε μια ολοκαίνουργια εποχή τις 
διαδικασίες παραγωγής. Τα όρια μεταξύ του πραγματικού κόσμου και της εικονικής 
πραγματικότητας γίνονται πιο θολά και προκαλούν ένα φαινόμενο γνωστό ως Cyber-
Physical Production Systems (CPPS) (Schumacher, Erol & Sihn, 2016). 

Η Βιομηχανία 4.0 αξιοποιεί πλήρως τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την ταχεία ανάπτυξη 
μηχανημάτων και εργαλείων για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων 
προκειμένου να βελτιωθούν τα επίπεδα της βιομηχανίας. Η βασική ιδέα της Βιομηχανίας 
4.0 είναι η χρήση της προηγμένης τεχνολογίας πληροφοριών για την ανάπτυξη υπηρεσιών 
IoT. 

Η παραγωγή μπορεί να τρέξει γρηγορότερα και ομαλά με τον ελάχιστο χρόνο διακοπής, 
ενσωματώνοντας τις γνώσεις μηχανικής. Ως εκ τούτου, το προϊόν που κατασκευάζεται θα 
είναι καλύτερης ποιότητας, τα συστήματα παραγωγής είναι πιο αποδοτικά, πιο εύκολα να 
διατηρηθούν και να επιτευχθούν εξοικονομήσεις κόστους (Wang et al., 2016). 

Ανεξάρτητα από τον ορισμό που χρησιμοποιείται, οι περισσότεροι από τους συγγραφείς 
περιέγραψαν τη σημασία της Βιομηχανίας 4.0 ως ένα φαινόμενο που βασίζεται σε βασικά 
θέματα που σχετίζονται με τα κυβερνο-φυσικά συστήματα (CPS), το Διαδίκτυο των 
πραγμάτων (IoT) και το βιομηχανικό Διαδίκτυο. 

1.1 Εννέα πυλώνες της Βιομηχανίας 4.0 και η συνάφειά τους με τη βιομηχανική 
δραστηριότητα 

Η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας που συνδέεται με την τέταρτη επανάσταση βασίζεται σε 
εννέα προηγμένες τεχνολογίες που διαδραματίζουν βασικό ρόλο. Οι τεχνολογίες αυτές 
χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση όλων των τομέων των παραγωγικών διαδικασιών. Είτε 
εργάζεστε στη μεταποιητική βιομηχανία είτε όχι, είναι επιτακτική ανάγκη να εξοικειωθείτε 
με αυτούς τους πυλώνες, καθώς αναμένεται να έχουν ευρύ αντίκτυπο σε όλες τις 
βιομηχανίες και την κοινωνία στο σύνολό της. 
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Εικόνα 1 Βασικοί πυλώνες της έννοιας «Βιομηχανία 4.0» 

 

1.1.1 Μεγάλα δεδομένα και ανάλυση 

Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων είναι κοινή συνισταμένη σε όλους τους πυλώνες. 
Καθώς  «πληροφορία είναι ισχύς», μας επιτρέπει να μετατρέψουμε δεδομένα σε 
πληροφορίες. Τα δεδομένα προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές, όπως: δεδομένα 
μηχανικής λειτουργίας από συστήματα ελέγχου, δεδομένα ποιότητας προϊόντων και 
διαδικασιών, αρχεία χειρωνακτικών λειτουργιών που εκτελούνται από το προσωπικό, 
πληροφορίες σχετικά με το κόστος κατασκευής και λειτουργίας, ανίχνευση σφαλμάτων και 
άλλες εφαρμογές παρακολούθησης του συστήματος, πληροφορίες για τη χρήση του 
προϊόντος και την ανάδραση. Η ανάλυση των δεδομένων των στοιχείων που είχαν 
καταγραφεί προηγουμένως χρησιμοποιείται για να ανακαλύψει απειλές που σημειώθηκαν 
σε άλλες διαδικασίες παραγωγής νωρίτερα στη βιομηχανία και επίσης να προβλέψει νέα 
ζητήματα που προκύπτουν καθώς και διαφορετικές λύσεις για να σταματήσει αυτό να 
συμβαίνει ξανά και ξανά στη βιομηχανία. 

1.1.2 Αυτόνομα ρομπότ 

Τα αυτόνομα ρομπότ μπορούν να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο έργο με ακρίβεια και 
ευφυΐα εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου και να εστιάσουν επίσης στην ασφάλεια, 
την ευελιξία και τη συνεργασία. Οι τυπικές εφαρμογές των ρομπότ περιλαμβάνουν τη 
συγκόλληση, τη βαφή, τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, την επιλογή και 
τοποθέτηση για τυπωμένα κυκλώματα, τη συσκευασία και την επισήμανση, την 
παλετοποίηση, την επιθεώρηση προϊόντων και τη δοκιμή. Επιτυγχάνουν αποτελέσματα με 
υψηλή αντοχή, ταχύτητα και ακρίβεια. Μεταφέρουν εργασίες ρουτίνας, καθώς και 
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αποφασίσουν τι να κάνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μερικά από αυτά (cobot) 
προορίζονται για την άμεση σύνδεση ενός ανθρώπου με ένα ρομπότ σε έναν κοινό χώρο ή 
κοντά σε ανθρώπους και ρομπότ. Τα ρομπότ στη μεταποίηση εξελίσσονται για ακόμη 
μεγαλύτερη χρησιμότητα, γίνονται πιο αυτόνομα, ευέλικτα και συνεργατικά. Αυτά τα 
ρομπότ θα κοστίζουν λιγότερο και θα έχουν μεγαλύτερο φάσμα ικανοτήτων από αυτά που 
χρησιμοποιούνται σήμερα στην παραγωγή. Τα κύρια οφέλη από τη χρήση αυτόνομων 
ρομπότ είναι η βελτίωση της ταχύτητας και της ακρίβειας των εργασιών ρουτίνας, η 
προστιθέμενη αποτελεσματικότητα μέσω της παράλληλης εργασίας με τους ανθρώπους, η 
μείωση του κινδύνου τραυματισμού των εργαζομένων σε επικίνδυνα περιβάλλοντα και η 
συνέπεια της εργασίας, επειδή τα ρομπότ δεν χρειάζεται να μοιράζουν την προσοχή τους 
μεταξύ πολλών πραγμάτων. 

 
Εικόνα 2 Ρομπότ που βοηθά στη μεταφορά 

1.1.3 Προσομοίωση 

Η προσομοίωση είναι μια μορφή απομίμησης μιας κατάστασης, μιας διαδικασίας ή ενός 
περιβάλλοντος. Χρησιμοποιείται για την αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για 
να αντικατοπτρίσει το φυσικό κόσμο σε ένα εικονικό μοντέλο, το οποίο μπορεί να 
περιλαμβάνει μηχανές, προϊόντα και ανθρώπους. Χάρη στις προσομοιώσεις οι χειριστές 
είναι σε θέση να δοκιμάσουν και να βελτιστοποιήσουν τις ρυθμίσεις μηχανών στον εικονικό 
κόσμο πριν από τη φυσική μετάβαση, μειώνοντας τους χρόνους εγκατάστασης του 
μηχανήματος και αυξάνοντας την ποιότητα. 

1.1.4 Ολοκλήρωση συστήματος 

Η ολοκλήρωση συστημάτων επιτρέπει τη σύνδεση διαφορετικών συστημάτων 
υπολογιστών, πραγματοποιώντας πραγματική επικοινωνία και τη διαβίβαση δεδομένων 
μεταξύ συστημάτων, μιας και το λογισμικό μπορεί να λειτουργήσει ως ένα συντονισμένο 
σύνολο. Αυτό είναι ιδανικό για όλες τις εταιρείες παραγωγής, καθώς τα μηχανήματα από 
όλο το εργοστάσιο μπορούν να συνδεθούν μαζί σε όλη τη γραμμή παραγωγής 
εξασφαλίζοντας ότι όλα λειτουργούν ομαλά και αποτελεσματικά. 

1.1.5 Το Βιομηχανικό Ίντερνετ των πραγμάτων (IIoT) 

Το Βιομηχανικό Ίντερνετ των πραγμάτων αναφέρεται στη δικτύωση και τη συνδεσιμότητα 
όλων των αντικειμένων προκειμένου αυτά να στέλνουν, να λαμβάνουν και να 
επεξεργάζονται δεδομένα. Είναι αποτέλεσμα του αριθμού των έξυπνων συσκευών 
παραγωής που είναι διασυνδεδεμένες μέσω του Διαδικτύου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
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μείωση του χρόνου παραγωγής, στη διαχείριση των κινδύνων και να εξοικονομήσει 
πολύτιμους πόρους από τους παραγωγούς, όπως ο χρόνος και το χρήμα. 

1.1.6 Κυβερνοασφάλεια 

Η βιομηχανία 4.0 τροφοδοτείται ουσιαστικά από την άνευ προηγουμένου ολοκλήρωση του 
βιομηχανικού εξοπλισμού. Αν και η χρήση του Διαδικτύου των πραγμάτων και του 
υπολογιστικού νέφους εντός των επιχειρήσεων μπορεί να προσφέρει μια σειρά από οφέλη, 
όλα αυτά πρέπει να προστατεύονται. Όλο και περισσότερο συνδεδεμένες και 
αυτοματοποιημένες βιομηχανικές συσκευές και μεγάλα δίκτυα προσφέρουν ευρύτερα και 
περισσότερα σημεία επίθεσης. Η ίδια τεχνολογία που επιτρέπει την κοινοχρησία και τη 
μελέτη δεδομένων εντός μιας επιχείρησης μπορεί να δώσει πρόσβαση πρόσβαση και σε 
εξωτερικούς χρήστες για να κλέψουν ή να αλλοιώσουν τα δεδομένα αυτά. Όλοι οι 
κατασκευαστές θέλουν να προστατεύσουν τα πιο πολύτιμα δεδομένα τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας, των δεδομένων για τους πελάτες και 
τα προϊόντα τους, αλλά πολλοί από αυτούς δεν διαθέτουν την εμπειρία και την 
τεχνογνωσία για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του ΙΙοΤ. Η ασφάλεια αποτελεί βασικό 
παράγοντα λήψης αποφάσεων για τους οργανισμούς κατά την ανάπτυξη υποδομών ΙΙοΤ. 

1.1.7 Το Σύννεφο (Cloud) 

Το Cloud είναι ένα δίκτυο απομακρυσμένων διακομιστών για την αποθήκευση, διαχείριση 
και επεξεργασία δεδομένων. Αυτό μπορεί να είναι πολύ επωφελές για τις εταιρείες που 
απαιτούν αυξημένη κοινοχρησία δεδομένων σε όλους τους ιστότοπους διαπερνώντας 
εταιρικούς διαχωρισμούς, και μπορεί να βελτιώσει την προσβασιμότητα και την 
ακεραιότητα των δεδομένων. Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους 
διευκολύνουν τους χρήστες, βοηθώντας τους να αποθηκεύουν αρχεία και εφαρμογές σε 
απομακρυσμένους διακομιστές και στη συνέχεια να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα 
μέσω του Διαδικτύου. Αυτό συνεπάγεται την ευελιξία του χρήστη να μπορεί να έχει 
πρόσβαση στους πόρους και να του επιτρέπει να εργάζεται εξ αποστάσεως, ανάλογα με τι 
τον εξυπηρετεί. Αυτή η ικανότητα είναι κυρίως σημαντική για την αποθήκευση των 
δεδομένων που παράγονται κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης παραγωγικής διαδικασίας, 
δεδομένου ότι οι μηχανές και οι αισθητήρες παράγουν περισσότερα δεδομένα από ένα 
άτομο και τα δεδομένα αυτά είναι πάντα συνδεδεμένα. Ομοίως, το υπολογιστικό νέφος 
μειώνει τις επενδύσεις σε τεχνολογικούς πόρους, επιτρέποντας τη σύναψη συμβάσεων για 
τον αποθηκευτικό χώρο και την ικανότητα επεξεργασίας κατά παραγγελία, γεγονός που 
παρέχει ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Ενθαρρύνει επίσης τη συνεργασία μεταξύ 
πελατών και προμηθευτών. Ειδικότερα, ο πελάτης μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα στάδια 
της παραγωγικής διαδικασίας και, ως εκ τούτου, βελτιώνεται η ικανοποίησή τους. 

1.1.8 Προσθετική Κατασκευή (AM) 

Η προσθετική κατασκευή, γνωστή και ως τρισδιάστατη εκτύπωση, ως μέθοδος δημιουργίας 
φυσικού αντικειμένου από ψηφιακό σχεδιασμό, επιτρέπει τη δημιουργία ελαφρύτερων, 
ισχυρότερων εξαρτημάτων και συστημάτων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε βασικούς 
τομείς όπως ο σχεδιασμός, η κατασκευή πρωτοτύπων και η παραγωγή μικρού όγκου. Μια 
αλυσίδα παραγωγής είναι η διαδικασία μετατροπής των πρώτων υλών σε βασικά προϊόντα. 
Ωστόσο, απαιτούνται πολλά βήματα για τη μετατροπή των διαθέσιμων πόρων σε προϊόντα, 
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όπως ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η κατασκευή και οι πωλήσεις. Πρόσφατα, η 
διαδικασία της αλυσίδας παραγωγής φαίνεται να έχει αλλάξει, δεδομένου ότι η τεχνολογία 
προσθετικής κατασκευής ή τρισδιάστατη εκτύπωση (3DP) έχει μετασχηματίσει τα βήματά 
της. Προσαρμοσμένα προϊόντα με δύσκολες γεωμετρίες μπορούν να σχεδιαστούν και να 
εκτυπωθούν με τη βοήθεια της προσθετικής τεχνολογίας. Έτσι, οι αγορές μπορούν να 
ικανοποιηθούν χωρίς να απαιτείται από τις εταιρείες να αποθηκεύουν ή να παράγουν 
προϊόντα με μεγάλο κόστος. 

 

1.1.9 Επαυξημένη πραγματικότητα (AR) 

Ηεπαυξημένη πραγματικότητα εμφανίζει ψηφιακό περιεχόμενο στον πραγματικό κόσμο 
μέσω μιας συσκευής, όπως ένα κινητό τηλέφωνο ή ειδικά γυαλιά. Η επαυξημένη 
πραγματικότητα και η εικονική πραγματικότητα, τεχνολογίες που συνδυάζουν τον 
πραγματικό κόσμο και τον ψηφιακό κόσμο χρησιμοποιώντας την επιστήμη των 
υπολογιστών, εμπλουτίζουν την οπτική εμπειρία τόσο των χρηστών όσο και των 
καταναλωτών δημιουργώντας εμβαθυντικές (immersive) εμπειρίες. Στη βιομηχανία, AR 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και την κατασκευή, εργασίες συναρμολόγησης, 
την κατάρτιση, ως ένα online σύστημα καθοδήγησης για τους χειριστές, οπτικοποίηση των 
οδηγιών, την ανάπτυξη της συνεργασίας ανθρώπου-ρομπότ, με εφαρμογή στην 
αυτοκινητοβιομηχανία. Τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος AR είναι η τεχνολογία 
οπτικοποίησης, μια κάμερα, ένα σύστημα παρακολούθησης και η διεπαφή χρήστη. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cfdBgJdFC6Q 
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2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΕΩΣ ΤΗΝ 4Η) 

 
Εικόνα 3 Οι τέσσερις βιομηχανικές επαναστάσεις (Πηγή: transportgeography.org) 

 

2.1 Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση 

Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία διήρκεσε από το 1760 έως το 1840, ήταν η 
μετάβαση από τη χειρωνακτική εργασία στην ατμομηχανή. Για πρώτη φορά κάποια ζωική ή 
ανθρώπινη εργασία θα μπορούσε να αντικατασταθεί από μηχανική εργασία. Χάρη στην 
εφεύρεση των ατμομηχανών, η χρήση νερού και ατμοηλεκτρικής ενέργειας και κάθε είδους 
άλλων μηχανών, θα οδηγούσε στον βιομηχανικό μετασχηματισμό της κοινωνίας με τρένα, 
στη μηχανοποίηση της μεταποίησης. Οι μεγαλύτερες αλλαγές έγιναν στις βιομηχανίες με τη 
μορφή μηχανοποίησης. Η εκμηχάνιση ήταν ο λόγος για τον οποίο η γεωργία άρχισε να 
αντικαθίσταται από τη βιομηχανία ως τη ραχοκοκαλιά της κοινωνικής οικονομίας. 
Προέκυψαν νέες μορφές μεταποιητικών δραστηριοτήτων, δημιουργώντας βιομηχανικές 
πόλεις διαφόρων λειτουργιών και εξειδίκευσης (χάλυβας, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
εργαλεία κ.λπ.). Οι πόλεις αυτές έτειναν να βρίσκονται κοντά σε πηγές ενέργειας, όπως 
κοιτάσματα άνθρακα και καταρράκτες ή σε τοποθεσίες καλά συνδεδεμένες με το 
περιφερειακό δίκτυο μεταφορών. Η εκμηχάνιση επέτρεψε στα πρώτα βιομηχανικά κράτη 
να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους, γεγονός που οδήγησε σε αυξανόμενη απόκλιση μεταξύ 
βιομηχανικών και μη βιομηχανικών οικονομιών. 

2.2 Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση 

Η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και συνεχίστηκε 
στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι κύριοι οδηγοί τους ήταν η εισαγωγή της ηλεκτρικής 
ενέργειας και η γραμμή συναρμολόγησης στην αυτοκινητοβιομηχανία από τον Henry Ford 
το 1913. Ο βιομηχανικός τομέας επιταχύνθηκε εκθετικά, καθώς κάθε εργαζόμενος 
επικεντρώθηκε σε μία μόνο μονάδα εργασίας. Εφαρμογή της αρχής της μαζικής παραγωγής 
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κατά μήκος των γραμμών συναρμολόγησης, η οποία ήταν σε θέση να κλιμακώσει την 
παραγωγή με υψηλότερο συντονισμό μεταξύ της εργασίας, των εργασιών, των διαδικασιών 
και των μηχανημάτων. Η ηλεκτροκίνηση διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στην 
υποστήριξη της εμφάνισης σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, όπως 
τηλεγραφήματα, ραδιόφωνο, τηλέφωνα, και αργότερα τηλεοράσεις. Η ανάπτυξη μαζικών 
μορφών μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων, όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές και το 
ατμόπλοιο, επέτρεψε περαιτέρω την επέκταση της εμβέλειας της μεταποιητικής 
βιομηχανίας στην αγορά. 

2.3 Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση 

Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 και επηρεάστηκε 
σημαντικά από την ανάπτυξη ημιαγωγών, προσωπικών υπολογιστών (1970 και 1980), 
δικτύων υπολογιστών (WLAN, LAN, MAN...) και προφανώς της γέννησης του Διαδικτύου. 
Επωφελήθηκε από τη συνεχιζόμενη αυτοματοποίηση διαφόρων διαδικασιών παραγωγής, 
με τη χρήση μηχανών που είναι σε θέση να επαναλάβουν μια σειρά εργασιών υπό σχετικά 
σαφώς καθορισμένες παραμέτρους και ελάχιστη εποπτεία. Βασίστηκε επίσης στην 
ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας, αρχικά με τον ψηφιακό υπολογιστή, και στη 
συνέχεια στη σύγκλισή της με τις τεχνολογίες της πληροφορίας μέχρι το τέλος του 20ού 
αιώνα. Η ηλεκτρονική και η τεχνολογία των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν για την 
αυτοματοποίηση της παραγωγής. Οι εξελίξεις στον υπολογιστή οδήγησαν στον 
προγραμματισμό μηχανών, ο οποίος άνοιξε την πόρτα για την προοδευτική 
αυτοματοποίηση. Μέσω των νέων τεχνολογιών, η τρίτη βιομηχανική επανάσταση άνοιξε τις 
πόρτες στις διαστημικές αποστολές, την έρευνα και τη βιοτεχνολογία. 

2.4 Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση 

Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, γνωστή και ως Βιομηχανία 4.0, είναι η εποχή των 
δικτύων. Η Βιομηχανία 4.0 δίνει έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία από τις τελευταίες 
δεκαετίες σε ένα εντελώς νέο επίπεδο με τη βοήθεια της διασυνδεσιμότητας μέσω του 
Διαδικτύου των πραγμάτων (ΔτΠ), της πρόσβασης σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και 
της εισαγωγής κυβερνοφυσικών συστημάτων. Η Βιομηχανία 4.0 προσφέρει μια πιο 
ολοκληρωμένη, διασυνδεδεμένη και ολιστική προσέγγιση της μεταποίησης. Συνδέει φυσική 
με την ψηφιακή, και επιτρέπει την καλύτερη συνεργασία και την πρόσβαση σε όλα τα 
τμήματα, τους συνεργάτες, τους πωλητές, το προϊόν, και τους ανθρώπους. Η βιομηχανία 
4.0 δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να ελέγχουν καλύτερα και να 
κατανοούν κάθε πτυχή της λειτουργίας τους, και τους επιτρέπει να αξιοποιούν άμεσα 
δεδομένα για την τόνωση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση των διαδικασιών και την 
προώθηση της ανάπτυξης. 

3 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 4.0 
Υπάρχουν έξι αρχές σχεδιασμού στη Βιομηχανία 4.0. Οι αρχές αυτές στηρίζουν τις 
επιχειρήσεις στον προσδιορισμό και την εφαρμογή σεναρίων στη Βιομηχανία 4.0.  

1. Διαλειτουργικότητα: Τα αντικείμενα, οι μηχανές και οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε 
θέση να επικοινωνούν μέσω του Διαδικτύου των πραγμάτων και των ανθρώπων. Αυτή 
είναι η πιο βασική αρχή που κάνει πραγματικά ένα εργοστάσιο να γίνει «έξυπνο». Αυτή 
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η δυνατότητα να συνδέσετε τα πάντα σε μια εταιρεία, παντού και με όλους, είναι 
απαραίτητη για να επωφεληθείτε από τις γνώσεις που παρέχονται από τα δεδομένα για 
την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση των διαδικασιών. Η εφαρμογή και η 
υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας έχει περιορισμένη δυναμικότητα μόνο εάν το προϊόν ή 
το σύστημα δεν μπορεί να ανταλλάσσει σημασιολογικές πληροφορίες με άλλα προϊόντα 
και συστήματα. Ομοίως, η αλληλεπίδραση μεταξύ μηχανών και ανθρώπων παραμένει 
περιορισμένη σε απλές και καθορισμένες περιπτώσεις χωρίς διαλειτουργικότητα. 

2. Εικονικοποίηση: Η δυνατότητα να δημιουργήσετε μια εικονική άποψη των λειτουργιών 
ή εικονικά αντίγραφα των πάντων για να δείτε πώς ο νέος εξοπλισμός ή οι διαδικασίες 
θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις. Τα ψηφιακά δίδυμα, ή τρισδιάστατα μοντέλα, 
χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των επιδόσεων του μηχανήματος, 
επιτρέποντας την εκτέλεση σεναρίων «τι θα γίνει αν» και τον αντίκτυπο του νέου 
εξοπλισμού προς δοκιμή. Μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως σύντροφοι για φυσικά 
αντικείμενα, ώστε οι χειριστές να βλέπουν την κατάσταση του μηχανήματος σε 
πραγματικό χρόνο, να αναλύουν την απόδοση, να δοκιμάζουν λύσεις και να εντοπίζουν 
πιθανά προβλήματα πριν προκύψουν. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να παρατείνετε τη 
διάρκεια ζωής των υλικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής σας, να 
αποκαλύψετε ανεπάρκειες λειτουργίας, να μειώσετε το κόστος συντήρησης και να 
κατανοήσετε καλύτερα τον εξοπλισμό σας. 

3. Αποκέντρωση: Την ικανότητα των κυβερνοφυσικών συστημάτων να λαμβάνουν 
αποφάσεις από μόνα τους και να εκτελούν τα καθήκοντά τους όσο το δυνατόν 
αυτόνομα. Αυτό δίνει χώρο για τα προσαρμοσμένα προϊόντα και την επίλυση 
προβλημάτων. Αυτό δημιουργεί επίσης ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον για την παραγωγή. 
Σε περιπτώσεις αποτυχίας ή με αντικρουόμενους στόχους, το ζήτημα ανατίθεται σε 
υψηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, ακόμη και με την εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών, η 
ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας εξακολουθεί να αποτελεί αναγκαιότητα για 
ολόκληρη τη διαδικασία. 

4. Δυνατότητα πραγματικού χρόνου: Ένα έξυπνο εργοστάσιο πρέπει να είναι σε θέση να 
συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, να τα αποθηκεύει ή να τα αναλύει, και να 
λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με νέα ευρήματα. Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην 
έρευνα αγοράς, αλλά και σε εσωτερικές διαδικασίες, όπως η αποτυχία ενός 
μηχανήματος στη γραμμή παραγωγής. Τα έξυπνα αντικείμενα πρέπει να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν το ελάττωμα και να αναθέτουν εκ νέου καθήκοντα σε άλλα μηχανήματα 
χειρισμού. Αυτό συμβάλλει επίσης σε μεγάλο βαθμό στην ευελιξία και τη 
βελτιστοποίηση της παραγωγής. 

5. Προσανατολισμός στην υπηρεσία: Η παραγωγή πρέπει να είναι προσανατολισμένη στον 
πελάτη. Οι άνθρωποι και τα έξυπνα αντικείμενα/συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να 
συνδεθούν αποτελεσματικά μέσω του Διαδικτύου των Υπηρεσιών για τη δημιουργία 
προϊόντων με βάση τις προδιαγραφές του πελάτη. Εδώ είναι όπου το Διαδίκτυο των 
Υπηρεσιών καθίσταται ουσιαστικής σημασίας. 

6. Δομοστοιχείωση (modularity): Σε μια δυναμική αγορά, είναι απαραίτητη η ικανότητα 
ενός Smart Factory να προσαρμόζεται σε μια νέα αγορά. Σε μια τυπική περίπτωση, θα 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ  
στην προηγµένη κατασκευή 
Έργο αριθ. 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
15 

χρειαζόταν πιθανώς μια εβδομάδα για μια μέση εταιρεία να μελετήσει την αγορά και να 
αλλάξει αναλόγως την παραγωγή της. Από την άλλη πλευρά, τα έξυπνα εργοστάσια 
πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζονται γρήγορα και ομαλά στις εποχικές αλλαγές 
και τις τάσεις της αγοράς. 

4 ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 4.0 
4.1 Οφέλη της Βιομηχανίας 4.0 

Τα οφέλη της Βιομηχανίας 4.0 περιλαμβάνουν τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
αποδοτικότητας, την καλύτερη ευελιξία, καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας. Η 
Βιομηχανία 4.0 βελτιώνει επίσης την εμπειρία του πελάτη. Στη Βιομηχανία 4.0 η αύξηση της 
παραγωγικότητας προκύπτει από τη βελτίωση της εγκεφαλικής εργασίας και της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η παραγωγή είναι μεγαλύτερη και ταχύτερη χάρη στην 
κατανομή των πόρων με αποδοτικότερο τρόπο. Πολλαπλοί τομείς της γραμμής παραγωγής 
καθίστανται αποδοτικότεροι λόγω των τεχνολογιών που σχετίζονται με τη βιομηχανία 4.0. 
Ορισμένες από αυτές τις βελτιώσεις είναι αποτέλεσμα λιγότερου χρόνου διακοπής 
λειτουργίας του μηχανήματος, καθώς και τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερα 
προϊόντα και να τα κάνουν πιο γρήγορα. Είναι ευκολότερο να κλιμακωθεί η παραγωγή 
πάνω ή κάτω σε ένα έξυπνο εργοστάσιο. Είναι επίσης ευκολότερο να εισαχθούν νέα 
προϊόντα στη γραμμή παραγωγής, καθώς και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για 
μεμονωμένες σειρές παραγωγής, παραγωγή υψηλού μείγματος και πολλά άλλα. Η 
αλληλεπίδραση μηχανής-μηχανής και μηχανής-με-άνθρωπο επιτρέπει προσαρμογή και 
μικρές παρτίδες. Είναι δυνατόν να υπάρχει μια ευέλικτη διαδικασία παραγωγής όπου 
διαφορετικά προϊόντα με διαφορετικά εργαλεία και καλούπια μπορούν να παράγονται 
στην ίδια γραμμή παραγωγής. Για παράδειγμα, τα δυναμικά προγραμματισμένα ρομπότ με 
εναλλάξιμα εργαλεία επιτρέπουν στους κατασκευαστές να εναλλάσσονται γρήγορα και 
αποτελεσματικά μεταξύ μοντέλων που κατασκευάζονται με αμελητέα απώλεια απόδοσης. 
Η ικανότητα ανταπόκρισης και η βαθιά διαθεσιμότητα πληροφοριών που διατίθενται με τη 
Βιομηχανία 4.0 σημαίνει ότι οι κατασκευαστές μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες 
καλύτερη εξυπηρέτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι δυνατές οι απόψεις 
αυτοεξυπηρέτησης για τη λειτουργία. Λεπτομερή, αλλά εντός πλαισίου, τα δεδομένα 
μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο για την ταχεία επίλυση των προβλημάτων μεταξύ των 
πελατών και του παραγωγού. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η τέταρτη επανάσταση της μεταποίησης 
αλλάζει την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη, δείτε 
https://www.youtube.com/watch?v=AyWtIwwEgS0.  

4.2 Προκλήσεις της Βιομηχανίας 4.0 

Η εφαρμογή της Βιομηχανίας 4.0 μπορεί να προκαλέσει σημαντικές προκλήσεις, επομένως 
είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις κύριες: 

Προσαρμογή — Οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανικές τους διαδικασίες πρέπει να 
προσαρμοστούν στις ταχείες αλλαγές προκειμένου να μην μείνουν πίσω από τις εξελίξεις 
στον τομέα τους και από τους ανταγωνιστές τους. Η Βιομηχανία 4.0 έχει διαρκή επίδραση 
στα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα και δημιουργεί επίσης νέα, ψηφιακά – συχνά 
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ανατρεπτικά – επιχειρηματικά μοντέλα. Το επίκεντρο αυτής της τάσης περιλαμβάνει την 
αύξηση των οφελών για τους πελάτες μέσω ενός αυξανόμενου φάσματος λύσεων αξίας 
(αντί των προϊόντων) και την αυξημένη δικτύωση με τους πελάτες και τους συνεργάτες. Η 
ιδιαίτερη ποιότητα της ψηφιακής αλλαγής έγκειται στην ταχεία επιτάχυνση της ταχύτητας 
της αλλαγής. Οι ανατρεπτικές καινοτομίες θα αναγκάσουν επίσης βιομηχανικούς τομείς, 
όπως ο κλάδος της πληροφορίας και των επικοινωνιών, να μετασχηματιστούν με βιώσιμο 
τρόπο εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Απαιτεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα, 
διαχείριση αλλαγών, διασύνδεση όλων των τμημάτων, πρόσληψη και ανάπτυξη νέων 
ταλέντων και εξέταση της κουλτούρας της συνωμοσίας. 

Κυβερνοκίνδυνος – Η ενσωμάτωση του υπολογισμού, της δικτύωσης και των φυσικών 
διαδικασιών είναι αυτό που έχει χαρακτηρίσει την 4η βιομηχανική επανάσταση του 
σήμερα. Αν και η τάση αυτή παρέχει σαφή επιχειρηματικά πλεονεκτήματα, οδήγησε επίσης 
σε δίκτυα κατασκευής που είναι πιο διασυνδεδεμένα, πιο σύνθετα και ετερογενή. Ως εκ 
τούτου, τα σημερινά δίκτυα κατασκευής λειτουργούν με αυξημένο κίνδυνο συμβάντων 
στον κυβερνοχώρο. Τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο δεν περιορίζονται σε 
κυβερνοεπιθέσεις. Μια κυβερνοεπίθεση σε μια μονάδα παραγωγής θα ήταν επιζήμια, αλλά 
δεν είναι η πιο σημαντική απειλή για την επιχειρησιακή συνέχεια ενός δικτύου. Στην 
πραγματικότητα, μικρές έως μεγάλες διαταραχές δικτύου ή διαδικασίας λόγω 
παραμορφώσεων, εσφαλμένων εντολών, σφαλμάτων λογισμικού ή αστοχιών της συσκευής, 
μπορούν να συμβούν σχεδόν καθημερινά. Όλα τα συμβάντα θα πρέπει να εντοπίζονται και 
να αποτρέπονται με το κατάλληλο σχέδιο. Απαιτεί λύσεις συνεχούς παρακολούθησης, διότι 
οι συνέπειες μιας επίθεσης στον τομέα της βιομηχανικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο 
ενδέχεται να περιλαμβάνουν απώλεια παραγωγής, καταστροφή μονάδων και 
εγκαταστάσεων παραγωγής, θάνατο και τραυματισμό εργαζομένων, εκρήξεις και την 
έκλυση δηλητηριωδών αερίων ή καπνού που προκαλούν τραυματισμό και θάνατο σε μη 
μισθωτούς ή αμάχους, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυβερνητικά πρόστιμα, βλάβη της 
εταιρικής φήμης και απώλεια εμπιστοσύνης από επενδυτές και πελάτες. 

Μετατοπίσεις θέσεων εργασίας – αλλαγή των συνθηκών για τους εργαζομένους. Τα 
καθήκοντα θα μετατοπιστούν από τη χειρωνακτική εργασία στην αυτοματοποίηση. Πολλές 
θέσεις εργασίας θα εξαλειφθούν, ενώ θα κερδίσουμε πολλές νέες θέσεις εργασίας, επειδή 
θα απαιτηθούν διαφορετικές δεξιότητες. Βραχυπρόθεσμα, η τάση προς μεγαλύτερη 
αυτοματοποίηση θα εκτοπίσει ορισμένους από τους συχνά χαμηλής ειδίκευσης εργάτες 
που εκτελούν απλές, επαναλαμβανόμενες εργασίες (συναρμολόγηση και παραγωγή). 
Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη χρήση του λογισμικού, της συνδεσιμότητας και της ανάλυσης 
θα αυξήσει τη ζήτηση για εργαζόμενους με ικανότητες στην ανάπτυξη λογισμικού και στις 
τεχνολογίες ΤΠ, όπως οι εμπειρογνώμονες της μηχανικής με δεξιότητες λογισμικού, 
ανάλυση δεδομένων ή ρόλοι R&D. Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, οι πιο πιθανές 
προκλήσεις είναι οι εξής: η έλλειψη εσωτερικών ταλέντων για τη στήριξη της ανάπτυξης και 
της ανάπτυξης πρωτοβουλιών της Βιομηχανίας 4.0, η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις 
τεχνολογίες, τους πωλητές και τους εταίρους εξωτερικής ανάθεσης που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην εκτέλεση της βασικής πρωτοβουλίας, η έλλειψη ενιαίας ηγεσίας που 
καθιστά δύσκολο τον συντονισμό μεταξύ των μονάδων εντός της εταιρείας. 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ  
στην προηγµένη κατασκευή 
Έργο αριθ. 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
17 

 

 

Εικόνα 4 Οι επιπτώσεις των τομέων της Βιομηχανίας 4.0 στο εργατικό δυναμικό (Πηγή: Συμβουλευτική 

Ομάδα Βοστώνης) 

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ 
1. Audi και παραγωγή – Η Audi προσαρμόζει την παραγωγή της κατάλληλα για το μέλλον 

με το έξυπνο εργοστάσιο. Σε αυτό το εργοστάσιο του μέλλοντος, τα μεγάλα δεδομένα – 
η δημιουργία και η ευφυής σύνδεση μεγάλων όγκων δεδομένων – θα διευκολύνουν την 
παραγωγή με γνώμονα τα δεδομένα –  και ως εκ τούτου, θα γίνει εξαιρετικά ευέλικτη 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ  
στην προηγµένη κατασκευή 
Έργο αριθ. 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
18 

και ιδιαίτερα αποδοτική. Μια μέθοδος παραγωγής στην οποία η Audi μπορεί να μην 
κατασκευάζει πλέον τα αυτοκίνητά της σε μια γραμμή συναρμολόγησης, αλλά σύμφωνα 
με μια ριζικά νέα, ανατρεπτική έννοια είναι η σπονδυλωτή/δομοστοιχειωμένη 
συναρμολόγηση. Εκτός από αυτό το μεγάλο έργο, η Audi επιδιώκει πολλά άλλα 
συναρπαστικά έργα για την παραγωγή του μέλλοντος – από την εφαρμογή των γυαλιών 
εικονικής πραγματικότητας έως 3D εκτύπωση μετάλλου 

https://www.youtube.com/watch?v=sqCbYd8O8MU#action=share 

2. Τα αυτόνομα ρομπότ TUG εργάζονται σε νοσοκομεία και βοηθούν στη μετακίνηση 
υλικών και κλινικών προμηθειών.  

https://aethon.com/wp-content/uploads/2018/04/healthcare_box_video.mp4 

3. Ψηφιακά δίδυμα https://www.youtube.com/watch?v=RaOejcczPas&t=127s 

4. REWO – Η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιείται σε διαδικασίες και οδηγίες 
εργασίας απεικονίζοντας μια νέα διαδικασία για τους εργαζόμενους 

https://www.youtube.com/watch?v=kCHHN2IKRt0&feature=youtu.be 

5. Τα αυτόνομα ρομπότ στην αποθήκη της Alibaba στην Κίνα είναι υπεύθυνα για τη 
μεταφορά αγαθών σε ανθρώπινους εργαζομένους 
https://www.youtube.com/watch?v=FBl4Y55V2Z4&feature=youtu.be 

6. Stuxnet ως απόδειξη ότι οι βιομηχανικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι δυνατές – Η 
βιομηχανική επίθεση στον κυβερνοχώρο του Stuxnet του 2010 έχει τεκμηριωθεί καλά 
και απέδειξε ότι το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να παρακάμψει τα βιομηχανικά 
συστήματα ελέγχου και τους χειριστές εγκαταστάσεων να πιστεύουν ότι η διαδικασία 
λειτουργεί κανονικά, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργεί πολύ έξω από τα αποδεκτά 
όρια. Το Stuxnet διαδόθηκε μέχρι που βρήκε τον καθορισμένο στόχο, ένα σύστημα 
ελέγχου PLC. Το κακόβουλο λογισμικό εισήχθη από USB flash drives. Ο Stuxnet ξεγέλασε 
τους χειριστές εγκαταστάσεων υπερβαίνοντας τις πραγματικές μεταβλητές διεργασίας 
για να δείξει «κανονικές τιμές» στις οθόνες του συστήματος ελέγχου. Φαίνεται ότι δεν 
υπήρξαν συναγερμοί ή αυτόματα συστήματα διακοπής ασφαλείας και συμβάντα, οπότε 
οι χειριστές αγνοούσαν ότι η διαδικασία φυγοκέντρησης καταρρέει. 
https://www.youtube.com/watch?v=7g0pi4J8auQ 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις περιγράφει τη Βιομηχανία 4.0; (επιλέξτε όσες 
απαντήσεις ισχύουν) 

a) Βιομηχανία 4.0 σημαίνει χρήση νέων μηχανημάτων στην παραγωγική διαδικασία. 

b) Η μηχανή μπορεί να συλλέξει πληροφορίες και να λάβει αποφάσεις με βάση αυτές. 

c) Η βασική τεχνολογία στη Βιομηχανία 4.0 βασίζεται σε δίκτυα που επιτρέπουν τη 
μεταφορά των πληροφοριών μεταξύ των συνιστωσών του συστήματος. 

d) Μια νέα τεχνολογία δεν μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων 
στα έξυπνα εργοστάσια. 

e) Καμία από τις ανωτέρω δηλώσεις δεν ισχύει. 

 

2. Ποιος από τους ακόλουθους είναι ένας από τους πυλώνες της Βιομηχανίας 4.0; (επιλέξτε 
όσες απαντήσεις ισχύουν) 

a) Μεγάλα δεδομένα και αναλύσεις  

b) Ρομπότ που μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα 

c) Τρισδιάστατη εκτύπωση 

d) Παγκόσμιο δίκτυο εξυπηρετητών. 

 

3. Ποιο από τα παρακάτω είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τέταρτης βιομηχανικής 
επανάστασης; (επιλέξτε όσες απαντήσεις ισχύουν) 

a) Ηλεκτρική ενέργεια 

b) Παγκοσμιοποίηση 

c) Δίκτυα 

d) Επιστήμη της Πληροφορικής 
 

4. Η ευελιξία και η βελτιστοποίηση της παραγωγής αφορούν: (επιλέξτε όσες απαντήσεις 
ισχύουν) 

a) Εικονικοποίηση 

b) Αποκέντρωση 

c) Δυνατότητα πραγματικού χρόνου 

d) Παραγωγικότητα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα κύρια συστατικά στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται στη Βιομηχανία 4.0. Στην αρχή, οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις που 
συνδέονται με μια γενική ιδέα σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων που 
χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες (Industrial Internet of Things). Στο μέρος αυτό, θα 
παρουσιαστεί και θα περιγραφεί σύντομα το σχέδιο του συστήματος αυτού. Στο δεύτερο 
μέρος, οι φοιτητές θα εισαχθούν στην έννοια του υπολογιστικού νέφους και των 
κυβερνοφυσικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιάσουμε επίσης σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια αυτών των λύσεων (π.χ. τους κατάλληλους τρόπους 
επίτευξης ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο). Στο τελευταίο μέρος, η 
γνωσιακή υπολογιστική θα παρουσιαστεί και θα περιγραφεί. Επιπλέον, οι σημαντικότερες 
λύσεις σε αυτή την τεχνολογία θα περιγραφούν εν συντομία. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Επεξήγηση και επίδειξη των κύριων στόχων και λειτουργιών του Βιομηχανικού 

Διαδικτύου των Πραγμάτων - Industrial Internet of Things (IIoT) και των κύριων 
συνιστωσών του. 

• Εξήγηση των κύριων συστατικών συστατικά του υπολογιστικού νέφους. Επίδειξη της 
βασικής χρήσης του. 

• Εξήγηση του τι είναι ένα κυβερνοφυσικό σύστημα και ποια είναι τα σημαντικότερα 
παραδείγματα αυτών των λύσεων. 

• Εξήγηση της γνωσιακής υπολογιστικής. Παραδείγματα λύσεων. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (INTERNET OF THINGS) 
Το Internet of Things (IoT) είναι μια ιδέα που συνδέει διαφοροποιημένες συσκευές σε ένα 
κοινό δίκτυο υπολογιστών. Επιτρέπει την ακριβή και γρήγορη επικοινωνία μεταξύ του 
ανθρώπου και των ενοτήτων που δημιουργούν το δίκτυο. Οι παραδοχές αυτής της έννοιας 
ορίζουν τύπους συστατικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πρόκειται για: 
υπολογιστικές συσκευές, μηχανικές και ψηφιακές μηχανές (με επιλεγμένο μοναδικό 
αναγνωριστικό). Επιπλέον, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω δικτύου χωρίς αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο. 
Το Internet of Things εξασφαλίζει άνετη και σταθερή διεπαφή μέσω της οποίας ο 
ανθρώπινος χειριστής μπορεί εύκολα να αλληλεπιδράσει με το δίκτυο και κάθε συσκευή. 

Ο ορισμός του Διαδικτύου των πραγμάτων έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. 
Συνδέθηκε με το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν πολλαπλές, διαφοροποιημένες τεχνολογίες 
– π.χ. μηχανική μάθηση, ανάλυση σε πραγματικό χρόνο ή ενσωματωμένα συστήματα. Η 
παραδοσιακή ιδέα του Internet of Things ως ενσωματωμένου συστήματος με ορισμένους 
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εξειδικευμένους αισθητήρες μετατράπηκε σε ημιαυτοματοποιημένο, έξυπνο σύστημα 
βασισμένο σε πίνακα αξιολόγησης με ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και έξυπνους (ή 
σχεδόν έξυπνους) αλγορίθμους που μπορούν να παρέχουν αντιδράσεις με 
μεταβαλλόμενους όρους. Στην αγορά το διαδίκτυο των πραγμάτων συνδέεται κυρίως με 
έξυπνα σπίτια – συμπεριλαμβανομένων συσκευών που υποστηρίζουν ένα ή περισσότερα 
εξειδικευμένα οικοσυστήματα που ελέγχονται με εξωτερικές συσκευές (ως smartphones). 
Επιπλέον, το IoT έχει επίσης εφαρμογή στον τομέα της ασφάλειας. Γνωστό παράδειγμα 
τέτοιου συστήματος είναι τα βιομετρικά στοιχεία. Θα πρέπει να εξετάσουμε το σύστημα 
στο οποίο ο χρήστης αναγνωρίζεται από το δικό του μετρήσιμο χαρακτηριστικό (π.χ. 
δακτυλικό αποτύπωμα, ίριδα, αμφιβληστροειδής ή φλέβες χεριών). Με αυτούς τους όρους, 
μια τέτοια λύση αποτελείται από δύο κύρια μέρη – συσκευή (για τη συλλογή των 
χαρακτηριστικών) και αλγόριθμους που πρέπει να αναγνωρίζουν αν ο χρήστης είναι αυτός 
που ισχυρίζεται ότι είναι.  

Επιπλέον παραδείγματα σχετικά με το Internet of Things και τις εφαρμογές του 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 1 που ακολουθεί. 

 
Εικόνα 1 Διαφοροποιημένες συσκευές που χρησιμοποιούνται στην έννοια του Ίντερνετ των πραγμάτων [1]. 

2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (IIOT) 
Το Industrial Internet of Things (IIoT) είναι ένας εξειδικευμένος τύπος της ιδέας που 
αναφέρθηκε προηγουμένως. Στην περίπτωση αυτή, οι συσκευές αποκτούν και αναλύουν 
δεδομένα από συνδεδεμένο εξοπλισμό, επιχειρησιακή τεχνολογία (ΟΤ), τοποθεσίες και 
άτομα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, είναι ότι η ίδια εφαρμογή μπορεί να είναι διαφορετική 
σε διαφοροποιημένα βιομηχανικά συστήματα. Για παράδειγμα, σε μία από αυτές, το 
σύστημα ΙΙοΤ θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ορισμένων ειδικών παραμέτρων, 
ενώ στην άλλη θα ελέγχει εάν τα μεταποιημένα προϊόντα δεν παρουσιάζουν ελαττώματα.  
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Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η βιομηχανική έκδοση του Διαδικτύου των πραγμάτων 
αποτελείται από ορισμένες συγκεκριμένες τεχνολογίες. Τα σημαντικότερα είναι τα εξής: 
Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα (CPS, οι λύσεις αυτές θα περιγραφούν λεπτομερώς σε 
περαιτέρω μέρος του παρόντος εγγράφου), Υπολογιστικό Νέφος - Cloud computing (η 
τεχνολογία αυτή θα περιγραφεί επίσης λεπτομερώς σε περαιτέρω μέρος του παρόντος 
εγγράφου), Υπολογιστική Παρυφών - Edge computing, Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων - Big 
data analytics και Τεχνητή Νοημοσύνη - Artificial Intelligence/ Μηχανική Μάθηση - Machine 
Learning. Πριν από την περιγραφή καθεμιάς από αυτές τις τεχνολογίες, θα θέλαμε να 
παρουσιάσουμε το σύστημα του Βιομηχανικού Διαδικτύου των πραγμάτων. Παρουσιάζεται 
παρακάτω στην Εικόνα 2. 

Ένα τυπικό Βιομηχανικό Internet of Things (IIoT) σύστημα έχει πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική. 
Στην εικόνα μπορούμε να δούμε τρία κύρια μέρη – νέφος, δίκτυο και άκρη/όριο. Ο πρώτος 
από αυτούς είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό και την επικοινωνία με κάθε υπηρεσία 
υπολογιστικού νέφους (με αυτούς τους όρους, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχουν 
διαθέσιμες πολλαπλές, διαφοροποιημένες υπηρεσίες – π.χ. ανάλυση, βελτιστοποίηση ή 
ακόμη και κάποια μηχανική). Το σημαντικότερο παράδειγμα ενός τέτοιου παρόχου 
υπηρεσιών είναι η Amazon με την πλατφόρμα AWS.  

Το δεύτερο μέρος της τυπικής αρχιτεκτονικής είναι το δίκτυο. Εδώ περιλαμβάνονται όλοι οι 
αλγόριθμοι επικοινωνίας και τα πρωτόκολλα (π.χ. HTTP, FTP, HTTPS). Επιπλέον, σ’ αυτό το 
μέρος περιλαμβάνεται όλη η ασφάλεια. Ο κύριος στόχος αυτού του επιπέδου είναι η 
ασφαλής αποστολή και λήψη δεδομένων. Επιπλέον, πρέπει να ελέγξει αν τα δεδομένα είναι 
ορθά, καθώς και αν ο αποστολέας και ο παραλήπτης επισημαίνονται σωστά. Γνωστό 

Εικόνα 2 Το σχήμα του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων [2] 
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παράδειγμα τέτοιων υποσυστημάτων είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας με κάποια 
συμμετρική ή ασύμμετρη κρυπτογραφία. Η δεύτερη, γνωστή και συχνά χρησιμοποιούμενη, 
επιλογή είναι η ασφάλεια με βάση τα πιστοποιητικά. Κάθε συσκευή έχει το δικό της 
πιστοποιητικό που υπογράφεται από την πύλη και στη συνέχεια κάθε μήνυμα πρέπει να 
ελέγχεται σωστά – ακόμη και όσον αφορά την ακεραιότητα. 

Το τελευταίο στρώμα ονομάζεται στρώμα άκρων ή ορίου (edge layer). Εδώ 
περιλαμβάνονται όλες οι συσκευές και αισθητήρες. Είναι το επίπεδο στο οποίο συλλέγονται 
όλες οι απαραίτητες παράμετροι και δεδομένα. Περιλαμβάνει επίσης ορισμένες διεπαφές 
χρήστη με τις οποίες κάθε χρήστης μπορεί απλά να επικοινωνεί με ολόκληρο το σύστημα 
IIoT. Είναι πραγματικά σημαντικό διότι μερικές φορές αυτά τα συστήματα ζητούν από τους 
χρήστες να πάρουν μία απόφαση αντί να την πάρουν τα ίδια τα συστήματα. Η διαδικασία 
αυτή έχει τεθεί σε κρίσιμες και επικίνδυνες καταστάσεις. 

Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να προχωρήσουμε σε σύντομη περιγραφή των Υπολογιστική 
Παρυφών, Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρόκειται για τρία μέρη 
του συστήματος που χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον σε λύσεις ΙΙοΤ. 

2.1 Υπολογιστική παρυφών 

Η πρώτη τεχνολογία που θα θέλαμε να περιγράψουμε εν συντομία είναι η υπολογιστική 
παρυφών (Edge Computing). Είναι η ιδέα που έρχεται σε αντίθεση με το υπολογιστικό 
νέφος. Αυτό σημαίνει ότι είναι κατανεμημένο υπολογιστικό πρότυπο που προσπαθεί να 
κινηθεί στην αποθήκευση δεδομένων υπολογιστή πιο κοντά στον τόπο (ή τη συσκευή) όπου 
χρειάζεται. Αναφέρεται άμεσα στην αποκεντρωμένη επεξεργασία δεδομένων στην άκρη 
του δικτύου. Το Βιομηχανικό Ίντερνετ των πραγμάτων (IIoT) απαιτεί τόσο το υπολογιστικό 
άκρο όσο και το υπολογιστικό νέφος. Συνδέεται με το γεγονός ότι το IIoT χρειάζεται 
μετασχηματισμό της παραγωγικότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών στη βιομηχανική 
εργασία. 

2.2 Ανάλυση μεγάλων δεδομένων (Big Data) 

Η ανάλυση μεγάλων δεδομένων είναι η διαδικασία εξέτασης μεγάλου πλήθους και 
ποικίλων συνόλων δεδομένων ή μεγάλων δεδομένων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει 
επίσης τον μετασχηματισμό δεδομένων, την προεπεξεργασία δεδομένων και την εξέτασή 
της με υπολογισμό ορισμένων στατιστικών παραμέτρων. 

Τα μεγάλα δεδομένα αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως η καταγραφή δεδομένων, η 
αποθήκευση δεδομένων, η ανάλυση δεδομένων, η αναζήτηση, η μεταφορά, η 
οπτικοποίηση, η υποβολή ερωτήσεων, η ενημέρωση, η προστασία της ιδιωτικής ζωής των 
πληροφοριών και η πηγή δεδομένων. Συνδέεται με το γεγονός ότι τα μεγάλα δεδομένα 
συνδέονταν αρχικά με τρεις βασικές έννοιες: όγκος, ταχύτητα και ποικιλία. Είναι 
πραγματικά σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όταν εργαζόμαστε βάσει μεγάλων δεδομένων, 
δεν αναλύουμε κάθε δείγμα χωριστά αλλά όλα τα δεδομένα ταυτόχρονα. Μας επιτρέπει να 
παρατηρούμε εύκολα τι συμβαίνει όταν ορισμένες παράμετροι έχουν συγκεκριμένες τιμές. 
Αυτή η πρόβλεψη είναι ως επί το πλείστον αδύνατη όταν αναλύουμε ένα δείγμα κάθε 
φορά.  

2.3 Τεχνητή νοημοσύνη/ μηχανική μάθηση 
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Εικόνα 3 Παράδειγμα αναγνώρισης αντικειμένου [3] 

Η τελευταία πιο σημαντική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο βιομηχανικό διαδίκτυο των 
πραγμάτων στην τεχνητή νοημοσύνη. Και οι δύο αυτοί όροι συνδέονται με λύσεις 
επιστήμης υπολογιστών που αποσκοπούν στη δημιουργία συστημάτων υπολογιστών τα 
οποία θα λειτουργούν και θα αντιδρούν ως άνθρωποι. Η μηχανική μάθηση είναι μια βασική 
ιδέα της τεχνητής νοημοσύνης. Επιτρέπει την αύξηση της ακρίβειας των αλγορίθμων 
πρόβλεψης. Κάνει το σύστημα πιο «έξυπνο». 

Σήμερα, οι πιο σημαντικές λύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι τα 
Convolutional Neural Networks (CNN), τα Recursive Convolutional Neural Networks (RCNN), 
τα Bayesian Networks. Οι παραδοσιακοί στόχοι σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη 
περιλαμβάνουν τη λογική, την αντιπροσώπευση της γνώσης, τον σχεδιασμό, την εκμάθηση, 
την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας, την αντίληψη, την όραση στον υπολογιστή (και την 
αναγνώριση αντικειμένων) και την ικανότητα μετακίνησης και χειρισμού αντικειμένων.  
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3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ 

 
Εικόνα 4 Γραφική αναπαράσταση της ιδέας του υπολογιστικού νέφους [4] 

Η βασική ιδέα του υπολογιστικού νέφους είναι η διαθεσιμότητα των πόρων του 
συστήματος υπολογιστών κατά παραγγελία. Με αυτούς τους όρους πρέπει να σκεφτούμε 
την υπολογιστική δύναμη και την αποθήκευση δεδομένων. Ο χρήστης δεν έχει άμεση 
πρόσβαση στους πόρους (δεν ξέρει καν πού βρίσκονται και ποιο είναι το είδος τους). Ο 
όρος υπολογιστικό νέφος χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει εν συντομία τα κέντρα 
δεδομένων που είναι διαθέσιμα μέσω του Διαδικτύου. 

Οι πόροι υπολογιστικού νέφους μερικές φορές περιορίζονται σε έναν οργανισμό. Σήμερα, 
ακόμη και ένας χρήστης μπορεί να ορίσει το δικό του σύννεφο που θα είναι διαθέσιμο 
μέσω του Διαδικτύου. Για το σκοπό αυτό μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το Synology [5] ή 
το WD My Cloud [6]. 

Φυσικά, υπάρχουν επίσης υπηρεσίες διαθέσιμες στο διαδίκτυο – π.χ. Microsoft Azure [7] ή 
Amazon AWS [8]. Ο χρήστης μπορεί όχι μόνο να αναπτύξει μία λύση με αυτές τις υπηρεσίες, 
αλλά και να χρησιμοποιήσει κάποιες εξωτερικές λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε 
αυτούς τους διακομιστές. Διευκολύνει πολύ τη συνεργασία με τέτοια συστήματα και 
δημιουργεί σωστά και ακριβή συστήματα.  

4 ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
Ο ορισμός της γνωσιακής υπολογιστικής αναπτύχθηκε στα μέσα του 2014 από μια 
διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων [12] από τις BA-Insight, Babson College, Basis 
Technology, Cognitive Scale, Customer Matrix, Decision Resources, Ektron, Google, HP 
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Autonomy, IBM, Microsoft/Bing, Next Era Research, Oracle, Pivotal, SAS. Saxena Foundation, 
Synthexis, and Textwise/IP.com. Το έργο αυτό ηγήθηκε από τη Sue Feldman της Synthexis 
και τον Hadley Reynolds της NextEra Research. Χρηματοδοτήθηκε από το Customer Matrix, 
την HP Autonomy και την IBM. Στόχος του έργου ήταν να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο 
η γνωσιακή υπολογιστική διαφέρει από την παραδοσιακή υπολογιστική και να παράσχει 
έναν μη ιδιοταγή ορισμό της γνωσιακής υπολογιστικής που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς από τη βιομηχανία ΤΠ, τους ερευνητές, τα μέσα 
ενημέρωσης, τους χρήστες τεχνολογίας και τους αγοραστές. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει 
ευρέως αποδεκτός ορισμός για τη γνωσιακή υπολογιστική ούτε στον ακαδημαϊκό χώρο 
ούτε στη βιομηχανία [10]. Σε γενικές γραμμές, ο όρος γνωσιακή υπολογιστική έχει 
χρησιμοποιηθεί αναφορά σε νέο υλικό ή/και λογισμικό που μιμείται τη λειτουργία του 
ανθρώπινου νου και συμβάλλει στη βελτίωση της ανθρώπινης λήψης αποφάσεων. Με αυτή 
την έννοια, το CC είναι ένας νέος τύπος υπολογιστικής με στόχο ακριβέστερα μοντέλα για 
το πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος αισθάνεται, αιτιολογεί και ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα. 
Εφαρμογές CC συνδέουν και προσαρμοστική σελίδα εμφανίζει (AUI) για να προσαρμοστεί  
το περιεχόμενο για ένα συγκεκριμένο είδος κοινού. Ως εκ τούτου, το υλικό και οι 
εφαρμογές CC προσπαθούν να είναι πιο συναισθηματικές και πιο σημαντικές από το 
σχεδιασμό. Ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να εκφράσουν τα γνωσιακά συστήματα 
είναι: Προσαρμοστικό — μπορούν να μάθουν καθώς οι πληροφορίες αλλάζουν, και καθώς 
οι στόχοι και οι απαιτήσεις εξελίσσονται. Μπορούν να επιλύσουν την ασάφεια και να 
ανεχτούν την απρόβλεπτη κατάσταση. Μπορούν να κατασκευαστούν για να τροφοδοτούν 
δυναμικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, που σημαίνει: 
Διαδραστικότητα – μπορούν να αλληλεπιδρούν εύκολα με τους χρήστες, έτσι ώστε αυτοί οι 
χρήστες να μπορούν να καθορίζουν τις ανάγκες τους άνετα. Μπορούν επίσης να 
αλληλεπιδρούν με άλλους επεξεργαστές, συσκευές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, 
καθώς και με τους ανθρώπους. Μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό ενός 
προβλήματος με την υποβολή ερωτήσεων ή την εξεύρεση πρόσθετες πηγές εισόδου, εάν 
μια δήλωση προβλήματος είναι διφορούμενη ή ελλιπής. Μπορούν να «θυμούνται» 
προηγούμενες αλληλεπιδράσεις σε μια διαδικασία και να επιστρέφουν πληροφορίες που 
είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη εφαρμογή εκείνη τη χρονική στιγμή. Μπορεί να 
κατανοούν (contextual), να εντοπίζουν και να εξάγουν στοιχεία του πλαισίου όπως το 
νόημα, η σύνταξη, ο χρόνος, η τοποθεσία, ο κατάλληλος τομέας, οι κανονισμοί, το προφίλ 
του χρήστη, η διαδικασία, η εργασία και ο στόχος. Μπορούν να βασίζονται σε πολλαπλές 
πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των δομημένων όσο και των μη 
δομημένων ψηφιακών πληροφοριών, καθώς και οι είσοδοι από αισθητήρες (οπτικές, 
χειρωνακτικές, ακουστικές ή παρεχόμενες από αισθητήρες) οι πλατφόρμες τεχνολογίας 
γνωσιακών υπολογιστικών σημάτων που τυπικά ειδικεύονται στην επεξεργασία και την 
ανάλυση μεγάλων, μη δομημένων συνόλων δεδομένων. Τα έγγραφα επεξεργασίας 
κειμένου, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα βίντεο, οι εικόνες, τα αρχεία ήχου, 
οι παρουσιάσεις, οι ιστοσελίδες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλές άλλες μορφές 
δεδομένων συχνά πρέπει να φέρουν χειροκίνητες ετικέτες (να συνδεθούν με ετικέτες με μη 
αυτόματο τρόπο) με μεταδεδομένα πριν μπορούν να τροφοδοτηθούν σε έναν υπολογιστή 
για την παραγωγή ανάλυσης και διορατικότητας. Το κύριο όφελος από τη χρήση γνωσιακών 
αναλύσεων έναντι των παραδοσιακών αναλύσεων μεγάλων δεδομένων είναι ότι τα εν λόγω 
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σύνολα δεδομένων δεν χρειάζεται να επισημαίνονται με ετικέτες εκ των προτέρων. Άλλα 
χαρακτηριστικά ενός γνωσιακού συστήματος ανάλυσης περιλαμβάνουν [11]: 
Προσαρμοστικότητα: τα συστήματα γνωσιακής ανάλυσης μπορούν να χρησιμοποιούν τη 
μηχανική μάθηση για να προσαρμόζονται σε διαφορετικά πλαίσια με ελάχιστη ανθρώπινη 
επίβλεψη· Φυσική γλωσσική αλληλεπίδραση: τα γνωσιακά συστήματα ανάλυσης μπορούν 
να εξοπλιστούν με ένα chatbot ή έναν βοηθό αναζήτησης που κατανοεί ερωτήματα, εξηγεί 
πληροφορίες δεδομένων και αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους στη φυσική γλώσσα. 
Γνωσιακή υπολογιστική είναι η χρήση ηλεκτρονικών μοντέλων για την προσομοίωση της 
ανθρώπινης διαδικασίας σκέψης σε πολύπλοκες καταστάσεις όπου οι απαντήσεις μπορεί 
να είναι διφορούμενες και αβέβαιες. Η φράση συνδέεται στενά με το γνωσιακό σύστημα 
υπολογιστών της IBM, Watson. Η γνωσιακή υπολογιστική αλληλεπικαλύπτεται με την 
τεχνητή νοημοσύνη και περιλαμβάνει πολλές από τις ίδιες υποκείμενες τεχνολογίες για την 
τροφοδοσία γνωσιακών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
εμπειρογνωμόνων (expert systems), των νευρωνικών δικτύων, της ρομποτικής και της 
εικονικής πραγματικότητας (VR).  

Η γνωσιακή υπολογιστική [12] καθιστά μια νέα κατηγορία προβλημάτων υπολογίσιμη. 
Αντιμετωπίζει περίπλοκες καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από ασάφεια και 
αβεβαιότητα· με άλλα λόγια χειρίζεται ανθρώπινα προβλήματα. Σε αυτές τις δυναμικές, 
πλούσιες σε πληροφορίες και μεταβαλλόμενες καταστάσεις, τα δεδομένα τείνουν να 
αλλάζουν συχνά, και συχνά είναι αντικρουόμενα. Οι στόχοι των χρηστών εξελίσσονται 
καθώς μαθαίνουν περισσότερα και επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους. Για να 
ανταποκριθεί στην ρευστή φύση της κατανόησης από τους χρήστες των προβλημάτων τους, 
το γνωσιακό υπολογιστικό σύστημα προσφέρει μια σύνθεση όχι μόνο των πηγών 
πληροφοριών αλλά και των επιρροών, των πλαισίων και των γνώσεων. Για να γίνει αυτό, τα 
συστήματα πρέπει συχνά να σταθμίζουν αντικρουόμενα στοιχεία και να προτείνουν μια 
απάντηση που είναι «καλύτερη» και όχι «σωστή». Τα γνωσιακά υπολογιστικά συστήματα 
κάνουν το πλαίσιο υπολογίσιμο. Προσδιορίζουν και εξάγουν χαρακτηριστικά πλαισίου, 
όπως ώρα, τοποθεσία, εργασία, ιστορικό ή προφίλ για την παρουσίαση ενός συνόλου 
πληροφοριών που είναι κατάλληλο για ένα άτομο ή για μια εξαρτώμενη εφαρμογή που 
εμπλέκεται σε συγκεκριμένη διαδικασία σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Παρέχουν 
μηχανικά υποβοηθούμενη serendipity (απρόσμενη και ευτυχής ανακάλυψη) βαδίζοντας 
μέσα σε μαζικές συλλογές ποικίλων πληροφοριών για την εύρεση μοτίβων (patterns) και 
στη συνέχεια εφαρμόζουν αυτά τα μοτίβα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της στιγμής. 
Τα γνωσιακά υπολογιστικά συστήματα επαναπροσδιορίζουν τη φύση της σχέσης μεταξύ 
των ανθρώπων και του ολοένα και πιο διάχυτου ψηφιακού περιβάλλοντός τους. Μπορούν 
να παίξουν το ρόλο του βοηθού ή του προπονητή για τον χρήστη, και μπορεί να ενεργούν 
ουσιαστικά αυτόνομα σε πολλές καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων. Τα όρια των 
διαδικασιών και τομέων που θα επηρεάσουν τα συστήματα αυτά εξακολουθούν να είναι 
ελαστικά και αναδυόμενα. Η έξοδος τους μπορεί να είναι περιοριστική, υποδεικτική, 
διδακτική, ή απλά διασκεδαστική. Για να επιτευχθεί αυτό το νέο επίπεδο υπολογιστικής, τα 
γνωσιακά συστήματα πρέπει να είναι: Προσαρμοστικά — Πρέπει να μάθουν καθώς οι 
πληροφορίες αλλάζουν, και καθώς οι στόχοι και οι απαιτήσεις εξελίσσονται. Πρέπει να 
επιλύσουν την ασάφεια και να ανεχτούν την απρόβλεπτη κατάσταση. Πρέπει να έχουν 
σχεδιαστεί για να τροφοδοτούν δυναμικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ή σχεδόν σε 
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πραγματικό χρόνο. Διαδραστικά Πρέπει να αλληλεπιδρούν εύκολα με τους χρήστες, έτσι 
ώστε αυτοί οι χρήστες να μπορούν να καθορίζουν τις ανάγκες τους άνετα. Μπορούν επίσης 
να αλληλεπιδρούν με άλλους επεξεργαστές, συσκευές και υπηρεσίες Cloud, καθώς και με 
ανθρώπους. Επαναληπτικά και με κατάσταση — Πρέπει να βοηθούν στον προσδιορισμό 
ενός προβλήματος θέτοντας ερωτήσεις ή βρίσκοντας πρόσθετα στοιχεία πηγής εάν μια 
δήλωση προβλήματος είναι διφορούμενη ή ελλιπής. Πρέπει να «θυμούνται» προηγούμενες 
αλληλεπιδράσεις σε μια διαδικασία και να επιστρέφουν πληροφορίες που είναι κατάλληλες 
για τη συγκεκριμένη εφαρμογή εκείνη τη χρονική στιγμή. Συναφή [12] Πρέπει να 
κατανοούν, να εντοπίζουν και να εξάγουν στοιχεία του πλαισίου όπως το νόημα, η σύνταξη, 
ο χρόνος, η τοποθεσία, η κατάλληλη περιοχή, οι κανονισμοί, το προφίλ του χρήστη, η 
διαδικασία, η εργασία και ο στόχος. Μπορούν να βασίζονται σε πολλαπλές πηγές 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τόσο δομημένων όσο και μη δομημένων ψηφιακών 
πληροφοριών, καθώς και σε εισόδους από αισθητήρες (οπτικές, χειρονομίες, ακουστικές ή 
παρεχόμενες από αισθητήρες). 

Τα γνωσιακά συστήματα διαφέρουν από τις τρέχουσες υπολογιστικές εφαρμογές, 
δεδομένου ότι κινούνται πέρα από πινακοποίηση και τον υπολογισμό με βάση 
προκαθορισμένους κανόνες και προγράμματα. Αν και είναι ικανά για βασική υπολογιστική, 
μπορούν επίσης να συνάγουν και ακόμη και αιτιολογήσουν βάσει ευρειών επιδιώξεων. 

Πέρα από αυτές τις αρχές, τα γνωσιακά υπολογιστικά συστήματα μπορούν να επεκταθούν 
ώστε να περιλαμβάνουν πρόσθετα εργαλεία και τεχνολογίες. Μπορούν να ενσωματώνουν ή 
να αξιοποιούν υφιστάμενα συστήματα πληροφοριών και να προσθέτουν διεπαφές και 
εργαλεία που αφορούν συγκεκριμένα πεδία ή εργασίες, ανάλογα με τις ανάγκες. Πολλές 
από τις σημερινές εφαρμογές (π.χ. αναζήτηση, ηλεκτρονικό εμπόριο, eDiscovery) 
παρουσιάζουν μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά είναι σπάνιο να τα βρείτε όλα 
πλήρως ολοκληρωμένα και διαδραστικά. Τα γνωσιακά συστήματα θα συνυπάρχουν με τα 
παραδοσιακά συστήματα στο προσεχής μέλλον. Πολλά γνωσιακά συστήματα θα βασιστούν 
στους σημερινούς πόρους ΤΠ. Αλλά η φιλοδοξία και η εμβέλεια της γνωσιακής 
υπολογιστικής είναι θεμελιωδώς διαφορετική. Αφήνοντας πίσω το μοντέλο του 
υπολογιστή-ως-εφαρμογή, επιδιώκει να φέρει την πληροφορική σε μια στενότερη, 
θεμελιώδη εταιρική σχέση στις ανθρώπινες προσπάθειες. 

5 ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Ο κόσμος του κυβερνοχώρου και ο φυσικός κόσμος θεωρήθηκαν ως δύο διαφορετικές 
οντότητες την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι δύο αυτές 
οντότητες συσχετίζονται στενά μεταξύ τους μετά την ενσωμάτωση 
αισθητήρων/ενεργοποιητών στα κυβερνοσυστήματα. Τα κυβερνοσυστήματα 
ανταποκρίθηκαν στον φυσικό κόσμο επιτρέποντας τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο που 
προέρχεται από συμβατικά ενσωματωμένα συστήματα, αναδεικνύοντας έτσι ένα νέο 
ερευνητικό πρότυπο με το όνομα Κυβερνοφυσικά Συστήματα - Cyber Physical System (CPS). 
Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνώνται σημαντικές προκλήσεις για την ενσωμάτωση του 
κυβερνοχώρου στον φυσικό κόσμο και τις εφαρμογές του. Προτείνεται μια αρχιτεκτονική η 
οποία περιλαμβάνει διάφορες ενότητες που υποστηρίζουν τα CPS. Κάθε ενότητα στην 
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προτεινόμενη αρχιτεκτονική έχει τη δική της σημασία και μπορεί να εφαρμοστεί σε 
διάφορες εφαρμογές [13].  

Τα Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα (CPS) [14] είναι συνενώσεις υπολογιστικών, δικτύων και 
φυσικών διαδικασιών. Οι ενσωματωμένοι (embedded) υπολογιστές και τα δίκτυα 
παρακολουθούν και ελέγχουν τις φυσικές διεργασίες, με βρόχους ανάδρασης όπου οι 
φυσικές διεργασίες επηρεάζουν τους υπολογισμούς και αντιστρόφως. Το οικονομικό και 
κοινωνικό δυναμικό αυτών των συστημάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από ό,τι 
νομίζουμε και πραγματοποιούνται σημαντικές επενδύσεις παγκοσμίως για την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας. Η τεχνολογία βασίζεται στον παλαιότερο (αλλά ακόμα πολύ νέο) κλάδο 
των ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems), υπολογιστών και λογισμικού 
ενσωματωμένων σε συσκευές των οποίων η βασική αποστολή δεν είναι ο υπολογισμός, 
όπως αυτοκίνητα, παιχνίδια, ιατρικές συσκευές και επιστημονικά όργανα. Τα CPS 
ενσωματώνουν τη δυναμική των φυσικών διεργασιών με εκείνες του λογισμικού και της 
δικτύωσης, παρέχοντας αφαιρετική όψη και τεχνικές μοντελοποίησης, σχεδιασμού και 
ανάλυσης για το ολοκληρωμένο σύνολο. 

Ως περιοχή, τα CPS είναι ένας κλάδος της μηχανικής, εστιασμένος στην τεχνολογία, με 
ισχυρή βάση στις μαθηματικές αφαιρετικές τεχνικές. Η βασική τεχνική πρόκληση είναι να 
συνενωθούν αφαιρέσεις που έχουν εξελιχθεί με την πάροδο των αιώνων για τη 
μοντελοποίηση φυσικών διεργασιών (διαφορικές εξισώσεις, στοχαστικές διαδικασίες κ.λπ.) 
με αφαιρέσεις που έχουν εξελιχθεί επί δεκαετίες στην επιστήμη των υπολογιστών 
(αλγόριθμοι και προγράμματα, που παρέχουν μια «διαδικαστική επιστημολογία» [Abelson 
και Sussman]). Οι πρώτες αφαιρέσεις επικεντρώνονται στη δυναμική (εξέλιξη της 
κατάστασης του συστήματος με την πάροδο του χρόνου), ενώ η δεύτερη επικεντρώνεται σε 
διαδικασίες μετατροπής δεδομένων. Η επιστήμη των υπολογιστών, όπως έχει τις ρίζες της 
στην έννοια της υπολογιστικότητας των Turing-Church, αφαιρεί τις βασικές φυσικές 
ιδιότητες, ιδιαίτερα το πέρασμα του χρόνου, που απαιτείται για να συμπεριλάβει τη 
δυναμική του φυσικού κόσμου στον τομέα του λόγου (βλ. εικόνα παρακάτω). 
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Εικόνα 5 έννοια κυβερνοφυσικών συστημάτων [14] 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές θα πάρουν μόνο απλές ερωτήσεις για να συζητήσουν 
ομαδικά και κάποια αλληλεπίδραση με τον λέκτορα. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1.  Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες του Διαδικτύου των πραγμάτων (επιλέξτε όλα όσα 

ισχύουν): 

a. Ηλεκτρική ενέργεια 

b. Παγκοσμιοποίηση 

c. Δίκτυα 

d. Επιστήμη υπολογιστών 
 

2. Τι σημαίνει Industrial Internet of Things 

a. Εικονικοποίηση 

b. Αποκέντρωση 

c. Δυνατότητα πραγματικού χρόνου 
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d. Σύνδεση ορισμένων ειδικών τεχνολογιών όπως: Κυβερνοφυσικά συστήματα, 
υπολογιστικό νέφος, υπολογιστική παρυφών, ανάλυση μεγάλων δεδομένων, 
τεχνητή νοημοσύνη  

3. Τα κύρια χαρακτηριστικά του υπολογιστικού νέφους είναι (επιλέξτε όλα όσα 
ισχύουν): 

a. Διαθέσιμοι πόροι συστημάτων πληροφορικής κατά παραγγελία 

b. Υπολογιστές κρυμμένοι στο νέφος 

c. Υπολογισμοί που γίνονται από έναν μεγάλο υπολογιστή 

d. Υπηρεσίες πληροφορικής διαθέσιμες μέσω δικτύου 

4. Τι σημαίνει γνωσιακή υπολογιστική 

a. Όλοι οι υπολογιστές συνεργάζονται 

b. Υλικό και/ή λογισμικό που μιμείται τη λειτουργία του ανθρώπινου νου 

c. Υπολογιστές συνδεδεμένοι με ανθρώπινα σώματα 

d. Λογισμικό με λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης 

5. Τι είναι τα κυβερνοφυσικά συστήματα 

a. Έργο για τη δημιουργία Cyborgs 

b. Τεχνητά ανθρώπινα όργανα 

c. Υπολογιστές συνδεδεμένοι με ανθρώπινα σώματα 

d. Νέο ερευνητικό πρότυπο όπου οι φυσικές διεργασίες επηρεάζουν τους 
υπολογισμούς και αντίστροφα σε κλειστό βρόχο 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

Ερώτηση  Απάντηση(εις) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Το μάθημα αυτό δείχνει και εξηγεί σημαντικά στοιχεία της έννοιας «Βιομηχανία 4.0». 

Περιεχόμενο του μαθήματος 

• Επίδειξη του τρόπου με τον οποίο το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IIoT) 
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις λειτουργίες, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα 
και να μειώσει το κόστος. 

• Ποιος είναι ο ρόλος των μεγάλων δεδομένων στην τέταρτη βιομηχανική 
επανάσταση. 

• Γιατί υπολογιστικό νέφος  
• Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων από το IIoT, ο ρόλος της ανάλυσης 

δεδομένων. 
• Παραδείγματα ψηφιακών λύσεων. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• κατανόηση του ρόλου των μεγάλων δεδομένων και της ανάλυσης στη βιομηχανία 

4.0 
• κατανόηση του ρόλου του υπολογιστικού νέφους στη Βιομηχανία 4.0 
• κατανόηση του ρόλου του Βιομηχανικού Διαδικτύου των πραγμάτων  
• κατανόηση του γιατί η συλλογή δεδομένων συνδέεται στενά με τη χρήση του 

Διαδικτύου των Πραγμάτων 
• παρατήρηση και κατανόηση παραδειγμάτων ψηφιακών λύσεων 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
AR  Επαυξημένη πραγματικότητα 
VET / ΕΕΚ Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  
VR Εικονική πραγματικότητα 
ΙοΤ / ΔτΠ  Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
ΙΙοΤ Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
 
 

1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΔΤΠ) ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
(IIOT) 

1.1  IoT / ΔτΠ 

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων είναι αυτό που επιτρέπει σε αντικείμενα και μηχανήματα 
όπως κινητά τηλέφωνα και αισθητήρες να «επικοινωνούν» μεταξύ τους, καθώς και με 
ανθρώπους για να λύσουν προβλήματα. Η ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας επιτρέπει 
στα αντικείμενα να λειτουργούν και να επιλύουν τα προβλήματα ανεξάρτητα. IoT είναι η 
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κίνηση για τη σύνδεση φυσικών πραγμάτων (αντικείμενα, ειδικά εκείνα τα αντικείμενα που 
ιστορικά δεν έχουν συνδεθεί) με το Διαδίκτυο και μεταξύ τους μέσω ασύρματων 
τεχνολογιών. Τα αντικείμενα μπορούν να περιλαμβάνουν τα πάντα, από καφετέριες έως 
δημοτικά οικοδομικά αγάλματα. Δείτε τη βασική ιδέα του IoT: 

https://www.youtube.com/watch?v=6mBO2vqLv38 

Η κύρια έννοια ενός δικτύου έξυπνων συσκευών συζητήθηκε ήδη από το 1982, με μια 
τροποποιημένη μηχανή πώλησης Coca-Cola στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon να γίνει η 
πρώτη συσκευή που συνδέεται με το Διαδίκτυο, ικανή να αναφέρει την απογραφή της και 
αν τα πρόσφατα φορτωμένα ποτά ήταν κρύα ή όχι. Ένα αυξανόμενο μέρος των συσκευών 
IoT δημιουργούνται για χρήση από τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των 
συνδεδεμένων οχημάτων, του οικιακού αυτοματισμού, της φορετής τεχνολογίας, της 
συνδεδεμένης υγείας και των συσκευών με δυνατότητες εξ αποστάσεως παρακολούθησης. 
Σημαντικές εφαρμογές του IoT: 

• Έξυπνα σπίτια – Οι συσκευές IoT αποτελούν μέρος της ευρύτερης έννοιας του 
οικιακού αυτοματισμού, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει φωτισμό, θέρμανση και 
κλιματισμό, μέσα και συστήματα ασφαλείας. 

• Φροντίδα ηλικιωμένων – Μια βασική εφαρμογή ενός έξυπνου σπιτιού είναι η 
παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους. Αυτά τα οικιακά 
συστήματα χρησιμοποιούν βοηθητική τεχνολογία για να εξυπηρετήσουν ιδιοκτήτες 
με συγκεκριμένες αναπηρίες. 

• Ιατρική και υγειονομική περίθαλψη – Το Διαδίκτυο των ιατρικών πραγμάτων (IoMT) 
είναι μια εφαρμογή του IoT για ιατρικούς και υγειονομικούς σκοπούς, συλλογή και 
ανάλυση δεδομένων για έρευνα και παρακολούθηση. 

• Μεταφορές – Το IoT μπορεί να βοηθήσει στην ενσωμάτωση των επικοινωνιών, του 
ελέγχου και της επεξεργασίας πληροφοριών σε διάφορα συστήματα μεταφοράς. Η 
εφαρμογή του IoT επεκτείνεται σε όλες τις πτυχές των συστημάτων μεταφορών 
(δηλαδή το όχημα, την υποδομή και τον οδηγό ή τον χρήστη). 

• Παραγωγή – Το IoT μπορεί να πραγματοποιήσει την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των 
διαφόρων παραγωγικών συσκευών που είναι εξοπλισμένες με ικανότητες 
ανίχνευσης, αναγνώρισης, επεξεργασίας, επικοινωνίας, ενεργοποίησης και 
δικτύωσης. 

• Βιομηχανικές εφαρμογές – γνωστές ως IIoT, βιομηχανικές συσκευές IoT αποκτούν 
και αναλύουν δεδομένα από συνδεδεμένο εξοπλισμό, επιχειρησιακή τεχνολογία, 
τοποθεσίες και ανθρώπους. Σε συνδυασμό με συσκευές παρακολούθησης  
τεχνολογίας παραγωγικών λειτουργιών (Operational Control - OT), το IIoT βοηθά στη 
ρύθμιση και παρακολούθηση βιομηχανικών συστημάτων.  

• Γεωργία – Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας βιώσιμων αστικών και 
αγροτικών υποδομών, όπως γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές και υπεράκτια 
αιολικά πάρκα, αποτελεί βασική εφαρμογή του ΔτΠ. 
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• Διαχείριση ενέργειας – Σημαντικοί αριθμοί ενεργοβόρων συσκευών (π.χ. λαμπτήρες, 
οικιακές συσκευές, κινητήρες, αντλίες κ.λπ.) ήδη ενσωματώνουν τη συνδεσιμότητα 
στο διαδίκτυο, η οποία μπορεί να τους επιτρέψει να επικοινωνούν με επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας όχι μόνο για την εξισορρόπηση της παραγωγής ενέργειας, αλλά και 
για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στο σύνολό της. 

• Έξυπνη πόλη – Υπάρχουν αρκετές προγραμματισμένες ή εν εξελίξει μεγάλης 
κλίμακας εγκαταστάσεις του IoT, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη διαχείριση 
των πόλεων και των συστημάτων. 

1.2 ΙΙοΤ 

Το IIoT βασίζεται σε τεχνολογίες όπως η κυβερνοασφάλεια, το υπολογιστικό νέφος, η 
υπολογιστική παρυφών, οι κινητές τεχνολογίες, η μηχανή προς μηχανή, η τρισδιάστατη 
εκτύπωση, η προηγμένη ρομποτική, τα μεγάλα δεδομένα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η 
τεχνολογία RFID και η γνωσιακή υπολογιστική. Πέντε από τα πιο σημαντικά περιγράφονται 
παρακάτω: 

• Κυβερνοφυσικά συστήματα (CPS): η βασική τεχνολογική πλατφόρμα για το IoT και 
το IIoT και ως εκ τούτου ο κύριος καταλύτης για τη σύνδεση φυσικών μηχανημάτων 
που ήταν προηγουμένως αποσυνδεδεμένα. Η CPS ενσωματώνει τη δυναμική της 
φυσικής διαδικασίας με εκείνη του λογισμικού και της επικοινωνίας, παρέχοντας 
αφηρήσεις και τεχνικές μοντελοποίησης, σχεδιασμού και ανάλυσης. 

• Υπολογιστικό νέφος: υπηρεσίες και πόροι πληροφορικής που μπορούν να 
μεταφορτωθούν στο υπολογιστικό νέφος και να ανακτηθούν από αυτό  μέσω 
Διαδικτύου, σε αντίθεση με την άμεση σύνδεση με έναν εξυπηρετητή. Τα αρχεία 
μπορούν να διατηρούνται σε συστήματα αποθήκευσης που βασίζονται στο 
υπολογιστικό νέφος και όχι σε τοπικές συσκευές αποθήκευσης. 

• Υπολογιστική παρυφών: Ένα κατανεμημένο υπολογιστικό πρότυπο που φέρνει την 
αποθήκευση δεδομένων υπολογιστή πιο κοντά στη θέση όπου χρειάζεται. Σε 
αντίθεση με το υπολογιστικό νέφος, η υπολογιστική παρυφών αναφέρεται στην 
αποκεντρωμένη επεξεργασία δεδομένων στην άκρη (παρυφές) του δικτύου. Το 
βιομηχανικό διαδίκτυο απαιτεί περισσότερο αρχιτεκτονική παρυφών συν νέφους 
αντί μιας αρχιτεκτονικής που βασίζεται σε καθαρά συγκεντρωτικό νέφος, 
προκειμένου να μετασχηματιστεί η παραγωγικότητα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
στον βιομηχανικό κόσμο. 

• Ανάλυση μεγάλων δεδομένων: Η ανάλυση μεγάλων δεδομένων είναι η διαδικασία 
εξέτασης μεγάλων και ποικίλων συνόλων δεδομένων ή μεγάλων δεδομένων. 

• Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση: Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ - AI) είναι ένας 
τομέας της επιστήμης των υπολογιστών στον οποίο δημιουργούνται έξυπνες 
μηχανές που λειτουργούν και αντιδρούν όπως οι άνθρωποι. Η μηχανική μάθηση 
αποτελεί βασικό μέρος της τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στο λογισμικό να 
προβλέπει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα αποτελέσματα χωρίς να προγραμματίζεται 
ρητά. 
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1.3 IIoT στη Βιομηχανία 4.0 - παραδείγματα 

1.3.1 Γιατί IIoT; 

Η παραγωγή και μεταποίηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για την 
αξιοποίηση της απτής απόδοσης των επενδύσεων του IIoT: 

• Καλύτερη διαχείριση 

Διαχείριση μεγάλου αριθμού στοιχείων ενεργητικού που ασχολούνται με τη μεταποίηση, 
συμπεριλαμβανομένων στόλων μηχανημάτων υψηλής εξειδίκευσης. 

• Εξοικονόμηση χρόνου 

Μείωση του χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή προϊόντων, ενόψει των διαρκώς 
μεταβαλλόμενων μεταβλητών της αγοράς και των καταναλωτών. 

• Μείωση του κόστους 

Βελτίωση της εσωτερικής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα 
στη μείωση του λειτουργικού κόστους και του κόστους συντήρησης. 

• Εμπειρία πελατών 

Η επίλυση των σημείων που προκαλούν προβλήματα στους πελάτες και η μετατροπή της 
εμπειρίας του πελάτη, με παράλληλη βοήθεια για περιορισμό κόστους για τους πελάτες. 

Στον τομέα της παραγωγής / μεταποίησης, το 63 % των επιχειρήσεων θεωρούν το IoT 
«στρατηγική» πορεία για αποτελεσματικότερο ανταγωνισμό με προϊόντα και υπηρεσίες, 
επιτρέποντας στις εταιρείες: 

• Βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Το IoT μπορεί να οδηγήσει τόσο στην ενεργειακή όσο και στη λειτουργική αποδοτικότητα 
εντός των μεταποιητικών οργανισμών, ενισχύοντας την ποιότητα, τη διακίνηση, την 
απόδοση και τη διαχείριση περιορισμών. 

• Να αποκτήσουν νόημα τα μεγάλα δεδομένα 

Το IIoT είναι το θεμέλιο για την ενεργοποίηση προηγμένων αναλύσεων που θα οδηγήσουν 
σε αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, τόσο επιτόπου όσο και σε ολόκληρο τον οργανισμό. 

• Ευημερία στην ψηφιακή οικονομία 

Το IIoT αποτελεί βασικό παράγοντα διευκόλυνσης της καινοτομίας, του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και της ανάπτυξης νέων ψηφιακών, πελατοκεντρικών επιχειρηματικών 
μοντέλων. 

Δείτε τη βασική ιδέα του IIoT: 
https://www.youtube.com/watch?v=0mvrTeK9kME 

και  
https://www.pwc.com/gx/en/technology/pdf/industrial-internet-of-things.pdf 
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1.3.2 Πλατφόρμα Emmerson 

Υπάρχει άμεση πρόταση λύσης από την εταιρεία Emmerson, δείτε περισσότερα στο 
https://www.emerson.com/documents/automation/reaching-top-quartile-through-digital-
transformation-en-5287422.pdf 

Το κλειδί για την προσέγγιση αυτή είναι ένα ευέλικτο σύνολο τεχνολογικών λύσεων που 
ονομάζεται Plantweb™ digital ecosystem, με την υποστήριξη της βαθιάς τεχνογνωσίας της 
Emerson στον τομέα. Το PlantWeb, ένα χαρτοφυλάκιο διαλειτουργικών τεχνολογιών, 
λογισμικού και υπηρεσιών, βοηθά τους πελάτες να υλοποιήσουν μετρήσιμες βελτιώσεις 
στην αξιοπιστία, την ασφάλεια, τη διαχείριση της ενέργειας και τις συνολικές λειτουργίες. 
Το ψηφιακό οικοσύστημα παρέχει στους πελάτες απόλυτη ευελιξία και δυνατότητα 
κλιμάκωσης στον τρόπο με τον οποίο υιοθετούν το IIoT και τους θέτει σε πορεία προς τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό. Το κλειδί για την επιτυχία είναι η σύνδεση της τεχνολογίας για 
να εξασφαλιστεί ότι το εργοστασιακό οικοσύστημα λειτουργεί μαζί. Πολλές εταιρείες έχουν 
ήδη ενσωματώσει τεχνολογίες εργοστασιακού χώρου -όπως αισθητήρες και έξυπνες 
βαλβίδες- που μπορούν να παρακολουθούν τις γραμμές παραγωγής και τις βιομηχανικές 
διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο, την παρακολούθηση της θερμοκρασίας, της ροής, της 
πίεσης, των ανοιγμάτων βαλβίδων και των κλεισμάτων, καθώς και άλλους παράγοντες που 
επηρεάζουν την παραγωγή. Τόσο οι παραγωγή διαδικασιών όσο και οι διακριτοί παραγωγοί 
έχουν επίσης πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα συναγερμού 
σχεδιασμένα να αντιδρούν στα δεδομένα των αισθητήρων και να κλείνουν μηχανές, εάν 
χρειαστεί, μειώνοντας τον κίνδυνο καταστροφικής βλάβης και παράτασης του χρόνου 
διακοπής λειτουργίας. 

 

1.3.3 InvestCorp 

 (*) https://www.investcorp.com/wp-content/uploads/2019/11/Emerging-use-of-IIOT.pdf 

Η πλατφόρμα SmartSpace έχει κατασκευαστεί για γρήγορη και αποτελεσματική ανάπτυξη 
νέων εφαρμογών εντοπισμού θέσης, επιτρέποντας σε όποιον διαμορφώσει το SmartSpace 
να μετατρέψει ιδέες γρήγορα σε πρωτόλειες (prototype) εφαρμογές, να εφαρμόσει σχέδια 
και να αναπτύξει νέες λύσεις. Ο συνδυασμός τεχνολογίας αισθητήρων υψηλής ακρίβειας με 
ένα δομοστοιχειωτό (modular) και ατομικά προσαρμόσιμο στρώμα λογισμικού που εισάγει 
τη λογική της διαδικασίας και τη χωρική μοντελοποίηση επιτρέπει τη δημιουργία ενός 
ψηφιακού αντιγράφου – ή ενός ψηφιακού δίδυμου – εξαιρετικά πολύπλοκων διαδικασιών 
(Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1 Κατασκευή εφαρμογών SmartSpace με πλατφόρμα λογισμικού και platform24, 

(*) 

 

Η λύση SmartSpace έχει πολλά σημεία επαφής στο χώρο του IoT και θα στηρίξει το έξυπνο 
εργοστάσιο του μέλλοντος. Είναι ένα μονοπάτι στη Βιομηχανία 4.0 και επωφελείται από 
βασικούς παράγοντες της αγοράς στον τομέα – ιδίως το μειωμένο κόστος στην τεχνολογία 
αισθητήρων. Στο κέντρο της λύσης βρίσκεται η σύνδεση του «φυσικού κόσμου» με τον 
«κυβερνητικό κόσμο». Η διαδικασία αναπαραγωγής του πραγματικού κόσμου σε ένα 
ψηφιακό μοντέλο έχει ονομαστεί Digital Twinning ή Digital Twin. Η διαδικασία αυτή μπορεί 
να έχει τρεις κύριες διακριτές εφαρμογές: 

• Δίδυμο προϊόν: Ψηφιακή αναπαράσταση φυσικού προϊόντος σε μοντέλο 
συμπεριφοράς προϊόντος με οικονομικά αποδοτικό τρόπο 

• Ανάπτυξη δίδυμη: Εναλλακτική λύση ή προσθήκη στη φυσική κατασκευή 
πρωτόλειων για τη δοκιμή νέων προϊόντων/τεχνολογιών 

• Δίδυμη παραγωγή: Εικονική προσομοίωση μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της 
διάταξης της διαδικασίας, της ροής υλικών κ.λπ. για την προσομοίωση και τη 
βελτιστοποίηση της παραγωγής μέσω του εντοπισμού των επιπτώσεων των 
αλλαγών 

Το SmartSpace εμπίπτει στην τρίτη κατηγορία –δίδυμη pπαραγωγή– και ως εκ τούτου έχει 
αρκετά σχετικά σημεία επαφής στη συνεχή αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της 
διεργασίας που περιγράφεται νωρίτερα στο παρόν έγγραφο. Όπως και με πολλές άλλες 
λύσεις IoT σε ένα έξυπνο εργοστάσιο, το SmartSpace έχει επιπτώσεις στην άμεση 
δημιουργία αξίας ενός πελάτη, αλλά επηρεάζει επίσης τις σχέσεις προμηθευτή και πελάτη, 
καθώς και τη συνολική δεξαμενή δεδομένων, τροφοδοτώντας συνεχώς την αποθήκευση 
μεγάλων δεδομένων (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2 Επισκόπηση του έξυπνου εργοστασίου 

2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
2.1 Υπολογιστικό νέφος  

Σε απλή περιγραφή:  

https://www.zdnet.com/article/what-is-cloud-computing-everything-you-need-to-know-
about-the-cloud/ 
https://searchcloudcomputing.techtarget.com/definition/cloud-computing 

• Τι είναι το υπολογιστικό νέφος, με απλούς όρους; 

Το υπολογιστικό νέφος είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής κατά παραγγελία – από 
τις εφαρμογές έως την ισχύ αποθήκευσης και επεξεργασίας – συνήθως μέσω του 
διαδικτύου και σε διανεμητική βάση.  

• Ποιες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους είναι διαθέσιμες; 

Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους καλύπτουν πλέον ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από τα 
βασικά στοιχεία της αποθήκευσης, της δικτύωσης και της ισχύος επεξεργασίας έως την 
επεξεργασία της φυσικής γλώσσας και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις συνήθεις 
εφαρμογές γραφείου. Σχεδόν κάθε υπηρεσία που δεν απαιτεί φυσική εγγύτητα με το υλικό 
του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε μπορεί τώρα να παραδοθεί μέσω του cloud. 

• Ποια είναι τα παραδείγματα υπολογιστικού νέφους; 

Το υπολογιστικό νέφος στηρίζει έναν τεράστιο αριθμό υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει 
υπηρεσίες καταναλωτών όπως το Gmail ή το cloud back-up των φωτογραφιών στο 
smartphone σας, αν και στις υπηρεσίες που επιτρέπουν στις μεγάλες επιχειρήσεις να 
φιλοξενούν όλα τα δεδομένα τους και να εκτελούν όλες τις εφαρμογές τους στο cloud. Το 
Netflix βασίζεται σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους για τη λειτουργία της υπηρεσίας 
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βίντεο συνεχούς ροής και άλλων επιχειρηματικών συστημάτων, καθώς και σε διάφορους 
άλλους οργανισμούς. 

Το υπολογιστικό νέφος γίνεται η προεπιλεγμένη επιλογή για πολλές εφαρμογές: οι 
προμηθευτές λογισμικού προσφέρουν όλο και περισσότερο τις εφαρμογές τους ως 
υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου και όχι ως αυτόνομα προϊόντα, καθώς προσπαθούν να 
στραφούν σε ένα μοντέλο συνδρομής. Ωστόσο, υπάρχει ένα δυνητικό μειονέκτημα για το 
υπολογιστικό νέφος, δεδομένου ότι μπορεί επίσης να εισαγάγει νέο κόστος και νέους 
κινδύνους για τις εταιρείες που το χρησιμοποιούν. 

Κορυφαίοι πάροχοι υπολογιστικού νέφους το 2020: AWS, Microsoft Azure και Google Cloud, 
υβριδικά, SaaS παίκτες 

• Πώς λειτουργεί το υπολογιστικό νέφος; 

Αντί να κατέχουν τη δική τους υπολογιστική υποδομή ή κέντρα δεδομένων, οι εταιρείες 
μπορούν να ενοικιάσουν πρόσβαση σε οτιδήποτε, από εφαρμογές έως αποθήκευση από 
έναν πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.  

Ένα όφελος από τη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους είναι ότι οι επιχειρήσεις 
μπορούν να αποφύγουν το αρχικό κόστος και την πολυπλοκότητα της ιδιοκτησίας και της 
συντήρησης της δικής τους υποδομής ΤΠ και αντ’ αυτού να πληρώνουν απλώς για ό,τι 
χρησιμοποιούν, όταν τη χρησιμοποιούν. 

Με τη σειρά τους, οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους μπορούν να επωφεληθούν 
από σημαντικές οικονομίες κλίμακας παρέχοντας τις ίδιες υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα 
πελατών. 

• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του υπολογιστικού νέφους 

Το υπολογιστικό νέφος δεν είναι αναγκαστικά φθηνότερο από άλλες μορφές 
υπολογιστικής, όπως η μίσθωση δεν είναι πάντα φθηνότερη από την αγορά 
μακροπρόθεσμα. Εάν μια εφαρμογή έχει τακτική και προβλέψιμη απαίτηση για 
υπολογιστικές υπηρεσίες, η παροχή της υπηρεσίας αυτής σε ιδίες εγκαταστάσεις μπορεί να 
είναι πιο οικονομική. 

Ορισμένες εταιρείες μπορεί να είναι απρόθυμες να φιλοξενήσουν ευαίσθητα δεδομένα σε 
μια υπηρεσία που χρησιμοποιείται επίσης από τους αντιπάλους. Η μετάβαση σε μια 
εφαρμογή SaaS μπορεί επίσης να σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε τις ίδιες εφαρμογές όπως ο  
αντίπαλος σας, γεγονός που μπορεί να δυσχεράνει τη δημιουργία οποιουδήποτε 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος εάν η εφαρμογή αυτή είναι βασική για την επιχείρησή 
σας. 

Ενώ μπορεί να είναι εύκολο να ξεκινήσετε τη χρήση μιας νέας εφαρμογής υπολογιστικού 
νέφους, η μεταφορά υφιστάμενων δεδομένων ή εφαρμογών στο υπολογιστικό νέφος 
μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκη και δαπανηρή. Και φαίνεται ότι τώρα υπάρχει κάποια 
έλλειψη σε δεξιότητες υπολογιστικού νέφους με ιδιαίτερα μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό 
DevOps και γνώσεις παρακολούθησης και διαχείρισης πολλαπλών. 
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2.2 Μεγάλα δεδομένα (Big Data) 

2.2.1 Περιγραφή τι είναι τα «μεγάλα δεδομένα» 

Τα μεγάλα δεδομένα είναι ένας όρος που περιγράφει τον μεγάλο όγκο των δεδομένων – 
τόσο δομημένα όσο και μη δομημένα. Το σημαντικότερο είναι ο τρόπος οργάνωσης των 
δεδομένων για την καλύτερη ανάλυσή τους. Τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν 
ώστε να εξαχθούν καλύτερα συμπεράσματα και αποφάσεις για διάφορους τομείς.  

Η χρήση των Big Data γίνεται συνηθισμένη στις μέρες μας από τις εταιρείες για να 
ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους. Στις περισσότερες βιομηχανίες, οι υφιστάμενοι 
ανταγωνιστές και οι νεοεισερχόμενοι θα χρησιμοποιήσουν τις στρατηγικές που προκύπτουν 
από τα δεδομένα που αναλύθηκαν για να ανταγωνιστούν, να καινοτομήσουν και να 
συλλέξουν αξία.   

Τα Big Data βοηθούν τους οργανισμούς να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και 
εντελώς νέες κατηγορίες εταιρειών που μπορούν να συνδυάσουν και να αναλύσουν τα 
δεδομένα της βιομηχανίας. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν άφθονες πληροφορίες σχετικά με 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τους αγοραστές και τους προμηθευτές, τις προτιμήσεις των 
καταναλωτών που μπορούν να συλλεχθούν και να αναλυθούν. 

Ο όρος «μεγάλα δεδομένα» είναι σχετικά νέος. Προέκυψε από το γεγονός ότι πολλές 
εταιρείες έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν και να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες 
πληροφοριών. Η ιδέα που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 όταν ο αναλυτής της 
βιομηχανίας Doug Laney διατύπωσε τον πλέον κεντρικό ορισμό των μεγάλων δεδομένων ως 
τα τρία V (από το αρχικό γράμμα V των 3 όρων στα αγγλικά):  

• Volume - Όγκος. Οι οργανισμοί συλλέγουν δεδομένα από διάφορες πηγές, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών συναλλαγών, των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και πληροφοριών από δεδομένα από αισθητήρα ή μηχανή προς μηχανή. 
Στο παρελθόν, η αποθήκευση θα ήταν πρόβλημα – αλλά οι νέες τεχνολογίες (όπως 
το Hadoop) έχουν ελαφρύνει το βάρος. Το ίδιο το όνομα «μεγάλα δεδομένα» 
σχετίζεται με ένα μέγεθος που είναι τεράστιο. Το μέγεθος των δεδομένων 
διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό της αξίας από τα 
δεδομένα. Επίσης, το κατά πόσον ένα συγκεκριμένο δεδομένο μπορεί να θεωρηθεί 
ως μεγάλα δεδομένα ή όχι, εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων. Ως εκ τούτου, ο 
«Όγκος» είναι ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
εξέταση των «μεγάλων δεδομένων». 

• Velocity - Ταχύτητα. Ροές δεδομένων έρχονται σε πρωτοφανή ταχύτητα και πρέπει 
να αντιμετωπίζονται εγκαίρως.  Ο όρος «ταχύτητα» αναφέρεται στην ταχύτητα 
παραγωγής δεδομένων. Η ταχύτητα παραγωγής και επεξεργασίας των δεδομένων 
για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, καθορίζει το πραγματικό δυναμικό των 
δεδομένων. 

• Variety - Ποικιλία. Τα δεδομένα προέρχονται σε όλους τους τύπους μορφοτύπων – 
από δομημένα σύνολα, αριθμητικά δεδομένα σε παραδοσιακές βάσεις δεδομένων 
σε μη δομημένα έγγραφα κειμένου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βίντεο, ήχο, 
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δεδομένα τιμών μετοχών και χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Η ποικιλία 
αναφέρεται σε ετερογενείς πηγές και στη φύση των δεδομένων, τόσο δομημένων 
όσο και μη δομημένων. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, τα λογιστικά 
φύλλα και οι βάσεις δεδομένων ήταν οι μόνες πηγές δεδομένων που εξετάστηκαν 
από τις περισσότερες εφαρμογές. Σήμερα, τα δεδομένα με τη μορφή ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων, φωτογραφιών, βίντεο, συσκευών παρακολούθησης, PDF, ήχου κ.λπ. 
εξετάζονται επίσης στις εφαρμογές ανάλυσης. Αυτή η ποικιλία μη δομημένων 
δεδομένων θέτει ορισμένα ζητήματα για την αποθήκευση, την εξόρυξη και την 
ανάλυση δεδομένων. 

 

2.2.2 Γιατί είναι τα Big Data Σημαντικά; 

Η σημασία των μεγάλων δεδομένων προκύπτει όχι από το πόσα δεδομένα συλλέγονται 
αλλά από το πώς μια εταιρεία χρησιμοποιεί τα συλλεγόμενα δεδομένα. Δεν περιστρέφεται 
γύρω από το πόσα δεδομένα έχει μια εταιρεία, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία 
χρησιμοποιεί τα συλλεγόμενα δεδομένα. Η ορθή και κατευθυνόμενη ανάλυση των 
αποθηκευμένων δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στις ακόλουθες απαντήσεις: 

• Εξοικονόμηση κόστους: Ορισμένα εργαλεία των Big Data, όπως το Hadoop και το 
Cloud-Based Analytics, μπορούν να αποφέρουν πλεονεκτήματα κόστους στις 
επιχειρήσεις όταν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων και 
αυτά τα εργαλεία βοηθούν επίσης στον εντοπισμό αποτελεσματικότερων τρόπων 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

• Χρονικές μειώσεις: Η υψηλή ταχύτητα εργαλείων όπως το Hadoop και η in-memory 
analytics μπορούν εύκολα να εντοπίσουν νέες πηγές δεδομένων που βοηθούν τις 
επιχειρήσεις να αναλύουν άμεσα τα δεδομένα και να λαμβάνουν γρήγορες 
αποφάσεις με βάσει αυτών που έμαθαν. 

• Κατανόηση των συνθηκών της αγοράς: με την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων 
μπορεί να κατανοηθούν καλύτερα οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. 

 

2.2.3 Η κύρια πηγή των μεγάλων δεδομένων 

Τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να χρησιμεύσουν για να αποφέρουν οφέλη σε πολλούς 
διάφορους τομείς, όπως:  

• Μεγάλα δεδομένα στη βιομηχανία της εκπαίδευσης:  εξατομικευμένα και δυναμικά 
προγράμματα μάθησης, υλικό μαθημάτων eframing, συστήματα διαβάθμισης, 
πρόβλεψη σταδιοδρομίας. 

• Μεγάλα δεδομένα στον ασφαλιστικό κλάδο: ο ασφαλιστικός κλάδος έχει σημασία 
όχι μόνο για τους ιδιώτες αλλά και για τις επιχειρήσεις. Ο λόγος που η ασφάλιση 
κατέχει σημαντική θέση είναι επειδή υποστηρίζει τους ανθρώπους σε περιόδους 
αντιξοοτήτων και αβεβαιοτήτων.  
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• Συλλογή πληροφοριών: συλλέγεται σε πολλές πηγές. 

• Μεγάλα δεδομένα της Πολιτείας από διάφορα αρχεία και βάσεις δεδομένων 
σχετικά με τους πολίτες. 

• Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο: 

• Μεγάλα δεδομένα στον τραπεζικό τομέα: ο όγκος των δεδομένων στους 
τραπεζικούς τομείς εκτοξεύεται στα ύψη κάθε δευτερόλεπτο. 

 

2.2.4 Εργαλεία ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 

• Storm 

Το Storm, το οποίο τώρα ανήκει στο Twitter, είναι ένα σύστημα κατανεμημένου 
υπολογισμού σε πραγματικό χρόνο. 

• Cloudera 

Cloudera προσφέρει τα εργαλεία Cloudera Enterprise RTQ που προσφέρει σε πραγματικό 
χρόνο, διαδραστικές αναλυτικές ερωτήσεις των δεδομένων που αποθηκεύονται σε HBase ή 
HDFS. 

• Gridgrain 

GridGain λογισμικό ανοιχτού κώδικα σε Java για υπολογιστική πλέγματος. Είναι συμβατό με 
το Hadoop DFS και προσφέρει ένα υποκατάστατο στο MapReduce του Hadoop. 

• SpaceCurve 

Η τεχνολογία που αναπτύσσει το SpaceCurve μπορεί να ανακαλύψει υποκείμενα μοτίβα σε 
πολυδιάστατα γεωδεδομένα. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Ποιος ορισμός ταιριάζει καλύτερα στην «επαυξημένη πραγματικότητα»; 

a. Τεχνολογία που μετατρέπει τα φυσικά αντικείμενα σε ψηφιακά αντικείμενα 

b. Τεχνολογία που προβάλει ψηφιακές πληροφορίες πάνω σε στοιχεία του 
πραγματικού κόσμου 

c. Τεχνολογία που βυθίζει πλήρως τους χρήστες σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον 

d. Τεχνολογία που μπορεί να επιτύχει κατανόηση των εικόνων σε ανθρώπινο επίπεδο 

2. Πώς βοηθά το IoT στις πόλεις; 

a. Ενίσχυση της ευφυΐας των πολιτών 

b. Βοηθά μόνο στην καλή οργάνωση των μέσων μεταφοράς 

c. Ετοιμάζει τις πόλεις για το καλοκαίρι. 
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d. Βελτίωση της διαχείρισης των πόλεων και των συστημάτων 

3. Τι είναι το Big Data Security πρόβλημα; 

a. Υπάρχει μεγάλος όγκος δεδομένων 

b. Δεν γνωρίζουμε πώς να αναλύσουμε τα δεδομένα 

c. Δεν γνωρίζουμε καμία τεχνολογική πλατφόρμα για την οργάνωση δεδομένων 

d. Η ασφάλεια των μεγάλων δεδομένων είναι η επεξεργασία των διαδικασιών φύλαξης 
δεδομένων και ανάλυσης 

4. Γιατί είναι τα Big Data σημαντικά; Ποιες απαντήσεις είναι ψευδείς; 

a. Κατανόηση των συνθηκών της αγοράς 

b. Κανένα δεν είναι σωστό. 

c. Για τη μείωση του κόστους 

d. Για μείωση του χρόνου 
 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1] https://www.youtube.com/watch?v=0mvrTeK9kME    
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[4] https://www.investcorp.com/wp-content/uploads/2019/11/Emerging-use-of-
IIOT.pdf  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
Το μάθημα αυτό παρουσιάζει την Εικονική Πραγματικότητα (VR) και την Επαυξημένη 
Πραγματικότητα (AR) ως νέες λύσεις ΤΠΕ που μπορούν να είναι χρήσιμες, αποτελεσματικές 
και κερδοφόρες σε εγκαταστάσεις της Προηγμένης Μεταποίησης.  

Παρουσιάζει επίσης εφαρμογές των τεχνολογιών AR και VR στη βιομηχανία και τη 
μεταποίηση, και ειδικότερα στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, του σχεδιασμού 
και της ανάπτυξης, της εξυπηρέτησης και συντήρησης, καθώς και της υποστήριξης 
εργασιών και συνεργασίας. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι: 

• Να δείξει τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τις διαφορές των VR και AR. 
• Να παρουσιάσει συσκευές που υλοποιούν VR και AR. 
• Να εξοικειώσει μαθητές με συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσης VR και AR σε 

διαδικασίες παραγωγής. 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
AR Επαυξημένη πραγματικότητα 
ΕΕΚ Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  
VR Εικονική πραγματικότητα 
 
 

1 AR ΕΝΑΝΤΙ VR 
Η επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality - AR) ως τεχνολογία επικαλύπτει 
εικονικές εικόνες (επαυξημένα στοιχεία όπως τρισδιάστατα αντικείμενα, περιεχόμενα 
πολυμέσων ή πληροφορίες κειμένου) στον πραγματικό κόσμο. Στη συνέχεια, τα 
προβαλλόμενα αντικείμενα εμφανίζονται σαν να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με το 
πραγματικό περιβάλλον (Azuma et al., 2001). Αυτά τα αντικείμενα τοποθετούνται στην 
κατάλληλη στιγμή και θέση σχετικά με την προοπτική που έχει ο χρήστης.  

Μια έννοια της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality - VR) αναφέρεται στην πλήρως 
προσομοιωμένη πραγματικότητα, που δημιουργήθηκε στα συστήματα υπολογιστών 
(Martín-Gutiérrez et al., 2017). Το VR επιτρέπει στους χρήστες να κινούνται γύρω από έναν 
εικονικό κόσμο 360 μοιρών, παρατηρώντας αυτόν τον κόσμο από όλες τις οπτικές γωνίες 
και, ανάλογα με την εφαρμογή, επιτρέπει ακόμη και στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με 
αυτόν τον εικονικό κόσμο. Ως εκ τούτου, οι χρήστες δεν αντιλαμβάνονται πλέον το 
πραγματικό, φυσικό περιβάλλον τους. Αντ’ αυτού, είναι πλήρως βυθισμένοι μέσα στον 
εικονικό κόσμο, ίσως με τη βοήθεια γυαλιών VR. Αυτό δίνει στους χρήστες την ευκαιρία να 
βιώσουν βίντεο ή εικόνες από μια κλειστή προοπτική 360 μοιρών και να μετακινηθούν σε 
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αυτόν τον εικονικό κόσμο. Για παράδειγμα, ένας μηχανικός θα μπορούσε να αλληλεπιδρά 
με αυτόν το, πλήρως παραγόμενο από υπολογιστή, τρισδιάστατο περιβάλλον και να 
χειριστεί μια ρεαλιστική αναπαράσταση ενός προϊόντος σε πραγματικό χρόνο.  

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα διαφέρει από την Εικονική Πραγματικότητα σε έναν 
συγκεκριμένο, αποφασιστικό παράγοντα: ενώ οι χρήστες VR βιώνουν πλήρη εμβάπτιση σε 
έναν εικονικό κόσμο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στην πραγματικότητα, οι χρήστες 
AR πρέπει να βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη πραγματική τοποθεσία για να επαυξήσουν 
την εμπειρία της πραγματικότητας, εμπλουτίζοντας την με χρήσιμες πληροφορίες ανάλογα 
με τη θέση τους. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια λεπτή γραμμή μεταξύ AR και VR· έτσι, η έννοια της συνέχειας 
της πραγματικότητας-εικονικότητας βασίζεται σε μια συνεχή κλίμακα μεταξύ ενός 
πραγματικού κόσμου και ενός πλήρως εικονικού περιβάλλοντος (Milgram & Kishino, 1994). 
Στην Εικόνα 1 φαίνεται ένα παράδειγμα για τη μετάβαση από την πραγματικότητα (το 
πραγματικό Range Rover) στην AR (αναμειγνύοντας τον πραγματικό κινητήρα με το 
αντικείμενο που δημιουργείται από τον υπολογιστή για λόγους συντήρησης) σε VR (ένα 
ρεαλιστικό μοντέλο 3D του αυτοκινήτου) όπως παρουσιάζεται στο (Ma, Gausemeier, Fan, 
Grafe, 2011). 

 

 
Εικόνα 1 Από την πραγματική ζωή στην εικονική πραγματικότητα (Ma, Gausemeier, Fan, Grafe, 2011) 

2 ΥΛΙΚΟ AR ΚΑΙ VR 
Μια άλλη διαφορά μεταξύ της Εικονικής Πραγματικότητας και της Επαυξημένης 
Πραγματικότητας σχετίζεται με το υλικό που απαιτείται: ενώ για εφαρμογές VR απαιτείται 
να υπάρχουν γυαλιά VR ή ένα σετ ήχου/όρασης, σε εφαρμογές VR αρκούν ένα σύγχρονο 
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smartphone ή tablet. Αυτό το υλικό αναλύεται στις ακόλουθες ενότητες (Mealy, 2018, 
Mealy, 2018a, Mealy, 2018b). 

2.1 Συσκευές AR 

2.1.1 Microsoft HoloLens 

Το HoloLens είναι μία συσκευή head-mounted display (HMDs – απεικονιστική συσκευή-
οθόνη που τοποθετείται στο κεφάλι) με υψηλό προφίλ στην αγορά, εν μέρει λόγω της 
επιρροής της Microsoft στο μάρκετινγκ. Αλλά πέρα από το μάρκετινγκ, το HoloLens 
αποδείχτηκε ότι είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά HMDs πρώτης γενιάς και έχει 
προχωρήσει πολύ προς τον καθορισμό προτύπου για headset AR. 

Το HoloLens είναι ένα αυτόνομο headset που δε χρειάζεται να συνδεθεί σε υπολογιστή 
γραφείου ή φορητό υπολογιστή. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες του χαρτογραφούν το 
περιβάλλον γύρω από το χρήστη για την τοποθέτηση τρισδιάστατων ολογραμμάτων. 
Αναγνωρίζει τις χειρονομίες και τη φωνή για εντολές εισόδου από τους χρήστες. Με τον 
ίδιο τρόπο που τα εικονικά στοιχεία επικαλύπτουν στοιχεία του πραγματικού κόσμου, το 
HoloLens έχει ένα ενσωματωμένο 3D σύστημα ήχου αντί για ακουστικά και επικαλύπτει με 
ήχος AR τον ήχο από τον πραγματικό κόσμο. Αυτό βοηθά να αποφευχθεί η αποκοπή του 
χρήστη από τον πραγματικό κόσμο. Αν γίνει σωστή χαρτογράφηση, το HoloLens επιτρέπει 
επίσης την απόκρυψη των ολογραμμάτων του ψηφιακού κόσμου από φυσικά αντικείμενα 
του πραγματικού κόσμου. Μια ολογραφική μπάλα που κυλάει κάτω από ένα πραγματικό 
τραπέζι θα μπορούσε να εξαφανιστεί από τη θέα, σαν να ήταν αληθινή. 

 
Εικόνα 2 Microsoft Hololens 2 ( σύνδεσμος λήψης εικόνας) 

Πρόσθετοι πόροι: 

Βίντεο: Παρουσίαση της Microsoft HoloLens 2, 
https://www.youtube.com/watch?v=eqFqtAJMtYE  

Βίντεο: Περιγραφή του Microsoft Hololens! — Το μέλλον της υπολογιστικής, 
https://www.youtube.com/watch?v=NwY-6sQDYnk  

 

2.1.2 Meta  2 

Το Meta 2 είναι ένα headset AR που μπορεί να αναπτύξει έναν περιβαλλοντικό χάρτη του 
φυσικού κόσμου στον οποίο θα εμφανίσει τα τρισδιάστατα ολογράμματα του. Διαθέτει 
επίσης λειτουργία πλοήγησης με ιχνηλάτηση χεριών και με χειρονομίες και χρησιμοποιεί 
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προβολές με αντανάκλαση μπροστά από έναν ημι-διαφανή καθρέφτη για την επίδειξη 
ολογραμμάτων. 

Η Meta ξεπέρασε το HoloLens σε μια μεγάλη κατηγορία: Η Meta επέλεξε να δέσει το Meta 2 
σε έναν υπολογιστή. Σύμφωνα με τον επικεφαλής των σχέσεων προγραμματιστών της 
Meta, αυτή ήταν μια σκόπιμη επιλογή (δείτε το κοντινό sidebar, «Exploring the Meta 2»). Αν 
και αυτό το χαρακτηριστικό αφαιρεί την ικανότητά του χρήστη να περιπλανηθεί το ίδιο 
ελεύθερα μέσα στο περιβάλλον, προσφέρει περισσότερη υπολογιστική ισχύ και 
μεγαλύτερο FOV (Field of View – Οπτικό Πεδίο) . Το Meta 2 έχει FOV 90 μοιρών, σχεδόν 
τόσο μεγάλο όσο τα headset VR τρέχουσας γενιάς και σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερο από 
το HoloLens. Αυτό το μεγαλύτερο FOV βοηθά να τοποθετηθεί το Meta 2 ως μια συσκευή 
που θα μπορούσε μια μέρα να αντικαταστήσει μία παραδοσιακή 2D οθόνη. 

 
Εικόνα 3 Meta 2 headset AR ( σύνδεσμος λήψης εικόνας) 

Πρόσθετοι πόροι: 

Άρθρο: Devindra Hardawar, Μια πιο προσεκτική ματιά στα ακουστικά Meta 2 AR, 
https://www.engadget.com/2017-03-12-meta-2-ar-headset.html  

Βίντεο: Meta 2 AR | Hands-On | SXSW 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=5dOxmCPExkQ  

Βίντεο: Το Meta 2 κάνει την Επαύξηση Πραγματική, 
https://www.youtube.com/watch?v=TyXePLD54uU  

 

2.1.3 Magic Leap 

Το Magic Leap έχει παραμείνει εδώ και καιρό στις σκιές του κόσμου AR, και αναδύεται που 
και που για να αφήσει ένα εντυπωσιακό νέο teaser βίντεο της τεχνολογίας του. Το Magic 
Leap One αποτελείται από τρία ξεχωριστά συστατικά: 

• Lightwear: Τα γυαλιά οθόνης που φοριούνται στο κεφάλι ενός χρήστη 
• Lightpack: Ένας υπολογιστής τσέπης για να τροφοδοτήσει τα οπτικά και να δέχεται 

είσοδο 
• Control: Ελεγκτής έξι βαθμών ελευθερίας (6DoF) που επιτρέπει την εισαγωγή και 

απτική ανατροφοδότηση από και προς το σύστημα 
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Το Magic Leap One είναι μια αυτόνομη συσκευή που μπορεί να φορεθεί ελεύθερα (όπως τα 
Holo-Lens), αλλά πρέπει να συνδεθεί με τον υπολογιστή Lightpack (όπως το Meta 2). 
Ωστόσο, το μικρό μέγεθος του Lightpack καθιστά σαφές ότι το Magic Leap One προορίζεται 
για μια πιο αυτόνομη, κινητή εμπειρία σε σχέση με το Meta 2. Όμοια με το HoloLens και το 
Meta 2, το Magic Leap One έχει μια σειρά από αισθητήρες για να ανιχνεύσει επιφάνειες, 
επίπεδα και άλλα αντικείμενα με σκοπό την ψηφιακή χαρτογράφηση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Αυτό θα επιτρέψει την ισχυρή αλληλεπίδραση αντικειμένων με το 
περιβάλλον (ψηφιακές μπάλες που αναπηδούν από τους φυσικούς τοίχους, εικονικά 
ρομπότ που κρύβονται κάτω από τα φυσικά τραπέζια, και ούτω καθεξής). Η είσοδος 
προσφέρεται μέσω του Control, αλλά το σύστημα Magic Leap φέρεται να υποστηρίζει 
επίσης μια σειρά από τρόπους εισόδου, όπως φωνή, χειρονομία και παρακολούθηση 
ματιών. 

 
Εικόνα 4 Magic Leap 1 (εικόνα που κατεβάστηκε από την επίσημη ιστοσελίδα Magic Leap) 

 

Πρόσθετοι πόροι: 

Βίντεο: Magic Leap One είναι τώρα διαθέσιμο, 
https://www.youtube.com/watch?v=gsV9QruA6Go  

 

2.1.4 Mira Prism 

Οι δημιουργοί του Mira Prism ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση για να 
προσφέρουν μια προσιτή εμπειρία AR. Αποφεύγοντας τη χρήση ενός υπολογιστή για την 
τροφοδοσία των γυαλιών, το Mira Prism θα χρησιμοποιήσει μια κινητή συσκευή για να 
τροφοδοτήσει την εμπειρία AR. Το μόνο που χρειάζεται ο χρήστης είναι μια συμβατή κινητή 
συσκευή και το headset Prism, και είναι έτοιμος. 
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Εικόνα 5 Mira Prism ( σύνδεσμος λήψης εικόνας) 

 

Πρόσθετοι πόροι: 

Βίντεο: Mira Prism Pro: Your Wearable Compliance Platform, 
https://player.vimeo.com/video/364410995?h=74f6764007  

 

2.2 Συσκευές VR 

2.2.1 Συσκευές υψηλών προδιαγραφών 

Τα τρέχοντα headset VR υψηλών προδιαγραφών τροφοδοτούνται σχεδόν όλα από έναν 
εξωτερικό υπολογιστή. Σχεδόν όλες οι σύγχρονες συσκευές υψηλής τεχνολογίας 
προσφέρουν μια εμπειρία σε κλίμακα δωματίου, επιτρέποντας στους χρήστες να 
μετακινούνται στο φυσικό χώρο και να αντικατοπτρίζονται οι κινήσεις τους στον κόσμο της 
VR. Σχεδόν όλα τα headset υψηλών προδιαγραφών λειτουργούν με ένα ζευγάρι ελεγκτών 
κίνησης. Όλες αυτές οι συσκευές διαθέτουν ένα ευρύ οπτικό πεδίο (FOV) και γενικά πολύ 
υψηλής ανάλυσης οθόνες. Οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές πρώτης γενιάς είναι 
συνδεδεμένες μέσω καλωδίου στον υπολογιστή που τις τροφοδοτεί.  

Συσκευές υψηλών προδιαγραφών είναι για παράδειγμα τα headset HTC Vive, Oculus Rift 
και τα νεότερα Oculus Quest 2, Windows Mixed Reality headsets και, σε μικρότερο βαθμό, 
το PlayStation VR. Το PlayStation VR βρίσκεται λίγο εκτός του πεδίου επειδή δεν προσφέρει 
την ίδια εμπειρία σε κλίμακα δωματίου με τα άλλα ακουστικά. Ωστόσο, προσφέρει μια 
καλύτερη εμπειρία VR σε σχέση με πολλές συσκευές της μεσαίας βαθμίδας. 

 
Εικόνα 6 HTC Vive, ελεγκτές και αισθητήρες ( σύνδεσμος λήψης εικόνας) 
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Εικόνα 7 Oculus Go, Rift S και Quest ( σύνδεσμος λήψης εικόνας) 

 
Εικόνα 8 Playstation VR (εικόνα που κατεβάστηκε από τον ιστότοπο Playstation) 

2.2.2 Συσκευές μεσαίας βαθμίδας 

Το Google Daydream και το Samsung Gear VR είναι οι κύριοι σοβαροί ανταγωνιστές 
μεσαίας βαθμίδας για την πρώτη γενιά headset VR. Και οι δύο απαιτούν μια συσκευή 
Android με αξιοπρεπείς προδιαγραφές για να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία VR που 
προσφέρουν. Το FOV τους είναι ελαφρώς λιγότερο από αυτό των headset υψηλότερων 
προδιαγραφών, και έχουν ένα πιο αργό ρυθμό ανανέωσης, έτσι ώστε οι εικόνες στην οθόνη 
ανανεώνονται λιγότερες φορές ανά δευτερόλεπτο. 

Και τα δύο έρχονται με ένα μόνο χειριστήριο κίνησης που προσφέρει τρεις βαθμούς 
ελευθερίας κίνησης, με χαλαρή παρακολούθηση (αλλά όχι πλήρη παρακολούθηση) της 
κίνησης του ελεγκτή στο χώρο. Κανένα από τα δύο δεν προσφέρει εμπειρία σε κλίμακα 
δωματίου ούτε παρακολουθεί τη θέση του χρήστη εκτός της περιστροφής και του 
προσανατολισμού της κεφαλής. 

Τρεις βαθμοί ελευθερίας (3DoF) σε σχέση με τους ελεγκτές headset VR συνήθως σημαίνει 
ότι ο ελεγκτής έχει μόνο περιστροφική παρακολούθηση. Είναι ουσιαστικά σε συνδυασμό με 
τη θέση του headset. Σε αντίθεση με τα υψηλότερων προδιαγραφών headset όπως το HTC 
Vive ή το Oculus Rift, αν αφήνατε τον ελεγκτή σας στο δάπεδο και φύγετε φορώντας αυτά 
τα headset με 3DoF, ο ελεγκτής δεν θα διατηρούσε τη θέση του στο 3D χώρο. 
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Εικόνα 9 Google Daydream ( σύνδεσμος λήψης εικόνας) 

 

 
Εικόνα 10 Samsung Gear VR με ελεγκτή (σύνδεσμος λήψης εικόνας) 

2.2.3 Συσκευές χαμηλών προδιαγραφών 

Το Google Cardboard και οι παραλλαγές του καταλαμβάνουν το χαμηλό άκρο 
προδιαγραφών για headset VR. Όπως και τα headset VR μεσαίας βαθμίδας, οι εμπειρίες 
από τη συσκευή της Google τροφοδοτούνται από μια ξεχωριστή κινητή συσκευή, όπως ένα 
smartphone. Σε αντίθεση με τις εμπειρίες μεσαίας βαθμίδας, ωστόσο, οι εμπειρίες από το 
headset της Google μπορούν να τρέχουν σε πολλές διαφορετικές κινητές συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών προδιαγραφών συσκευών. 

Κάθε κατασκευαστής μπορεί να παράγει ένα Google Cardboard viewer ακολουθώντας τις 
προδιαγραφές Cardboard που παρέχει η Google. Αυτή η ευελιξία έχει οδηγήσει στην 
ύπαρξη πολλών υλοποιήσεων με διαφορετικές μορφές. Τα μόνα πράγματα που αυτές οι 
συσκευές έχουν κοινά είναι ότι όλες τροφοδοτούνται μέσω μιας ξεχωριστής κινητής 
συσκευής, όλες έχουν παρόμοιους φακούς, και σχεδόν όλα βασίζονται σε ένα ενιαίο, on-
headset κουμπί (κουμπί πάνω στο headset) για οποιαδήποτε αλληλεπίδραση εντός του 
εικονικού κόσμου. Η περιορισμένη αλληλεπίδραση που προσφέρει το Google Cardboard το 
περιορίζει στο να είναι λίγο περισσότερο από μία συσκευή VR «θέασης», προσφέροντας 
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στους χρήστες μια πολύ πιο παθητική εμπειρία κατανάλωσης από τα μεσαίου και υψηλού 
επιπέδου headset. 

 
Εικόνα 11 Google Cardboard ( σύνδεσμος λήψης εικόνας) 

3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ AR ΚΑΙ VR ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εφαρμογές των τεχνολογιών AR και VR στη 
βιομηχανία και τη μεταποίηση. Οι κατηγορίες αυτές κατατάσσονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: Εκπαίδευση και κατάρτιση, σχεδιασμός και ανάπτυξη, εξυπηρέτηση και 
συντήρηση, υποστήριξη εργασιών και συνεργασία. 

 

3.1 Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Η ΕΕΚ αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής, δηλαδή την απόκτηση 
γνώσεων και την απόκτηση εμπειρίας μέσω πειραμάτων (Mekacher, 2019). Ένα κλειδί για 
την επιτυχία της επαγγελματικής κατάρτισης είναι η παροχή στον σπουδαστή της ευκαιρίας 
να εργαστεί σε ένα νέο, πραγματικό περιβάλλον· ωστόσο, αυτό είναι συχνά δύσκολο και 
δαπανηρό να επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, AR και VR προσφέρουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα 
στο να επιτρέψουν τους μαθητές να δοκιμάσουν διάφορες δραστηριότητες επανειλημμένα, 
χωρίς πρόσθετα έξοδα ή άλλους απαιτούμενους πόρους. Χάρη σε αυτό, μπορεί να 
επανέλθουν στις προκλήσεις-κλειδιά με το δικό τους ρυθμό (Sevgi, 2018). Αυτό 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη βελτίωση των πρακτικών γνώσεων των 
εκπαιδευομένων και της ικανότητάς τους να επιλύουν μόνοι τους προβλήματα. Στη 
συνέχεια, οι θεωρητικές γνώσεις των σπουδαστών μπορούν να εφαρμοστούν σε 
πραγματικά βιομηχανικά προβλήματα. Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τα πειράματα που είναι δύσκολο να εκτελεστούν σε παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας ή 
για την ανάλυση ημιτελών και σύνθετων διαδικασιών. (Mekacher, 2019) 

Με την ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου σε ένα πραγματικό περιβάλλον, η AR 
είναι ένα ελπιδοφόρο εργαλείο για την ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας μάθησης που 
σχετίζεται με το χώρο εργασίας (Henrysson, Ollila & Billinghurst, 2007). Τα θετικά 
αποτελέσματα της AR στο πλαίσιο αυτό έχουν αποδειχθεί σε διάφορες πτυχές, π.χ. στην 
αποτελεσματικότητα των οδηγιών σχετικά με την αυξημένη προσοχή, τη συμμετοχή και τα 
κίνητρα των χρηστών (Kamarainen et al., 2013). Επιπλέον, ένας πειραματικός και 
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διερευνητικός χαρακτήρας των AR-δραστηριοτήτων μπορεί να συνδυαστεί καλά με 
τοποθετημένες και εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης (Dunleavy, Dede & Mitchell, 2009). 
Τέλος, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της AR είναι η «μοναδική ικανότητά της να 
δημιουργεί περιβάλλοντα υβριδικής μάθησης που συνδυάζουν ψηφιακά και φυσικά 
αντικείμενα, διευκολύνοντας έτσι την ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας όπως η κριτική 
σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η επικοινωνία μέσω αλληλεξαρτώμενων συνεργατικών 
ασκήσεων», σύμφωνα με τους Dunleavy, Dede και Mitchell (2009, σ. 20).  

Η εκπαίδευση σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση μηχανών (από μηχανοκίνητα 
οχήματα μέχρι ολόκληρες βιομηχανικές εγκαταστάσεις) είναι συχνά υψίστης σημασίας στη 
διαδικασία κατάρτισης της βιομηχανικής και τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης (Fehling, 
Müller & Aehnelt, 2016). Αυτά τα μηχανήματα όχι μόνο γίνονται πιο πολύπλοκα, αλλά δεν 
είναι εγγυημένη η πλήρης προσβασιμότητα του κάθε μέρους τους (χωρικό αλλά και σχετικό 
με το περιεχόμενο) για κάθε περίπτωση λόγω της αυξανόμενης αυτοματοποίησης. Με την 
υπέρβαση του χάσματος των μέσων ενημέρωσης μεταξύ πραγματικού και ψηφιακού 
περιεχομένου κατάρτισης, η AR όχι μόνο απεικονίζει τα στοιχεία των μηχανών που είναι 
πρακτικά κρυμμένα, αλλά μπορεί επίσης να παρουσιάζει τις σχετικές διαδικασίες και τις 
σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος σε ένα συστηματικό πλαίσιο. Καθώς η AR περιλαμβάνει 
επίσης ένα πραγματικό περιβάλλον και απλά εμφανίζει επιπλέον στρώματα, 
χρησιμοποιείται μάλλον με τις πραγματικές ρυθμίσεις. Η τυπική εφαρμογή του μπορεί να 
περιλαμβάνει την αναγνώριση λεπτομερειών και την επισήμανση τους, έτσι ώστε ένας 
μαθητής να μπορεί να μάθει ταυτόχρονα κοιτάζοντας τις πραγματικές μηχανές. Επιπλέον, η 
AR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έκθεση στοιχείων που είναι κρυμμένα από το 
εξωτερικό ή για την παρουσίαση προσομοιώσεων των πραγματικών διεργασιών, όπως οι 
ροές ή οι μεταφορές θερμότητας. 

Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή της VR στην εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία να 
δημιουργηθούν πολύπλοκα εργαστήρια και εγκαταστάσεις χωρίς να χρειάζεται να 
δαπανηθούν υψηλά χρηματικά ποσά ή μεγάλες εγκαταστάσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο για τη βιομηχανική και τεχνική επαγγελματική κατάρτιση, δεδομένου ότι ο 
εξοπλισμός που απαιτείται για την αποτελεσματική μάθηση είναι σχετικά δαπανηρός. Οι 
μαθητές που χρησιμοποιούν τέτοια πλαίσια μπορούν είτε να παρατηρήσουν τρισδιάστατα 
τμήματα ή συνελεύσεις από διαφορετικές απόψεις είτε να λάβουν μέρος σε διαδραστικές 
ασκήσεις. Αυτό είναι επωφελές σε σύγκριση με την παραδοσιακή μάθηση, καθώς μια 
εφαρμογή VR συνδέει την πρακτική προσέγγιση με τη θεωρητική γνώση (Kustandi et al., 
2020). Επιπλέον, ένας σπουδαστής μπορεί να πειραματιστεί ελεύθερα μέσα σε ένα πλαίσιο 
χωρίς κίνδυνο βλάβης της εγκατάστασης, το οποίο εμπλέκει τη δημιουργικότητα και την 
πρωτοβουλία του. Τα αποτελέσματα αναφέρουν ότι η χρήση VR μπορεί να ενθαρρύνει τους 
μαθητές να μάθουν και να αναπτύξουν δεξιότητες, γεγονός που καθιστά τη μελέτη πολύ 
πιο αποδοτική και αποτελεσματική. Η VR μπορεί επίσης να ενθαρρύνει τους μαθητές να 
αποκτήσουν ορθές διδακτικές πρακτικές και να εφαρμόσουν καινοτόμα μοντέλα μάθησης 
στην τεχνολογία. 

Webel et al. (2013) αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο η AR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
μετάδοση δεξιοτήτων και γνώσεων από έμπειρο εργαζόμενο σε νέο. Έχουν αναπτύξει μια 
πλατφόρμα κατάρτισης όπου ο ασκούμενος χρησιμοποιεί μια ταμπλέτα ως μέσο 
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κατάρτισης για την εκμάθηση της συντήρησης μεγάλων βιομηχανικών μηχανημάτων. Ο 
εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί την ταμπλέτα για να βιντεοσκοπήσει τα μηχανήματα και 
διάφορα βοηθήματα παρέχονται μαζί με το βίντεο. Αυτά τα βοηθήματα μπορεί να είναι 
αρχεία πολυμέσων, όπως εικόνες ή ταινίες, παρέχοντας στον εκπαιδευόμενο πρόσθετες 
πληροφορίες ή μοντέλα που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκτελούνται 
διαφορετικές εργασίες, π.χ. περιστρέφοντας έναν μοχλό σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 
Εάν ο ασκούμενος έχει ερωτήσεις, μπορεί να επικοινωνήσει με τον απομακρυσμένο 
εκπαιδευτή με το tablet. Μαζί με αυτό το tablet oi Weber et al. παράγουν ένα βραχιόλι που 
μπορεί να δώσει στον χρήστη απτικές (δημιουργεί αίσθηση) υποδείξεις. Το βραχιόλι έχει έξι 
ενεργοποιητές κραδασμών, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τον 
εκπαιδευόμενο. Δεδομένου ότι οι εν λόγω ενεργοποιητές μπορούν να ελεγχθούν 
μεμονωμένα, μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικές αισθήσεις, π.χ. «δεξιόστροφη 
περιστροφή». Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να λάβει υποδείξεις κατά την 
εκτέλεση επιμέρους καθηκόντων, όπως «περιστρέψτε αυτόν τον διακόπτη σε αντίθετη 
κατεύθυνση προς τα δεξιά». Μπορεί επίσης να παρέχει ανατροφοδότηση σε περίπτωση 
που ο ασκούμενος κάνει λάθος. 

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Σύγχρονων Τεχνολογιών είναι ένα πολωνικό ίδρυμα που 
ειδικεύεται στην κατάρτιση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Έχει μια ποικιλία 
ρομποτικών κυττάρων που έχουν προετοιμαστεί για διαφορετικές εφαρμογές και επιδόσεις 
– μεταξύ άλλων, μια εγκατάσταση με τέσσερις σταθμούς εργασίας και δύο βιομηχανικούς 
χειριστές, έναν σε ένα χειρωνακτικό καροτσάκι και ένα άλλο σε ένα κινητό ρομπότ. Αυτή η 
ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκήσουν τις δεξιότητες 
προγραμματισμού τους όσον αφορά τον συνδυασμό κινητής ρομποτικής για εργοστάσια με 
απλές διαδικασίες συναρμολόγησης και παλετοποίησης. Επιπλέον, το σύνολο της 
μοντελοποιημένης εγκατάστασης (βλ. Εικόνα 12) έχει προγραμματιστεί σε λογισμικό 
RobotStudio και υλοποιήθηκε για VR για γυαλιά HTC VIVE στη συνέχεια. Αυτό επιτρέπει σε 
έναν μαθητή να παρατηρήσει προσομοιωμένες πιθανές εφαρμογές των ρομπότ, και έτσι, 
μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί ως εκπαίδευση πολυμέσων για τους εκπαιδευόμενους. 
(Falkowski et al., 2021) 

 
Εικόνα 12 Οπτικοποίηση της εγκατάστασης που χρησιμοποιείται στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης 

Σύγχρονων Τεχνολογιών 
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Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ταλίν ετοίμασε ένα μάθημα για προγραμματισμό ρομπότ 
που περιλαμβάνει VR. Κύριος στόχος του είναι να παρέχει βασική θεωρία ρομποτικής και 
να διδάσκει δεξιότητες πραγματικής χρήσης ρομπότ ABB YuMi, στους μαθητές. Το μάθημα 
συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις με την πρακτική εφαρμογή του. Αυτό επιτυγχάνεται με 
εργασίες που είναι αρκετά πολύπλοκες ώστε να καταστεί δυνατή η βαθιά κατανόηση του 
τρόπου χειραγώγησης του ρομπότ και να διατηρηθεί ελκυστικό για τους μαθητές. Έτσι, μία 
από αυτές τις εργασίες είναι ο προγραμματισμός ABB YuMi για να παίξει ξυλόφωνο. Για τα 
περισσότερα από τα πακέτα λογισμικού ρομποτικής εικονικής προσομοίωσης, είναι 
δυνατόν να μετατρέψετε το εικονικό μοντέλο σε χρησιμοποιήσιμο μοντέλο VR (βλ. Εικόνα 
13 και Εικόνα 14), το οποίο μπορεί να εκτελεστεί μέσω του διαδικτύου ή να μεταφορτωθεί 
σε έναν υπολογιστή. Για την τρέχουσα εκπαίδευση, ζητήθηκε από τους μαθητές να 
δοκιμάσουν το μοντέλο VR του ρομπότ YuMi χρησιμοποιώντας γυαλιά Oculus Rift VR για να 
αποκτήσουν μια ακόμα βαθύτερη κατανόηση και εικονική αίσθηση και αντίληψη για το πώς 
λειτουργεί όλο το σύστημα.  

 
Εικόνα 13 Προσέγγιση V-Model που εκτελεί εκπαίδευση ρομπότ at Tallinn University of Technology Centre 

of Mechatronics and Autonomous Systems 

 
Εικόνα 14 Τρέξιμο μοντέλου VR του ρομπότ ABB YuMi 

Η τελική ενότητα του μαθήματος είναι η δοκιμή της πραγματικής συμπεριφοράς ρομπότ για 
την εκπλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας και η επαλήθευση του προγράμματος ρομπότ 
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που αναπτύχθηκε στο στάδιο της εικονικής προσομοίωσης. Το αναπτυγμένο πρόγραμμα 
μεταφορτώνεται στο ρομπότ YuMi που διατίθεται μέσω του διαδικτύου και λειτουργεί ως 
ζωντανό κανάλι Youtube (https://youtu.be/y-t93kfVyVQ). Ως εκ τούτου, το σύνολο του 
μαθήματος μπορεί να διεξαχθεί ως e-course ή εν μέρει ως e-course και εν μέρει στο 
εργαστήριο όπως είναι απαραίτητο για τους σημερινούς εκπαιδευόμενους. Επιπλέον, 
επιτρέπει την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων χωρίς να περάσει το θεωρητικό επίπεδο 
ανάλογα με τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. (Falkowski et al., 2021) 

Το έργο MILAN (http://milan-project.eu/), που απευθύνεται στην πρόσκληση 
Erasmus+ 2018 Οριζόντια προτεραιότητα «Ανοιχτές και καινοτόμες πρακτικές σε μια 
ψηφιακή εποχή» υλοποιείται για την επεξεργασία υψηλής ποιότητας, ανοικτής πρόσβασης 
και καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων στον τομέα της ρομποτικής και του 
αυτοματισμού, με τη συμμετοχή τεχνολογιών VR και AR. Το έργο περιλαμβάνει μια 
διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και κατάρτισης που ενσωματώνει μια σειρά 
μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τη ρομποτική και μια βιβλιοθήκη 
πολυμέσων. Πέρα από τα παραδοσιακά αντικείμενα πολυμέσων (όπως φωτογραφίες, 
βίντεο κ.λπ.), η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τρισδιάστατα αντικείμενα και προσομοιώσεις που 
ο μαθητής μπορεί να βιώσει σε AR ή VR. Υποστηρίζεται ένα ευρύ φάσμα συσκευών, από 
σταθμούς υπολογιστών εξοπλισμένους με συστήματα AR/VR και headset έως δημοφιλείς 
κινητές συσκευές, π.χ. smartphones. (Pilat et al., 2021) 

3.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη είναι μια περιοχή όπου AR/VR θα μπορούσε να έχει μεγάλο 
αντίκτυπο και να οδηγήσει σε μεγάλες οικονομίες (Regenbrecht, Baratoff & Wilke, 2005). 
Κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη για διαφορετικούς βιομηχανικούς σκοπούς μπορεί να 
είναι πραγματικά ακριβό να δημιουργηθούν μοντέλα και να δοκιμαστούν διαφορετικές 
λύσεις σχεδιασμού, μπορεί επίσης να απαιτηθεί πολύς χρόνος για τη δημιουργία αυτών 
των μοντέλων (Gusemeier et al., 2011). 

Η δοκιμή της εργονομίας ενός οχήματος είναι ένα πεδίο όπου η χρήση του AR θα μπορούσε 
να είναι επωφελής. Μαζί με την Volkswagen Gausemeier et al. ανέπτυξαν ένα test bench 
(μέτρηση απόδοσης) AR που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση νέων 
μοντέλων αυτοκινήτων (Gusemeier et al., 2011). Το test bench αποτελούνταν από ένα 
πραγματικό αυτοκίνητο χωρίς οροφή και ταμπλό. Κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου ο 
οδηγός φοράει μια HMD (απεικονιστική συσκευή-οθόνη που τοποθετείται στο κεφάλι) με 
ενσωματωμένες κάμερες, η οποία επαυξάνει την όραση του αυτοκινήτου και την πίστα με 
εικονικά μοντέλα. Με αυτόν τον τρόπο οι νέες έννοιες σχεδιασμού μπορούν να 
αξιολογηθούν χωρίς αλλαγή υλικού. Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό του πραγματικού 
κόσμου και εικονικών μοντέλων δίνει επίσης ένα πιο ζωντανό σενάριο από τη χρήση μόνο 
εικονικών μοντέλων. 

Τα Virtual Engineering Labs της Volkswagen χρησιμοποιούν τα HoloLens της Microsoft για 
να βοηθήσουν στη δημιουργία της επόμενης γενιάς αυτοκινήτων τους. Χρησιμοποιώντας το 
PC τρισδιάστατης μικτής πραγματικότητας χειρίζονται ένα μοντέλο κλίμακας ενός 
αυτοκινήτου, αλλάζουν τροχούς, χρώματα βαφής, σχήμα σώματος και άλλα,  
χρησιμοποιώντας απλές χειρονομίες ή φωνητικές εντολές (Εικόνα 15). Η τεχνολογία έχει 
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ήδη αναπτυχθεί σε έξι εργαστήρια που διαχειρίζεται η Volkswagen Group IT, με σχέδια να 
μετακινηθεί από την απλή αισθητική εργασία σε βαθύτερες εργασίες μηχανικής στα 
οχήματα. Η Volkswagen έχει χρησιμοποιήσει επαυξημένη πραγματικότητα και εικονική 
πραγματικότητα για κάποιο χρονικό διάστημα, κυρίως για να αποκτήσουν μια τρισδιάστατη 
άποψη. Τώρα, μετατρέπουν αυτή την τεχνολογία σε ένα εργαλείο για την Τεχνική 
Ανάπτυξη. Η τεχνολογία επιτρέπει την αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση αλλαγών και 
την απρόσκοπτη συνεργασία πολλών ομάδων σε διαφορετικές χώρες. Οι ομάδες μπορούν 
να ακολουθήσουν άμεσα και να συγκρίνουν τις ελάχιστες αλλαγές στο μοντέλο και στη 
συνέχεια να λάβουν μια απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιτύχουν το στόχο τους 
πιο γρήγορα. (Volkswagen, 2017· Surur, 2017) 

 
Εικόνα 15 Μηχανικοί από το Virtual Engineering Lab της Volkswagen Group IT ρίχνουν μια ματιά στην 

κατασκευή σασί του τρέχοντος Golf (σύνδεσμος λήψης εικόνας) 

Μηχανικοί στην εγκατάσταση στο Tennessee, ΗΠΑ, έχουν θέσει τις βάσεις για τη 
συναρμολόγηση της επόμενης γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων Volkswagen που 
προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2022, καθώς και την ανάπτυξη της παραγωγής του νέου 
Atlas Cross Sport. Ένα νέο εργαλείο, που ενσωματώνει ακουστικά επαυξημένης 
πραγματικότητας, βοήθησε την ομάδα να σχεδιάσει γραμμές παραγωγής μέσω της 
μοντελοποίησης του τρόπου αλληλεπίδρασης του εξοπλισμού στο πραγματικό περιβάλλον 
και του εντοπισμού πιθανών ζητημάτων. (Price, 2020) 
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Εικόνα 16 Η VW κατασκεύασε το δικό της σύστημα AR σχεδιασμού εργοστασίων, δίνοντας στους 

μηχανικούς «περισσότερα περιθώρια ελιγμών και βελτίωσης γρήγορα δουλεύοντας με ευαίσθητα 
δεδομένα». Δοκιμή του τρόπου με τον οποίο οι τεχνικοί της Volkswagen μπορούν να αλληλεπιδρούν με τα 

εικονικά μηχανήματα· είναι σε θέση να μετακινήσουν αντικείμενα και να τα επανατοποθετήσουν σε 
πραγματικό χρόνο ( σύνδεσμος λήψης εικόνας) 

 

Σε ένα άλλο σχετικό με την αυτοκινητοβιομηχανία έργο, AR χρησιμοποιείται για τη 
σύγκριση πραγματικών εξαρτημάτων αυτοκινήτων με τα αντίστοιχα δεδομένα κατασκευής 
τους (Nolle & Klinker, 2006). Αυτό γίνεται για να επαληθευτεί ότι τα εξαρτήματα έχουν 
παραχθεί με αρκετή ακρίβεια και αντιστοιχούν στο σωστό μοντέλο αυτοκινήτου. Εικονικά 
δεδομένα CAD επιτίθενται πάνω από το αντικείμενο ως διαφανή μοντέλα που επιτρέπουν 
έναν εύκολο τρόπο για να δούμε αν υπάρχει κάποια αναντιστοιχία. 

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές ή AR στην αεροδιαστημική βιομηχανία. Οι Regenbrecht, 
Baratoff και Wilke (2005) δίνουν δύο παραδείγματα για το πώς χρησιμοποίησαν την AR για 
να βελτιώσουν τη διαδικασία σχεδιασμού. Το πρώτο παράδειγμα αφορά τον σχεδιασμό της 
καμπίνας αεροπλάνου. Ενώ είναι σχετικά εύκολη η εμφάνιση ορισμένων τμημάτων του 
περιβάλλοντος της καμπίνας, π.χ. τοποθέτηση καθισμάτων, σε ψηφιακή μακέτα, μπορεί να 
είναι πολύ πιο δύσκολη η προβολή άλλων τύπων πληροφοριών. Ένα παράδειγμα αυτού 
είναι οι προσομοιώσεις διαφορετικών φυσικών ιδιοτήτων, όπως η θερμοκρασία και η 
πίεση. Οι συγγραφείς κατασκεύασαν ένα πρωτότυπο που επέδειξε μια τρισδιάστατη 
απεικόνιση δεδομένων υπολογιστικής δυναμικής ρευστών ως επικάλυψη στον πραγματικό 
κόσμο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη περιοχών με υψηλές τιμές πίεσης 
στις καμπίνες αεροπλάνου. Στο δεύτερο παράδειγμά τους, οι Regenbrecht, Baratoff και 
Wilke περιγράφουν πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η πρώιμη ανάπτυξη των ελέγχων 
του πιλοτηρίου. Φορώντας ένα HMD και τοποθετώντας μαγνητικούς δείκτες σε ένα λευκό 
πίνακα, οι σχεδιαστές μπορούν να δοκιμάσουν διαφορετικές ρυθμίσεις. Κάθε δείκτης 
αντιστοιχεί σε διαφορετικό μετρητή ή σύνολο ελέγχων και πολλοί σχεδιαστές μπορούν να 
συνεργαστούν. 

Μια άλλη βιομηχανία που χρησιμοποιεί AR είναι η ναυτική βιομηχανία. Ένα παράδειγμα 
είναι ένα εργαλείο για τον σχεδιασμό της διάταξης σωλήνων σε μεγάλα πλοία (Olbrich et 
al., 2011). Συχνά μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με διαφορές μεταξύ των 
κατασκευαστικών δεδομένων και του πραγματικού πλοίου και η διάταξη του σωλήνα 
μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί. Σήμερα το χειρίζονται οι χειριστές με χρήση 
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μοντέλων πλέγματος (wire models). Οι χειριστές χρησιμοποιούν αυτά τα ειδικά καλώδια για 
να ελέγξουν αν η διάταξη του σωλήνα είναι σωστή. Αν όχι τα καλώδια είναι λυγισμένα για 
να χωρέσουν. Στη συνέχεια, τα καλώδια μετρώνται και οι πραγματικοί σωλήνες λυγίζονται 
σύμφωνα με τα δεδομένα. Αυτό μπορεί να είναι χρονοβόρo και αντ’ αυτού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο AR. Με τους εργαλείο, οι σωλήνες μπορεί να απεικονιστούν 
ουσιαστικά χρησιμοποιώντας ένα τάμπλετ. Εάν οι σωλήνες δεν ταιριάζουν, μπορούν να 
τροποποιηθούν χρησιμοποιώντας το εργαλείο. Η τροποποιημένη διάταξη αποθηκεύεται και 
μπορεί να μεταφερθεί απευθείας στην παραγωγή σωλήνων.  

 
Εικόνα 17 Η εικόνα δείχνει την εφαρμογή σχεδιασμού εικονικών σωλήνων που εκτελείται σε ένα tablet-PC. 

Ένας χρήστης μπορεί να τροποποιήσει διαδραστικά τμήματα εικονικών σωλήνων μέσω αλληλεπίδρασης 
αφής (Olbrich et al., 2011) 

Οι Fang, Ong & Nee (2012) περιγράφουν πώς η AR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
σχεδιάσει τις τροχιές των βιομηχανικών ρομπότ. Συγκεκριμένα, περιγράφουν πώς θα 
μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν την πορεία κίνησης του ρομπότ χρησιμοποιώντας την AR 
για να απεικονίσουν τη διαδρομή πριν μετακινήσουν πραγματικά το φυσικό ρομπότ.  

 

3.3 Εξυπηρέτηση και συντήρηση 

Η AR μπορεί να υποστηρίξει τεχνικούς σε υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής βοήθειας από 
τεχνικούς, όταν δεν είναι αρκετά έμπειροι ώστε να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη 
πολυπλοκότητα των σύγχρονων προϊόντων (Porcelli et al., 2013). Porcelli κ.ά. (2013) 
παρουσιάζουν τις κύριες τεχνικές και οργανωτικές προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν προκειμένου να εισαχθεί η AR και στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών 
συντήρησης, μέσω περιπτωσιολογικής μελέτης σε βιομηχανικό πλαίσιο. 

Ένα από τα κύρια προβλήματα που ανέκυψαν στις θέσεις εργασίας χειροκίνητης 
συναρμολόγησης είναι το ανθρώπινο σφάλμα κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι Dalle 
Mura, Dalle, Dini και Failli (2016) προτείνουν ένα καινοτόμο σύστημα που βασίζεται στην 
αλληλεπίδραση μεταξύ ενός αισθητήρα δύναμης και ενός εξοπλισμού επαυξημένης 
πραγματικότητας (AR) που χρησιμοποιείται για να δώσει στον εργαζόμενο τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή ακολουθία συναρμολόγησης και να τους προειδοποιήσει 
σε περίπτωση σφαλμάτων. 

Στην BMW, μηχανικοί και ηλεκτρονικοί τεχνικοί μαθαίνουν σε ένα εικονικό όχημα το πώς 
μπορούν να αποσυναρμολογήσουν έναν κινητήρα για να χωρέσουν έναν νεό ιμάντα 
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χρονισμού. Η ικανότητα αυτή δεν έχει μόνο μεγάλο οικονομικό δυναμικό: επίσης, καθιστά 
μία περίπλοκη εργασία πολύ ασφαλέστερη.  

Βίντεο: Η BMW επαυξημένη πραγματικότητα: https://youtu.be/P9KPJlA5yds  

Η Porsche χρησιμοποιεί την επαυξημένη πραγματικότητα (AR) για να λύσει δύσκολα 
προβλήματα service από το 2018, αφήνοντας τους τοπικούς τεχνικούς αντιπροσωπείας να 
επικοινωνούν με τους ειδικούς, χιλιάδες μίλια μακριά, και να έχουν πρόσβαση σε τεχνικές 
πληροφορίες hands-free ενώ εργάζονται. Από τότε που το Μάρτιο η πανδημία του 
κορονοϊού άρχισε να κρατά τους τεχνικούς πεδίου έξω από τις αντιπροσωπείες, η χρήση 
των διαγνωστικών εργαλείων AR έχει τριπλασιαστεί, λέει ο κατασκευαστής. Οι τεχνικοί 
αντιπροσωπείας χρησιμοποιούν τώρα τα γυαλιά AR για να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς 
περίπου μία φορά την ημέρα ανά αντιπροσωπεία. (White, 2020) 

Η ThyssenKrupp, γερμανική εταιρεία σιδήρου και χάλυβα, αφιερωμένη στην παραγωγή 
χάλυβα και στην κατασκευή και εξυπηρέτηση προϊόντων με βάση το χάλυβα 
(ανελκυστήρες, τεχνολογία, προϊόντα μηχανικής, αυτοκινητοβιομηχανία), έχει 
ψηφιοποιήσει τη διαδικασία συντήρησης για το τμήμα ανελκυστήρων της, το οποίο παρέχει 
στην εταιρεία σχεδόν το 60 % των συνολικών EBITDA της. Για το σκοπό αυτό, έχει παράσχει 
γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας HoloLens σε περισσότερους από 24.000 φορείς 
συντήρησης, έτσι ώστε να μπορούν να δουν και να εντοπίσουν προβλήματα συντήρησης, 
και να έχουν hands-free πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης εμπειρογνωμόνων. 
Επίσης, έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις προγνωστικές πληροφορίες 
συντήρησης της εταιρείας για τους ανελκυστήρες. Αυτό επιτρέπει στους τεχνικούς να 
αναλύουν τις ανάγκες συντήρησης κάθε ανελκυστήρα σε πραγματικό χρόνο. Τα γυαλιά 
χρησιμοποιούνται επίσης για την εκπαίδευση τεχνικών. Η χρήση αυτών των τεχνολογιών 
επέτρεψε στην ThyssenKrupp να μειώσει τους χρόνους διακοπής των ανελκυστήρων της 
κατά 50 %, να μειώσει τον αριθμό των κλήσεων συντήρησης στο ένα τέταρτο, να αυξήσει τη 
διάρκεια ζωής των ανελκυστήρων της και να αυξήσει την ασφάλεια των χειριστών. (Torres 
and Pastor).  

Βίντεο: ThyssenKrupp AG – Μικτή πραγματικότητα με HoloLens, 
https://www.youtube.com/watch?v=5CRlJaA9X00  

 

3.4 Υποστήριξη εργασιών και συνεργασία 

Ένα πρώιμο παράδειγμα υποστήριξης εργασιών ήταν η χρήση ενός HMD από την Caudell 
και τον Mizell κατά την κατασκευή ενός αεροπλάνου Boeing (Caudell & Mizell, 1992). Ο 
εργαζόμενος φοράει το HMD και παίρνει οπτική βοήθεια κατά την τοποθέτηση καλωδίων. 
Ήταν ο Caudell και ο Mizell που επινόησαν τον όρο «Augmented Reality» το 1990. 

Οι Regenbrecht, Baratoff & Wilke (2005) περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η AR μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει έναν εργαζόμενο στη βιομηχανία σε διάφορα 
καθήκοντα όπως η τοποθέτηση ασφαλειών και η συλλογή αντικειμένων. Σε ένα από τα 
παραδείγματα τους ένας εργαζόμενος που κατασκευάζει ένα πιλοτήριο φορτηγών 
τοποθετεί διάφορους τύπους ασφαλειών (διαφορετικού χρώματος) σε μια πλακέτα. 
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα φορτηγών, έτσι ώστε οι πλακέτες φαίνονται πολύ 
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διαφορετικές. Τα σχήματα που χρησιμοποιούνται είναι ασπρόμαυρες εκτυπώσεις με 
διαφορετικούς αριθμούς που υποδεικνύουν διαφορετικούς τύπους ασφαλειών. 
Βιντεοσκοπώντας την πλακέτα και προσθέτοντας μια επικάλυψη που δείχνει πού θα πρέπει 
να τοποθετηθούν οι διάφοροι τύποι ασφαλειών, βοηθάει τους εργαζόμενους στην εργασία 
τους. 

Η AR θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί στον τομέα των ακινήτων και των κατασκευών. Οι 
Woodward et al. (2010) υποδηλώνουν ότι η AR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαδραστικές 
παρουσιάσεις στο εργοτάξιο, π.χ. δείχνοντας στους πελάτες πώς ένα κτίριο θα μπορούσε να 
διαμορφωθεί μετά την ανακαίνιση. 

Οι Stutzman et al. (2009) περιγράφουν έναν άλλο τρόπο  με τον οποίο η AR θα μπορούσε να 
βελτιώσει τη συνεργασία. Υποδηλώνουν ότι εάν οι εργαζόμενοι ήταν εξοπλισμένοι με 
υπολογιστή χειρός με κάμερα και διάφορους αισθητήρες «η αποδοτικότητα των 
εγκαταστάσεων μπορεί να βελτιωθεί με την παροχή μιας πλουσιότερης μεθόδου 
επικοινωνίας». Οι επόπτες σε μια αίθουσα ελέγχου θα μπορούσαν να κατευθύνουν 
ευκολότερα τις ενέργειες των εργαζομένων και να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα της 
κατάστασης εργασίας. 

Ένα άλλο σχετικά πρώιμο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η AR θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί με συνεργατικό τρόπο είναι το σύστημα διασκέψεων AR που παρουσίασαν 
οι Kato & Billinghurst (1999). Με το σύστημά τους οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε έναν 
εικονικό κοινό πίνακα όπου μπορούν να αλληλεπιδρούν με δεδομένα 2D και 3D. 

Οι Matsas & Vosniakos (2017) παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό σύστημα βασισμένο σε VR 
όσον αφορά ένα σοβαρό παιχνίδι που προσομοιώνει σε πραγματικό χρόνο μια συνεργασία 
μεταξύ βιομηχανικών ρομποτικών χειριστών και ανθρώπων, εκτελώντας απλά 
κατασκευαστικά καθήκοντα. Το σενάριο που παρουσιάζεται αφορά τον συνεργατικό 
χειρισμό στην τοποθέτηση ταινιών για την κατασκευή σύνθετων εξαρτημάτων 
αεροδιαστημικής. 

Οι Michalos et al. (2016) παρουσιάζουν ένα εργαλείο επαυξημένης πραγματικότητας (AR) 
για την υποστήριξη των χειριστών όταν άνθρωποι και ρομπότ συνεργάζονται σε έναν κοινό 
βιομηχανικό χώρο εργασίας. Το σύστημα παρέχει απεικόνιση σε AR μιας διαδικασίας 
συναρμολόγησης, οδηγίες βασισμένες σε βίντεο και κείμενο, καθώς και ενημερώσεις 
κατάστασης παραγωγής. Το εργαλείο ενισχύει επίσης την ασφάλεια του χειριστή και 
συμμορφώνεται με ένα υβριδικό περιβάλλον συναρμολόγησης μέσω των δυνατοτήτων 
βύθισης της τεχνολογίας AR. Η εγκατάσταση υλικού αποτελείται από εξοπλισμό και δείκτες 
AR, φορητές συσκευές εισόδου χρήστη και υποδομή δικτύου για τη διασύνδεση του ρομπότ 
και της βάσης δεδομένων αποθήκευσης. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
1. Ποιος ορισμός ταιριάζει καλύτερα στην «επαυξημένη πραγματικότητα»; 

a. Τεχνολογία που μετατρέπει τα φυσικά αντικείμενα σε ψηφιακά αντικείμενα 
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b. Τεχνολογία που επικαλύπτει ψηφιακές πληροφορίες πάνω από στοιχεία του 
πραγματικού κόσμου 

c. Τεχνολογία που βυθίζει πλήρως τους χρήστες σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον 

d. Τεχνολογία που μπορεί να επιτύχει την κατανόηση των εικόνων σε ανθρώπινο 
επίπεδο 

 

2. Ποιος ορισμός ταιριάζει καλύτερα στην «εικονική πραγματικότητα»; 

a. Τεχνολογία που μετατρέπει τα φυσικά αντικείμενα σε ψηφιακά αντικείμενα 

e. Τεχνολογία που επικαλύπτει ψηφιακές πληροφορίες πάνω από στοιχεία του 
πραγματικού κόσμου 

b. Τεχνολογία που βυθίζει πλήρως τους χρήστες σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον 

c. Τεχνολογία που μπορεί να επιτύχει την κατανόηση των εικόνων σε ανθρώπινο 
επίπεδο 

 

3. Διαφορά μεταξύ VR και AR 

a. VR προσθέτει στη όρασή σας | AR αντικαθιστά 

b. VR είναι πραγματικός κόσμος | AR είναι εικονικό περιβάλλον 

c. VR αντικαθιστά την όρασή σας | AR προσθέτει σε αυτή 

 

4. Στην τεχνολογία εμβύθισης, τι σημαίνει MR;  

a. Μικτή Πραγματικότητα 

b. Μετρούμενη Πραγματικότητα 

c. Περισσότερη Πραγματικότητα 

d. Κατοπτρισμένη Πραγματικότητα 

 

5. Ποιοι είναι οι τύποι των συσκευών VR: 

a. Υψηλών προδιαγραφών (High-end), μεσαίας βαθμίδας (mid-tier) , χαμηλών 
προδιαγραφών (low-end) 

b. High-end και low-end 

c. Υψηλής ανάλυσης και χαμηλής ανάλυσης 

 

6. Ποιες από τις ακόλουθες συσκευές χρησιμοποιούνται στην AR; 

a. HTC Vive 
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b. Oculus Rift 

c. Microsoft HoloLens 

d. Google Cardboard και παραλλαγές 

e. Windows Mixed Reality 

f. Meta-2 

g. PlayStation VR  

h. Magiv Leap 

i. Google Daydream 

j. Samsung Gear VR 

k. Mira Prism 

 

7. Ποιες από τις ακόλουθες συσκευές χρησιμοποιούνται στη VR; 

a. HTC Vive 

b. Oculus Rift 

c. Microsoft HoloLens 

d. Google Cardboard και παραλλαγές 

e. Windows Mixed Reality 

f. Meta-2 

g. PlayStation VR 

h. Magiv Leap 

i. Google Daydream 

j. Samsung Gear VR 

k. Mira Prism 

 

8. Οι τεχνολογίες AR/VR χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία/προηγμένη μεταποίηση για 

a. Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  

b. Σχεδιασμό και ανάπτυξη 

c. Υποστήριξη εργασιών και συνεργασία 

d. Εξυπηρέτηση και συντήρηση 

e. Κανένα από αυτά 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Η ασφάλεια των καταναλωτών που σχετίζεται με τη χρήση των προϊόντων και την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
σχετικοί στόχοι που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών βρήκαν 
σημαντική θέση στις ιδρυτικές συνθήκες και στη συνέχεια αναλύονται σε νομικές πράξεις 
της ΕΕ, όπως οι κανονισμοί και οι οδηγίες. Η νομοθεσία για την ασφάλεια ισχύει τόσο για 
τους κατασκευαστές προϊόντων που είναι νομικά υποχρεωμένοι να παρέχουν ασφαλή 
προϊόντα όσο και για τους εργοδότες που είναι νομικά υποχρεωμένοι να παρέχουν 
ασφαλείς χώρους εργασίας. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν για τα 
προϊόντα εφαρμόζονται σε μεγάλες ομάδες προϊόντων, όπως μηχανές, παιχνίδια, 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας των προϊόντων. Τα 
βιομηχανικά ρομπότ, οι αυτοματοποιημένες και ρομποτικές κυψέλες και γραμμές 
παραγωγής αντιμετωπίζονται στο στάδιο του σχεδιασμού, της κατασκευής και της πώλησής 
τους ως προϊόντα και υπόκεινται στους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες για τα 
μηχανήματα. Μετά την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των εν λόγω συσκευών στον 
εργοδότη, αντιμετωπίζονται ως χώροι εργασίας και υπόκεινται στις σχετικές απαιτήσεις 
που περιέχονται στις οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια. Στην περίπτωση της 
ασφάλειας των ρομπότ, καθώς και των αυτοματοποιημένων και ρομποτικών κυττάρων και 
των γραμμών παραγωγής, ασχολούμαστε με νομικές απαιτήσεις και τεχνικές απαιτήσεις. 
Αυτό το μάθημα εισάγει αυτά τα θέματα. Οι γνώσεις τους είναι απαραίτητες τόσο από τον 
σχεδιαστή, τον ανάδοχο, τον εισαγωγέα βιομηχανικών ρομπότ και τις γραμμές παραγωγής, 
όσο και από τον εργοδότη που θα χρησιμοποιήσει αυτά τα ρομπότ και τις γραμμές 
παραγωγής και όπου αυτές οι συσκευές είναι χώροι εργασίας. Το μάθημα αυτό 
επικεντρώνεται στην ασφάλιση του χώρου εργασίας του ρομπότ με τη χρήση 
προστατευτικών συσκευών και συστημάτων. 

Αυτό το μάθημα προσανατολίζεται σε θέματα ΕΑΥ των μηχανημάτων, ιδίως των 
βιομηχανικών ρομπότ και των ρομποτισμένων κυττάρων και γραμμών.  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το υλικό αυτού του μαθήματος MILAN θα πρέπει να είναι γνωστό στους φοιτητές και θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται τόσο από τον σχεδιαστή, τον ανάδοχο, τον εισαγωγέα 
βιομηχανικών ρομπότ και τις ρομποτοποιημένες γραμμές παραγωγής, όσο και από τον 
εργοδότη που θα χρησιμοποιήσει αυτά τα ρομπότ και τις γραμμές παραγωγής και όπου 
αυτές οι συσκευές είναι χώροι εργασίας. Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκά 
νομικά ζητήματα και ζητήματα προτύπων που σχετίζονται με την επαγγελματική ασφάλεια 
και υγεία (ΕΑΥ) σε εγκαταστάσεις ρομποτικής παραγωγής. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: 
• κύριο υλικό (εξήγηση του θέματος), 
• παραδείγματα, 
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• ασκήσεις. 

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες (φοιτητές και μαθητές) το 
περιεχόμενο του μαθήματος με σαφή και συνοπτικό τρόπο. Θεωρείται ότι μετά την 
εμπέδωση του υλικού του μαθήματος, ο συμμετέχων θα κατανοήσει τη σημασία και τη 
σημαντικότητα των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται σε μια εταιρεία παραγωγής για 
την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των 
συστημάτων διαχείρισης της ΕΑΥ. 

Θα κατανοήσει τους στόχους και τις εργασίες των προληπτικών δράσεων των υπηρεσιών 
ΕΑΥ και θα κατανοήσει τις υποχρεώσεις του εργοδότη και του εργαζομένου στην οργάνωση 
ενός ασφαλούς χώρου εργασίας. Θα είναι σε θέση να εντοπίζει απειλές στον χώρο εργασίας 
και να καθορίζει κατάλληλα επίπεδα κινδύνου για τις απειλές αυτές. 

Η κατανόηση της έννοιας και της σκοπιμότητας των δράσεων που αναλαμβάνονται στον 
τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας από μεμονωμένους εργαζομένους θα 
πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη οργάνωση της 
εργασίας ολόκληρης της επιχείρησης. Προκειμένου να εδραιωθεί καλύτερα η γνώση, το 
μάθημα περιλαμβάνει ερωτήσεις ελέγχου. Στο τέλος, υπάρχει ένας βιβλιογραφικός 
κατάλογος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμβαθύνει τις γνώσεις του για τα θέματα 
που συζητήθηκαν. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Οι κανονισμοί και οι κανόνες υγείας και ασφάλειας στις περισσότερες χώρες του κόσμου 
αντιμετωπίζονται ως πολύ σημαντικοί για τη ζωή και την υγεία της κοινωνίας. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο είναι σταθερά ενσωματωμένες στα νομικά συστήματα των επιμέρους 
χωρών. Ως εκ τούτου, οι κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΕΑΥ) δεν 
αντιμετωπίζονται ως χαλαρές συστάσεις, τεχνικές συμβουλές ή λεγόμενες ορθές τεχνικές 
πρακτικές, αλλά ως υποχρεώσεις των οποίων η εφαρμογή απαιτείται από τον νόμο. 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στους γενικούς κανονισμούς υγείας και ασφάλειας για τις 
ρομποτικές εγκαταστάσεις. Εξ ορισμού, πρόκειται για τους κανόνες που ισχύουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η διευκρίνιση αυτή είναι αναγκαία διότι παρόμοιοι κανονισμοί υγείας και ασφάλειας σε 
άλλες χώρες του κόσμου διαφέρουν μεταξύ τους και ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά 
από τους κανονισμούς που ισχύουν στις χώρες της ΕΕ. 

Υπάρχει επιθυμία εναρμόνισης του δικαίου στην ΕΕ. Η εναρμόνιση του δικαίου έχει ως 
στόχο να βασιστεί η νομοθεσία των επιμέρους κρατών μελών σε κοινές αρχές. Η 
εναρμόνιση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ομοιομορφία του δικαίου. 

Οι διατάξεις του δικαίου στην ΕΕ περιλαμβάνονται στις οδηγίες και σε άλλες νομικές 
πράξεις. Δημιουργούνται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ και στη συνέχεια 
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μεταφέρονται στους νόμους των επιμέρους κρατών μελών βάσει διαταγμάτων των 
σχετικών υπουργών και νόμων. 

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, τα βιομηχανικά ρομπότ και οι ρομποτικές υποδοχές και 
εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται σε μια μεγάλη ομάδα προϊόντων που ονομάζονται 
μηχανές γενικά. Για το λόγο αυτό, όλες οι εκτιμήσεις που έγιναν αργότερα σχετικά με τις 
μηχανές ισχύουν και για τα βιομηχανικά ρομπότ και τις ρομποτικές εγκαταστάσεις. 

Οι διατάξεις του δικαίου της ΕΕ που αφορούν την τεχνική ασφάλεια δημιουργήθηκαν για να 
είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανείς και να εφαρμόζονται σε μεγάλες ομάδες προϊόντων. Οι 
διατάξεις αυτές εστιάζονται περισσότερο στους διάφορους τύπους κινδύνων στα 
μηχανήματα και όχι σε εκείνους που επηρεάζουν μόνο μικρές ομάδες προϊόντων. 

Ο νόμος που δημιουργήθηκε στην ΕΕ βασίζεται στις λεγόμενες πρωτογενείς πηγές δικαίου, 
οι οποίες είναι οι διατάξεις που προβλέπονται στις Συνθήκες. 

 Οι οδηγίες νέας προσέγγισης, οι οποίες αφορούν την προστασία της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς από προϊόντα άγνωστης προέλευσης και από προϊόντα που ενδέχεται να συνιστούν 
απειλή για τη ζωή και την υγεία των καταναλωτών, θεσπίζονται από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρων της Συνθήκης. 

Οι οδηγίες, οι αποκαλούμενες κοινωνικές πολιτικές για τη διασφάλιση της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, δημιουργούνται από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο της ΕΕ βάσει των εντολών που ανατίθενται σε άρθρα των Συνθηκών. 

Έτσι, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι από την άποψη των διατάξεων της Συνθήκης σχετικά 
με μια τεχνική συσκευή (π.χ. μια μηχανή, συμπεριλαμβανομένου ενός ρομπότ και μιας 
ρομποτικής εγκατάστασης), μπορεί κανείς να δει ταυτόχρονα από τις δύο πλευρές. (Εικόνα 
1): 
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Εικόνα 1 Η νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 

στο χώρο εργασίας (ΕΑΥ) 

Όπως εδώ: 

— προϊόν που πρόκειται να πωληθεί στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά και το οποίο πρέπει να 
είναι ασφαλές για τον καταναλωτή. Αφορά την προστασία της αγοράς και των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών της ΕΕ σε ασφαλή προϊόντα. Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται στα 
άρθρα 25.26, 27, 114, 115 της Συνθήκης της Λισαβόνας/ 

 ή 

— ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι ασφαλής για την υγεία του χρήστη (του χειριστή). 
Πρόκειται για τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια. Το δικαίωμα ασφάλισης 
των χώρων εργασίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 118 Α της Συνθήκης της Ρώμης και στο 
άρθρο 127 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Εικόνα 1): 

 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται μόνο σε θέματα υγείας και ασφάλειας και, ως εκ τούτου, 
σε εκείνα τα ζητήματα για τα οποία ισχύει η δεξιά πλευρά της Εικόνας 1. 

Τα ζητήματα που σχετίζονται με την αριστερή πλευρά της Εικόνας 1 αποτελούν αντικείμενο 
του μαθήματος 4.1.2. 

2 Η ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ Η ΜΗΧΑΝΗ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα νομικά συστήματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναρμονίζονται με το 
δίκαιο της ΕΕ και, ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλη ομοιότητα μεταξύ των κανονισμών για την 
υγεία και την ασφάλεια στα επιμέρους κράτη μέλη. Η εναρμόνιση του δικαίου, δηλαδή η 
προσπάθεια να βασιστεί ο νόμος σε παρόμοιες αρχές δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην μια 
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διαδικασία εναρμόνισης του δικαίου. Η ΕΕ δεν επιβάλλει ενιαίους νόμους στα κράτη μέλη 
όσον αφορά τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια. Το δίκαιο της ΕΕ που 
ορίζεται στις κοινωνικές οδηγίες ορίζει μόνο το λεγόμενο επίπεδο ελάχιστων απαιτήσεων 
(Εικόνα 2). Οι κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια σε κάθε χώρα μέλος μπορεί να 
διαφέρουν ως προς το επίπεδο των ελάχιστων απαιτήσεων που έχουν θεσπιστεί. Οι 
ελάχιστες απαιτήσεις σε κάθε χώρα πρέπει, ωστόσο, να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο των 
ελάχιστων απαιτήσεων που προβλέπονται στις κοινωνικές οδηγίες, μεταξύ άλλων στην 
οδηγία 2009/104/ΕΚ που ονομάζεται Οδηγία για τα Εργαλεία. Στη βιβλιογραφία 
παρατίθεται κατάλογος οδηγιών. 

Στην αριστερή πλευρά της εικόνας, το επίπεδο ασφάλειας του νέου μηχανήματος, το οποίο 
αφήνει το εργοστάσιο και κατευθύνεται προς πώληση, επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. 
Θέματα που σχετίζονται με την αριστερή πλευρά της εικόνας αποτελούν το αντικείμενο του 
μαθήματος 4.2.1. 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται μόνο σε θέματα υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται 
από τα δικαιώματα στην Εικόνα.  

Διαπιστώνουμε ότι οι απαιτήσεις ασφάλειας για τις μηχανές που είναι χώροι εργασίας είναι 
χαμηλότερες από ό,τι για τις νέες μηχανές. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για τους χώρους εργασίας είναι χαμηλότερες από τις 
βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα νέα μηχανήματα που προορίζονται για 
πώληση και χρήση στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. 

Με την πάροδο του χρόνου, ως αποτέλεσμα της φθοράς της μηχανής, το επίπεδο 
ασφάλειας της μηχανής που είναι ο χώρος εργασίας μπορεί να κυμαίνεται, μειώνεται, αλλά 
δεν θα πρέπει ποτέ να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο των αποδεκτών ελάχιστων 
απαιτήσεων. Το καθήκον των υπηρεσιών ΕΑΥ στη μονάδα παραγωγής θα πρέπει να είναι η 
περιοδική, προγραμματισμένη επιθεώρηση των μηχανημάτων (χώρων εργασίας) 
προκειμένου να ελέγχεται το επίπεδο ασφάλειάς τους. Με βάση τα αποτελέσματα αυτού 
του ελέγχου, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα, όπως: 
αντικατάσταση ή επισκευή της μηχανής, αντικατάσταση ή εφαρμογή νέων τεχνικών 
προστατευτικών μέτρων. 
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Εικόνα 2 Επίπεδο βασικών απαιτήσεων και επίπεδο ελάχιστων απαιτήσεων – σύγκριση 

 

Η βάση για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στην 
εργασία στη μονάδα παραγωγής [1] θα πρέπει να είναι προγραμματισμένα προληπτικά 
μέτρα. 

3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.1 Πηγές βλάβης (hazard) και επικινδυνότητα (risk) 

Οι όροι «πηγή βλάβης» (hazard) και «επικινδυνότητα» (risk) είναι οι βασικοί όροι που 
χρησιμοποιούνται στις τεχνικές αξιολόγησης της ασφάλειας των μηχανών. Οι όροι αυτοί 
είναι διφορούμενοι και πολύ δύσκολο να οριστούν. Μπορούν να ερμηνεύονται 
διαφορετικά σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, και γι’ αυτό είναι αδύνατο να δοθεί 
ένας καθολικός ορισμός αυτών των όρων. Στην καθομιλουμένη γλώσσα, ακόμη και σε 
εξειδικευμένα λεξικά, οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται συχνά εναλλάξ ή ταυτίζονται μεταξύ 
τους. 

Σε θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση της τεχνικής ασφάλειας των μηχανημάτων 
και του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της ασφάλειας των χώρων 
εργασίας, οι όροι «απειλή» (threat) και «κίνδυνος»/ «επικινδυνότητα» (risk) έχουν αυστηρά 
καθορισμένη έννοια. 

Μια καλή πηγή εξηγήσεων για τους χρησιμοποιούμενους όρους είναι το πρότυπο [6]. 

Ακολουθούν ορισμένοι από τους όρους που αναφέρονται στο προαναφερθέν πρότυπο: 

Τραυματισμός — σωματική βλάβη ή επιδείνωση της υγείας 
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Η πηγή βλάβης/αβεβαιότητα (hazard) είναι μια πιθανή πηγή βλάβης. 

Ο όρος αυτός μπορεί να προσδιορίζεται, π.χ. μηχανική, ηλεκτρική, χημική, θερμική, 
ραδιολογική, πηγή βλάβης από πυρκαγιά, πηγή βλάβης από έκρηξη κ.λπ. 

Η πηγή βλάβης μπορεί να είναι μόνιμη, π.χ. απειλή από περιστρεφόμενο μέρος μιας 
μηχανής εργασίας, ή απροσδόκητη, π.χ. αβεβαιότητα να πληγεί από σπασμένο στοιχείο 
μηχανής, το οποίο θα εκτοξευθεί από τη μηχανή με φυγοκεντρική δύναμη. Πηγή βλάβης 
μπορεί να είναι ένα ολισθηρό δάπεδο, ένα μονωμένο σύρμα, ένα αιχμηρό άκρο 
χειρολισθήρα κ.λπ. Μία πηγή βλάβης μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνο συμβάν. 

Επικίνδυνο συμβάν — είναι ένα συμβάν που μπορεί να προκαλέσει βλάβη. 

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης — είναι μια κατάσταση κατά την οποία ένα πρόσωπο 
εκτίθεται σε τουλάχιστον μία απειλή. 

Επικινδυνότητα (risk) — συνδυασμός της πιθανότητας πρόκλησης βλάβης και της 
σοβαρότητας της βλάβης αυτής (Εικόνα 3): 
 

 
Εικόνα 3 Επικινδυνότητα ως συνδυασμός της σοβαρότητας της βλάβης και της πιθανότητας επέλευσης 

βλάβης 
 

Η εκτίμηση της πιθανότητας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη: 
• κατά πόσο είναι εκτεθειμένο ένα άτομο είτε πολλοί άνθρωποι, 
• πόσο πιθανή είναι η εμφάνιση ενός επικίνδυνου συμβάντος, 
• κατά πόσον είναι δυνατή η αποφυγή ή ο περιορισμός των βλαβών. 

 

Η ορθή κατανόηση των όρων «πηγή βλάβης» και «επικινδυνότητα» έχει θεμελιώδη 
σημασία για την αξιολόγηση της ασφάλειας των μηχανών. 

Η επικινδυνότητα συνδέεται πάντα με την πηγή βλάβης. Όταν υπάρχει τουλάχιστον μία 
πηγή βλάβης, δεν υπάρχει κίνδυνος. 
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Παράδειγμα: ένα ολισθηρό πάτωμα είναι μία πιθανή πηγή βλάβης που μπορεί να οδηγήσει 
σε ένα επικίνδυνο συμβάν πτώσης που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα,  
γενικούς μώλωπες και σε ένα σπασμένο χέρι. 
 

3.2 Ανάλυση κινδύνου/επικινδυνότητας 

Η ανάλυση κινδύνου (Εικόνα 4) είναι μια διαδικασία που μας παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με το επίπεδο επικινδυνότητας ενός συγκεκριμένου μηχανήματος ή χώρου εργασίας. 

Η ανάλυση κινδύνου περιλαμβάνει: 

a) καθορισμός των περιορισμών των μηχανών, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ρομποτικού χώρου εργασίας, 

b) εντοπισμός όλων των πιθανών απειλών, 

c) εκτίμηση επικινδυνότητας. 

Η ανάλυση κινδύνου μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε φάση της υλοποίησης του 
έργου του νέου μηχανήματος ή μπορεί να διενεργείται περιοδικά για να εξετάζεται το 
επίπεδο ασφάλειας στο χώρο εργασίας στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της ΕΑΥ ως 
διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες. 

 

 
Εικόνα 4 Διαδικασία εκτίμησης κινδύνων 

 

3.2.1 Καθορισμός των περιορισμών του μηχανήματος και προσδιορισμός των πηγών 
κινδύνου 

 

Πριν από τον εντοπισμό των πηγών κινδύνου, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ακριβώς 
το όριο λειτουργείας του μηχανήματος, τι περιλαμβάνεται στο μηχάνημα (σταθμός 
εργασίας) το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο αναγνώρισης πηγής κινδύνου και τι δεν 
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ανήκει στο μηχάνημα. Μερικές φορές η παροχή τέτοιων ορίων δεν είναι προφανής διότι σε 
πολλές περιπτώσεις ασχολούμαστε με πολύπλοκες τεχνολογικές γραμμές που 
αποτελούνται από πολλά μηχανήματα, τροφοδοσίες και προσκρουστήρες και άλλες 
συσκευές. 

 

Η διαδικασία προσδιορισμού των πηγών κινδύνου, η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως 
«χαρτογράφηση των πηγών κινδύνου», θα πρέπει να διεξάγεται όσο το δυνατόν πιο 
προσεκτικά, ώστε να μην διαφεύγει καμία πηγή κινδύνου της οποίας η επικινδυνότητα θα 
μπορούσε να επηρεάσει την επακόλουθη αξιολόγηση της ασφάλειας του μηχανήματος. 

Τα ακόλουθα πρότυπα βοηθούν στον εντοπισμό των πηγών κινδύνου: 
• EN ISO 12100: 2012. Ασφάλεια των μηχανών. Γενικές αρχές σχεδιασμού. Εκτίμηση 

και μείωση του κινδύνου. Αυτό το πρότυπο περιέχει πολλές πολύτιμες συμβουλές 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας ταυτοποίησης πηγών κινδύνου. 

• Παράρτημα Β του προτύπου Παραδείγματα πηγών κινδύνου, επικίνδυνων 
καταστάσεων και επικίνδυνων συμβάντων περιλαμβάνονται σε έναν πολυσέλιδο 
πίνακα στον οποίο έχει συλλεχθεί κατάλογος διαφόρων τύπων πηγών κινδύνου που 
ενδέχεται να προκύψουν σε διάφορες φάσεις της ζωής του μηχανήματος. 

• EN ISO 10218-1: 2011 Ρομπότ και εξοπλισμός ρομποτικής – Απαιτήσεις ασφάλειας 
για βιομηχανικά ρομπότ – Μέρος 1: Ρομπότ. 

• Στο παράρτημα Α με τίτλο «Κατάλογος σημαντικών πηγών κινδύνου» των ανωτέρω 
προτύπων παρατίθεται ένας πίνακας στον οποίο ελήφθησαν και περιγράφονται 
λεπτομερώς οι διάφορες πηγές κινδύνου που εμφανίζονται στα βιομηχανικά 
ρομπότ. 

• EN ISO 10218-2: 2011.. Ρομπότ και συσκευές ρομποτικής – Απαιτήσεις ασφάλειας 
για βιομηχανικά ρομπότ – Μέρος 2: Σύστημα ρομπότ και ολοκλήρωση. Στο 
παράρτημα Α: «Κατάλογος σημαντικών πηγών κινδύνου» υπάρχει ένας πίνακας στον 
οποίο ελήφθησαν και περιγράφονται λεπτομερώς διάφοροι τύποι πηγών κινδύνου 
που εμφανίζονται στις ρομποτικές εγκαταστάσεις και τις γραμμές παραγωγής. 

Η διαδικασία εντοπισμού των πηγών κινδύνου μηχανημάτων ή στο χώρο εργασίας θα 
πρέπει να τεκμηριώνεται δεόντως. Στο πρότυπο EN ISO 12100 παρέχονται κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μοιάζει η τεκμηρίωση από τη 
διαδικασία προσδιορισμού των πηγών κινδύνου: 2012  

Για τους χώρους εργασίας, η διαδικασία προσδιορισμού της των πηγών κινδύνου και 
εκτίμησης της επικινδυνότητας θα πρέπει να διενεργείται περιοδικά από έμπειρους 
ειδικούς στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας της ΕΑΥ. 

Η τεκμηρίωση του προσδιορισμού των πηγών κινδύνου αποτελεί τη βάση για το επόμενο 
στάδιο της αξιολόγησης ασφάλειας του μηχανήματος (τόπος εργασίας), το οποίο είναι η 
διαδικασία εκτίμησης της επικινδυνότητας. 

3.2.2 Εκτίμηση επικινδυνότητας 

Η εκτίμηση επικινδυνότητας μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους. 

Μπορούμε να επιλέξουμε ποιοτικές ή ποσοτικές μεθόδους. 
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Οι ποιοτικές μέθοδοι είναι πιο απλές και χρησιμοποιούνται πολύ πιο συχνά. Η 
συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι το γράφημα [9] Εικόνμα 5: 
 

 
Εικόνα 5 Εκτίμηση επικινδυνότητας γράφημα [9] 

 

Σε αυτή τη μέθοδο λαμβάνονται υπόψη τέσσερις παράμετροι: 
 

S – συνέπειες του συμβάντος: 
S1 – ελαφρός τραυματισμός ή δυσφορία, 
S2 – σοβαρούς τραυματισμός σε ένα ή περισσότερα άτομα, 
S3 – θάνατος ενός ατόμου, 
S4 – θάνατος πολλών ανθρώπων. 

 

Α – συχνότητα έκθεσης στον κίνδυνο που συνδέεται με την πηγή κινδύνου: 
A1 – σπάνια έως συχνή, 
A2 – συχνή έως μόνιμη. 

 

Β – δυνατότητα προστασίας από απειλές: 
B1 – είναι δυνατή υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
B2 – σχεδόν αδύνατη. 

 

W – πιθανότητα ανεπιθύμητου συμβάντος: 
W1 – πολύ μικρή, 
W2 – μικρή, 
W3 – σχετικά μεγάλη. 
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Επίπεδο επικινδυνότητας: 
 — ελάχιστη επικινδυνότητα, 
 1-2 χαμηλή επικινδυνότητα, 
 3-5 μέτρια επικινδυνότητα, 
 6-7 υψηλή επικινδυνότητα. 

 

Παράδειγμα (Εικόνα 6): 

Η εντοπισμένη πηγή κινδύνου έχει περιγραφεί από τις παραμέτρους: S3, A1, W1. Το 
γράφημα δείχνει ότι το εκτιμώμενο επίπεδο επικινδυνότητας για την πηγή κινδύνου αυτή 
είναι μικρό (2). 

Το εκτιμώμενο επίπεδο επικινδυνότητας εκτιμήθηκε ότι είναι μικρό, αν και οι επιπτώσεις 
του γεγονότος είναι τραγικές (S3). Ωστόσο, η συχνότητα έκθεσης στον κίνδυνο που 
συνδέεται με αυτήν την πηγή κινδύνου είναι σπάνια (Α1) και η πιθανότητα εμφάνισης 
ανεπιθύμητου συμβάντος που σχετίζεται με αυτή την πηγή κινδύνου είναι πολύ χαμηλή 
(W1). 
 

 
Εικόνα 6 Καθορισμός του επιπέδου επικινδυνότητας για την εντοπισθείσα πηγή κινδύνου βάσει 

γραφήματος επικινδυνότητας 

 

Στις ποιοτικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου του γραφήματος, το επίπεδο 
επικινδυνόατητας παρουσιάζεται πάντα σε συμβατική κλίμακα. Π.χ. σε κλίμακα τριών 
σημείων: 1- χαμηλός κίνδυνος, 2-μεσαίος κίνδυνος, 3- υψηλός κίνδυνος, ή π.χ. σε κλίμακα 
πέντε σημείων: 1 – χαμηλός κίνδυνος, 2 – χαμηλός κίνδυνος, 3- μέτριος κίνδυνος, 4-υψηλός 
κίνδυνος, 5 – πολύ υψηλός κίνδυνος. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλες 
κλίμακες.  
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Η χρήση ποιοτικών μεθόδων είναι φαινομενικά απλή. Οι μέθοδοι αυτές, προκειμένου να 
παρέχουν αξιόπιστα και αντικειμενικά αποτελέσματα, απαιτούν η εμπειρία των εκτιμητών 
να μην υποκύψει στον πειρασμό να υποβαθμίσει ή να διογκώσει το επίπεδο κινδύνου. Ως 
εκ τούτου, συνιστάται η εκτίμηση του επιπέδου επικινδυνότητας στις ποιοτικές μεθόδους 
να μην γίνεται από άτομα αλλά ομάδες αποτελούμενες από έμπειρους ειδικούς. 

Οι μέθοδοι ποσοτικής εκτίμησης επικινδυνότητας είναι ακριβέστερες επειδή βασίζονται στη 
θεωρία πιθανοτήτων. Ωστόσο, δεν είναι τόσο δημοφιλείς όσο οι ποιοτικές μέθοδοι. Οι 
ποσοτικές μέθοδοι θεωρούνται δυσκολότερες από τις ποιοτικές. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 
μέθοδοι αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλου λόγω της έλλειψης των 
απαραίτητων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία ενός δεδομένου τύπου 
μηχανής ή χώρου εργασίας. Αυτό εμποδίζει τους υπολογισμούς. 

3.2.3 Αξιολόγηση επικινδυνότητας, αποδεκτός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος υπάρχει πάντα και μας συνοδεύει στη ζωή, στην εργασία, σε κάθε βήμα από τη 
γέννηση. Λειτουργούμε εκτενώς βασιζόμενοι στη διαίσθηση. Αξιολογούμε συνεχώς την 
επικινδυνότητα. Δεχόμαστε διαισθητικά μικρούς κινδύνους και δεν το σκεφτόμαστε πολύ. 
Ωστόσο, δεν δεχόμαστε τους κινδύνους που αισθανόμαστε μεγάλους και πολύ μεγάλους. 
Αυτοί οι κίνδυνοι μας αναγκάζουν να σκεφτούμε βαθύτερα, να λάβουμε αποφάσεις και 
δράσεις για τη μείωσή τους ή αν είναι δυνατόν να εξαλείψουμε τις απειλές που τους 
προκαλούν. 

Στην εκτίμηση επικινδυνότητας ενός μηχανήματος ή ενός σταθμού εργασίας, η αξιολόγηση 
επικινδυνότητας (Εικόνα 4) είναι το στάδιο της εκτίμησης επικινδυνότητας κατά το οποίο 
αποφασίζουμε εάν: 

a / μπορούμε να θεωρήσουμε το υφιστάμενο επίπεδο επικινδυνότητας ως αποδεκτό και η 
κατάσταση δεν απαιτεί περαιτέρω δράση από εμάς, ή εάν 

b / θεωρούμε ότι το υφιστάμενο επίπεδο επικινδυνότητας είναι υπερβολικά υψηλό, 
απαράδεκτο και συμπεραίνουμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη μείωση αυτού του 
κινδύνου. 

3.2.4 Αποδεκτός κίνδυνος 

Αποδεκτός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που σας επιτρέπει να κάνετε τη δουλειά σας με 
ασφάλεια. Συχνά προστίθεται η προσθήκη «με αποδεκτό κόστος». Το θέμα είναι ότι 
επωμιζόμαστε δαπάνες κατά τη μείωση της επικινδυνότητας (βλ. 2.2.5). Κοστίζει η 
εφαρμογή τεχνικών μέτρων που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να μειώσουμε το 
επίπεδο επικινδυνότητας. 

Τι σημαίνει ο αποδεκτός κίνδυνος; 

Στη βρετανική βιβλιογραφία σχετικά με τη μείωση του επιπέδου επικινδυνότητας στο χώρο 
εργασίας, θεωρείται ότι ο αποδεκτός κίνδυνος για τον χειριστή στο χώρο εργασίας είναι 
τέτοιος κίνδυνος που είναι συγκρίσιμος με τον κίνδυνο που αισθάνεται ο εν λόγω χειριστής 
στο σπίτι του υπό κανονικές συνθήκες. 
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3.2.5 Μείωση του επικινδυνότητας, υπολειπόμενος κίνδυνος 

Μπορούμε να μειώσουμε την επικινδυνότητα στο χώρο εργασίας: 

a) τη χρήση λύσεων κατασκευής μηχανών, ενός ρομποτικού σταθμού παραγωγής που 
καθιστά τις λύσεις αυτές ασφαλείς από μόνες τους, 

b) τη χρήση τεχνικών μέτρων προστασίας με τη μορφή: ασπίδες, αισθητήρες, 
κουρτίνες, δάπεδα αφής, συστήματα εξαερισμού, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
προστασίας χωρίς επαφή, όπως ελαφρές κουρτίνες, σαρωτές λέιζερ, κάμερες κ.λπ. 

c) χρήση μέσων πληροφόρησης: προειδοποιητικές πινακίδες, σήματα, φωτεινή και 
ηχητική σηματοδότηση, οδηγίες, κατάρτιση και εξοπλισμός ατομικής προστασίας. 

  

Οι παραπάνω δραστηριότητες ονομάζονται συχνά τριάδα τεχνικής ασφάλειας ή 
ολοκληρωμένες αρχές ασφάλειας. 

Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει πάντα να εφαρμόζονται με τη σειρά που αναφέρεται 
ανωτέρω. 

Έτσι, πρώτα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τη δράση Α. 

Εάν, παρά τη χρήση διαρθρωτικών λύσεων, εξακολουθεί να υπάρχει υπολειπόμενος 
κίνδυνος σε ένα επίπεδο που δεν μπορούμε να δεχτούμε, χρησιμοποιούμε τη δράση Β, την 
οποία συμπληρώνουμε με τη δράση Γ. 

Οι δράσεις Γ μπορούν να συμπληρώνουν μόνο τις δράσεις Β, οι οποίες με τη σειρά τους 
μπορούν να συμπληρώσουν τις δράσεις Α. 

Άλλες πράξεις είναι λάθος. Ως εκ τούτου, για παράδειγμα, οι προστατευτικές μάσκες που 
χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη ως μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων σε 
ρομποτικό εργαστήριο βαφής δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την απουσία ενός πλήρως 
λειτουργικού συστήματος εξάτμισης σε αυτό το εργαστήριο βαφής. Είναι ευθύνη του 
εργοδότη να λάβει όλα τα διαθέσιμα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων 
για τη μείωση του κινδύνου (συμπεριλαμβανομένης της δράσης Β). 

Επαρκή μέτρα μείωσης του κινδύνου θεωρούνται δραστηριότητες στις οποίες ο 
υπολειπόμενος κίνδυνος δεν υπερβαίνει το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. 
 

3.2.6 Κόστος και οφέλη που προκύπτουν από τη μείωση του κινδύνου 

Η μείωση του κινδύνου στον χώρο εργασίας συνδέεται με το κόστος. Σε αντάλλαγμα, 
έχουμε έναν ασφαλέστερο χώρο εργασίας, όπου η εργασία είναι λιγότερο κουραστική, ο 
εργαζόμενος κινδυνεύει λιγότερο από ατυχήματα, είναι λιγότερο εκτεθειμένος σε διάφορες 
πηγές κινδύνου και επαγγελματικές ασθένειες κ.λπ. Το επίπεδο κινδύνου στον χώρο 
εργασίας δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερο από το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. 

Στην Εικόνα 7 παρουσιάζει τα διαγράμματα «κέρδη και απώλειες» ως αποτέλεσμα της 
μείωσης του κινδύνου στον χώρο εργασίας. Τα διαγράμματα αυτά είναι από [2]. 
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Εικόνα 7 Κέρδη και ζημίες ως αποτέλεσμα της μείωσης του κινδύνου, από [13] 

 

Τα γραφήματα σε αυτό το σχέδιο είναι καθαρά ενδεικτικά. Δείχνουν ότι η επένδυση σε 
προστατευτικά μέτρα για την επίτευξη μιας θέσης εργασίας με πολύ χαμηλό κίνδυνο θα 
πρέπει να είναι μέτρια και εύλογα. Η καμπύλη 3 που προκύπτει παρουσιάζει τις τάσεις των 
μεταβολών του συνολικού κόστους ως αποτέλεσμα της μείωσης του κινδύνου, αυξάνοντας 
έτσι το επίπεδο ασφάλειας Pb%. Θεωρείται ότι εάν ο χώρος εργασίας είναι εντελώς 
επικίνδυνος (δηλ. το επίπεδο ασφάλειας Pb είναι μηδέν (καμπύλη 2), το κόστος των 
απωλειών (Ks) για το λόγο αυτό είναι 100 %. Έχουμε μόνο απώλειες στη θέση όπου το 
επίπεδο ασφάλειας Pb = 0 Με την αύξηση του κόστους (Kr) (καμπύλη 1) για τις 
προστατευτικές συσκευές, το επίπεδο της ασφάλειας αυξάνεται, το κόστος των ζημιών (Ks) 
μειώνεται και το κέρδος (Zs) εμφανίζεται σε σύγκριση με την απουσία του σε μια εντελώς 
επικίνδυνη θέση, όπου Pb = 0. 

Το συνολικό κέρδος Zw (καμπύλη 3) προκύπτει μετά την αφαίρεση από τα Zs της αξίας του 
Kr για προστατευτικά μέτρα που αυξάνουν το επίπεδο ασφάλειας της θέσης: 
 
                                                               ως εκ τούτου, Zw = Zs – Kr. 
  
Για το επίπεδο ασφαλείας Pb opt%, το κέρδος Zw παίρνει τη μέγιστη τιμή. 
  

Όταν προσπαθούμε να αποκτήσουμε έναν απόλυτα ασφαλή χώρο εργασίας (Pb κοντά στο 
100 %), είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε πολύ ακριβά προστατευτικά μέτρα. 
Το κόστος των μέτρων αυτών αυξάνεται εκθετικά (καμπύλη 1) και απορροφά τα κέρδη της Ζ 
από τη χρήση τους. Προκύπτει ότι Kr ≥ Zs 
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Στη συνέχεια, η επιχείρηση χάνει την τεχνική και οικονομική λογική. 

Όταν το επίπεδο ασφάλειας της Pb είναι απαράδεκτο για εμάς (επειδή το επίπεδο κινδύνου 
εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό για εμάς), τότε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
οικονομική λογική του έργου. Θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί το υποτιθέμενο πολύ χαμηλό 
επίπεδο κινδύνου με τη χρήση πολύ δαπανηρών προστατευτικών διατάξεων, με συνήθως 
περιορισμένους πόρους του έργου. 

4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Μια νέα ρομποτική εγκατάσταση, κατασκευασμένη σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, 
από κατασκευαστή εγκατεστημένο στην ΕΕ, όπως κάθε μηχάνημα παραδίδεται στον πελάτη 
μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα: 
 

• Τεχνική τεκμηρίωση της εγκατάστασης, το περιεχόμενο της οποίας πρέπει να είναι 
σύμφωνο με την Οδηγία για τα Μηχανήματα, 

• Οδηγίες του κατασκευαστή, των οποίων η μορφή και το περιεχόμενο πρέπει επίσης 
να συμμορφώνονται με την Οδηγία για τα Μηχανήματα, 

• Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ για το σύνολο της εγκατάστασης, 
• Άλλες εκθέσεις και εκθέσεις που προβλέπονται σε επαφή με τον κατασκευαστή της 

εγκατάστασης 
 

Συνήθως, μετά την εγκατάσταση στο χώρο του πελάτη, η εγκατάσταση επανεκκινείται για 
τις δοκιμές τελικής αποδοχής. 

Η σήμανση CE της εγκατάστασης γίνεται από τον κατασκευαστή ρομπότ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πελάτης λαμβάνει αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ. 
Δεν απαιτείται το πρωτότυπο της δήλωσης συμμόρφωσης ή αντίγραφο της δήλωσης από  
συμβολαιογράφο. 

Ο κατασκευαστής φυλάσσει την αρχική δήλωση συμμόρφωσης μαζί με την τεκμηρίωση 
σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της εγκατάστασης. 

Η τεκμηρίωση της διενεργούμενης αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν διαβιβάζεται στον 
πελάτη, διότι δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση στο δίκαιο της ΕΕ. 

Εκτός εάν η μεταβίβαση αυτής της τεκμηρίωσης έχει συμφωνηθεί ρητά στη σύμβαση που 
έχει συναφθεί μεταξύ του κατασκευαστή και της αναθέτουσας αρχής πριν από την 
εκτέλεση του έργου. 

Οι οδηγίες του κατασκευαστή που παρέχονται και η δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να 
είναι σε γλώσσα κατανοητή από τον παραλήπτη στη δεδομένη χώρα. Έτσι, στα γερμανικά, 
εάν ο αποδέκτης είναι η Γερμανία, ή στα πολωνικά εάν ο αποδέκτης είναι στην Πολωνία. 

Μετά την επίσημη αποδοχή της εγκατάστασης από τον πελάτη, το νομικό καθεστώς της 
αλλάζει. 
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Η εγκατάσταση δεν αποτελεί πλέον προϊόν που πρέπει να πληροί τις βασικές απαιτήσεις 
των οδηγιών της νέας προσέγγισης, αλλά καθίσταται χώρος εργασίας που πληροί τις 
απαιτήσεις των Κοινωνικών Οδηγιών. Κύριος του χώρου εργασίας είναι η αναθέτουσα 
αρχή, η οποία είναι συνήθως εργοδότης. 

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ είναι το μόνο νομικό έγγραφο για τον πελάτη, το 
πιστοποιητικό του κατασκευαστή ότι το προϊόν που πωλεί πληροί όλες τις απαιτήσεις 
ασφάλειας που ορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ και ισχύουν για το εν λόγω προϊόν. Υπόδειγμα 
της δήλωσης ΕΚ/ΕΕ παρατίθεται στο παράρτημα της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

Άλλα έγγραφα που μερικές φορές ο πωλητής προσπαθεί να δώσει στον πελάτη αντί των 
δηλώσεων συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ, όπως: Τα πιστοποιητικά εργαστηριακής δοκιμής, τα 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE, τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά ασφάλειας ΕΚ, τα 
ευρωπαϊκά πιστοποιητικά ασφάλειας ΕΚ, οι δηλώσεις επιδόσεων, η δήλωση συμμόρφωσης 
με το πρότυπο κ.λπ. είναι για τον πελάτη άκυρα και άχρηστα και, στην περίπτωση των 
μηχανημάτων, δεν έχουν νομική ισχύ και, ως εκ τούτου, ο παραλήπτης δεν θα πρέπει να 
αποδέχεται τα έγγραφα αυτά. 

Το μόνο αποδεκτό έγγραφο είναι η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ, το εφαρμοστέο 
υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται π.χ. στο παράρτημα της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα 
μηχανήματα. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε όλα τα είδη δηλώσεων και πιστοποιητικών που 
εκδίδονται από παραγωγούς από την Άπω Ανατολή. 

Εάν έχετε αμφιβολίες για το τι πρέπει να κάνετε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλή 
αξιόπιστη εξειδικευμένη συμβουλευτική. 

5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

Το ερώτημα που συχνά τίθεται: 

Μπορεί ο χρήστης, ο ιδιοκτήτης του προϊόντος (μηχανή), να κάνει ο ίδιος επισκευές και 
εκσυγχρονισμούς μετά την περίοδο εγγύησης, χωρίς να φοβάται ότι θα χάσει την 
εγκυρότητα της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ; Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί τις 
υπηρεσίες του κατασκευαστή του μηχανήματος; 

 

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ είναι το πιστοποιητικό του κατασκευαστή που απαιτείται 
από τον νόμο για την πώληση νέου μηχανήματος στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Σε αυτή τη 
δήλωση, ο κατασκευαστής υπό την ευθύνη του ενημερώνει ότι κατά τον χρόνο έκδοσης της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ για ένα νέο μηχάνημα προς πώληση, και στην περίπτωσή 
μας μια γραμμή παραγωγής ρομποτικής, πληρούσε όλες τις βασικές απαιτήσεις των 
οδηγιών για τη νέα προσέγγιση της ΕΕ που ισχύουν για το εν λόγω προϊόν. Η δήλωση αυτή 
απαιτείται από το δίκαιο της ΕΕ όταν το μηχάνημα πρόκειται να πωληθεί ή/και να 
χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Η δήλωση ΕΚ/ΕΕ ισχύει 
μόνο για το νέο μηχάνημα και εκδίδεται μόνο μία φορά για το εν λόγω μηχάνημα. 
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Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τη μεταγενέστερη κατάσταση της 
γραμμής. Όπως προαναφέρθηκε, η δήλωση ΕΚ/ΕΕ εκδίδεται μόνο μία φορά όταν το 
μηχάνημα εισάγεται στην JRE ως νέο. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ αφορά τις ιδιότητες 
του προϊόντος κατά την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης. 

Ο χρήστης που κατέχει τη γραμμή θα πρέπει να μεριμνά για την κατάστασή της και το 
επίπεδο ασφάλειας χρήσης, να αντικαθιστά περιοδικά τα αναλώσιμα και τα μέσα με νέα 
και, εάν είναι απαραίτητο, να πραγματοποιεί επισκευές. Τότε εξακολουθεί να είναι η ίδια 
γραμμή παραγωγής. Οι παράμετροι του δεν αλλάζουν, νέες, ανεξερεύνητες απειλές δεν 
προκύπτουν. Η επικινδυνότητα σε αυτό το σημείο παραμένει αμετάβλητη. 

Ο ιδιοκτήτης της γραμμής παραγωγή επιτρέπεται επίσης να πάει ένα βήμα ή μερικά βήματα 
παραπέρα και να επεκτείνει αυτή τη γραμμή, να την ξαναχτίσει, να αλλάξει εξ ολοκλήρου το 
σκοπό της. Αλλά στη συνέχεια (πολύ συχνά συμβαίνει εν αγνοία) ο ιδιοκτήτης της γραμμής 
παραγωγής κατά λάθος γίνεται παραγωγός μιας νέας μηχανής που βασίζεται σε αυτό το 
υπάρχον μηχάνημα. 

Η νέα μηχανή έχει δική της, νέα ιστορία. Μπορεί να εισαγάγει νέες απειλές. Μετατρέπεται 
σε νέο χώρο εργασίας με ανεξερεύνητο επίπεδο κινδύνου. Για μια τέτοια νέα μηχανή, ο 
ιδιοκτήτης πρέπει να επαναδιενεργήσει τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και 
να εκδώσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ. 
Η ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων (στην περίπτωση αυτή η ευθύνη της γραμμής 
παραγωγής) δεν μεταβιβάζεται στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης γραμμής δεν μπορεί να 
προσλάβει εταιρεία για την εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού, τη διενέργεια 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και, τέλος, την έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ για 
την ευθύνη της για τις εργασίες εκσυγχρονισμού της. 

Μια τέτοια εταιρεία μπορεί φυσικά να εκτελεί εργασίες εκσυγχρονισμού (ως 
υπεργολάβος), αλλά δεν μπορεί να εκδώσει δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ, διότι δεν είναι 
ιδιοκτήτης αυτής της εκσυγχρονισμένης μηχανής. Οι κανονισμοί της ΕΕ προσδιορίζουν 
σαφώς ποιος και πότε και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να εκδώσει δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΚ/ΕΕ. 

Η έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ από εταιρεία που εργάζεται για έργα 
εκσυγχρονισμού θα ήταν παράνομη. 

Εάν έχετε αμφιβολίες για το πώς να προχωρήσετε, είναι ασφαλές να αναζητήσετε 
επαγγελματικές συμβουλές. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Παρακαλείσθε να αναφέρετε τη σωστή απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις: 
 

1. Τι είναι η εναρμόνιση του δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 
a. Αντικατάσταση του εθνικού δικαίου των επιμέρους κρατών μελών με το 

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
b. Επιδίωξη να βασιστούν οι νόμοι των επιμέρους κρατών μελών σε κοινές 

αρχές 
c. Εισαγωγή των ίδιων ευρωπαϊκών προτύπων σε όλα τα κράτη μέλη 

 
2. Ποιες είναι οι Βασικές Απαιτήσεις και τι αφορούν; 

a. Πρόκειται για απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνονται στις λεγόμενες 
οδηγίες νέας προσέγγισης 

b. Πρόκειται για απαιτήσεις για την ασφάλεια του χώρου εργασίας και 
περιλαμβάνονται στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

c. Πρόκειται για απαιτήσεις για τα προσόντα των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της αρχαιότητας που 
απαιτούνται για θέσεις σε χώρες μέλη 

 
3. Ποιες είναι οι Ελάχιστες Απαιτήσεις και με τι σχετίζονται; 

a. Οι απαιτήσεις που καθορίζονται από το δίκαιο της ΕΕ και αφορούν την 
αρχαιότητα και την εκπαίδευση των φορέων εκμετάλλευσης ρομποτικών 
γραμμών παραγωγής 

b. Οι απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με το ελάχιστο 
επιτρεπόμενο επίπεδο ασφάλειας στους χώρους εργασίας στα κράτη μέλη 
της ΕΕ 

c. Πρόκειται για ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ, αλλά τα 
επιμέρους κράτη μέλη μπορούν, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, να θεσπίσουν 
αυστηρότερες απαιτήσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο δίκαιο της ΕΕ 

d. Πρόκειται για τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ και 
αφορούν το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας των γραμμών 
ρομποτικής παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία 

 
4. Τι είναι η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΚ; 

a. Πρόκειται για έγγραφο που εκδίδεται από τον κατασκευαστή και αφορά νέα 
μηχανή. Ο κατασκευαστής στο έγγραφο αυτό δηλώνει με δική του ευθύνη 
ότι το προϊόν συμμορφώνεται, δηλαδή πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις 
όλων των οδηγιών νέας προσέγγισης που ισχύουν για το εν λόγω προϊόν. Η 
δήλωση συμβάλλει στην εμπιστοσύνη των πελατών στον κατασκευαστή και 
στο προϊόν. 
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b. Πρόκειται για έγγραφο υπογεγραμμένο από ομάδα καταναλωτών στο οποίο 
συμφωνούν ότι ένα δεδομένο προϊόν είναι άψογης ποιότητας και ότι μπορεί 
να αγοραστεί χωρίς κίνδυνο. 

c. Πρόκειται για ένα έγγραφο (αντίγραφό του) που πρέπει να λαμβάνει ο 
πελάτης κατά την αγορά του νέου μηχανήματος. 

 
5. Τι είναι η εκτίμηση επικινδυνότητας στο χώρο εργασίας; 

a. Περιοδική ανάλυση κινδύνου και την αξιολόγηση κινδύνου για να απαντηθεί 
το ερώτημα κατά πόσον το τρέχον επίπεδο κινδύνου σε έναν συγκεκριμένο 
χώρο εργασίας υπερβαίνει το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου και κατά πόσον 
πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη μείωση του επιπέδου κινδύνου. 

b. Σύγκριση του επιπέδου κινδύνου σε διάφορους χώρους εργασίας σε 
διάφορα τμήματα σε έναν συγκεκριμένο χώρο εργασίας. 

c. Περιοδική ταυτοποίηση των κινδύνων και την εκτίμηση επικινδυνότητας του 
χώρου εργασίας. 

 
6. Τι είναι οι Ολοκληρωμένες Αρχές Ασφάλειας; 

a. Η αρχή της δοκιμής της ασφάλειας ολόκληρων συγκροτημάτων συσκευών. 
b. Η αρχή της συμπεριφοράς με την οποία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε 

μέτρα με σταθερό τρόπο για να μειώσουμε τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας. 
c. Η αρχή σύμφωνα με την οποία προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις πτυχές 

της ασφάλειας στο χώρο εργασίας στο σύνολό της. 
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Οδηγίες της UE 

1. Οδηγία για τη νέα προσέγγιση: Οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα 

2. Κοινωνικές οδηγίες (νομικό καθεστώς στις 21/05/2019). 
 

• Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία. Η οδηγία αυτή καλείται επίσης «οδηγία 
πλαίσιο».  

• Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας κατά την 
εργασία (πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 2009/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές στον τομέα της 
υγείας και ασφάλειας της χρησιμοποίησης εξοπλισμού εργασίας από τους 
εργαζομένους κατά την εργασία (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

• 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 
2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

• Οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων που χρησιμοποιούν προστατευτικά μέσα (τρίτη ειδική 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της υγείας και ασφάλειας κατά τη 
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων σε περίπτωση κινδύνου, ιδίως τραυματισμών 
της σπονδυλικής στήλης των εργαζομένων (τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 90/270/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές στον τομέα της προστασίας της ασφάλειας και της 
υγείας κατά την εργασία με συσκευές εξοπλισμένες με οθόνες οθόνης (πέμπτη 
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
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που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεσή τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία 
(έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με την 
εφαρμογή ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας για τα προσωρινά ή 
κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας κατά την 
εργασία (ένατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας 
κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη 
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1992, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές 
εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών με γεωτρήσεις (ενδέκατη ειδική οδηγία κατά 
την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 92/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες και υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες 
(δωδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 93/103/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας κατά την 
εργασία στα αλιευτικά σκάφη (δέκατη τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της 
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους 
οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες (δέκατη τέταρτη ειδική οδηγία κατά την 
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 99/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της 
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ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας όπου είναι 
δυνατόν να εκδηλωθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (δέκατη πέμπτη λεπτομερής 
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος). 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (δονήσεις) (δέκατη έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης 
Φεβρουαρίου 2003, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας 
όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από 
φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) (δέκατη έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16 παράγραφος 1). 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

• Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Ιουνίου 2013, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε φυσικούς κινδύνους (ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία) (εικοστή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 
σημείο 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). Η οδηγία αυτή αντικατέστησε την οδηγία 
2004/40/ΕΚ, η οποία ήταν η δέκατη όγδοη ειδική οδηγία που δεν τέθηκε σε ισχύ. 

• Οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2006, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία) (19η ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

 
Επιλεγμένα ευρωπαϊκά πρότυπα 
 

1. ISO 45001:2018. Συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας εργασίας – 
Απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση 

2. EN ISO 12100: 2012. Ασφάλεια των μηχανών. Σχεδιασμός γενικών κανόνων. 
Εκτίμηση επικινδυνότητας και μείωση του κινδύνου. 

3. EN ISO 10218-1: 2011. Ρομπότ και εξοπλισμός ρομποτικής – Απαιτήσεις ασφάλειας 
για βιομηχανικά ρομπότ – Μέρος 1: Ρομπότ 

4. EN ISO 10218-2: 2011- Ρομπότ και εξοπλισμός ρομποτικής – Απαιτήσεις ασφάλειας 
για βιομηχανικά ρομπότ – Μέρος 2: Σύστημα ρομπότ και ολοκλήρωση 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Ερώτηση  Απαντηση(ες) 

1 a 

2 a 

3 c 

4 a, c 

5 c, c 

6 b 
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ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4.1.1: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ EAY ΣΤΟΝ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Η ασφάλεια των καταναλωτών που σχετίζεται με τη χρήση των προϊόντων και την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
σχετικοί στόχοι που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών βρήκαν 
σημαντική θέση στις ιδρυτικές συνθήκες και στη συνέχεια αναλύονται σε νομικές πράξεις 
της ΕΕ, όπως οι κανονισμοί και οι οδηγίες. Η νομοθεσία για την ασφάλεια εφαρμόζεται και 
στις δύο περιπτώσεις: κατασκευαστές προϊόντων και εργοδότες που είναι νομικά 
υποχρεωμένοι να παρέχουν ασφαλείς χώρους εργασίας. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ισχύουν για τα προϊόντα εφαρμόζονται σε μεγάλες ομάδες προϊόντων, όπως 
μηχανές, παιχνίδια και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας των 
προϊόντων. 

Τα βιομηχανικά ρομπότ, οι αυτοματοποιημένες και ρομποτικές κυψέλες και γραμμές 
παραγωγής αντιμετωπίζονται στο στάδιο του σχεδιασμού, της κατασκευής και της πώλησής 
τους ως προϊόντα και υπόκεινται στους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες για τη μεγάλη 
ομάδα προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων). Μετά την εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία των εν λόγω συσκευών στον εργοδότη, αντιμετωπίζονται ως χώροι 
εργασίας και υπόκεινται στις σχετικές απαιτήσεις που περιέχονται στις οδηγίες για την 
υγεία και την ασφάλεια. Στην περίπτωση της ασφάλειας των ρομπότ, καθώς και των 
αυτοματοποιημένων και ρομποτικών κυττάρων και των γραμμών παραγωγής, 
ασχολούμαστε με νομικές απαιτήσεις και τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό το μάθημα εισάγει 
αυτά τα θέματα. Οι γνώσεις τους είναι απαραίτητες από το σχεδιαστή, τον ανάδοχο, τον 
εισαγωγέα βιομηχανικών ρομπότ και τις γραμμές παραγωγής, καθώς και από τον εργοδότη 
που θα χρησιμοποιήσει αυτά τα ρομπότ και τις γραμμές παραγωγής και όπου αυτές οι 
συσκευές είναι χώροι εργασίας. 

Αυτό το μάθημα του MILAN επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκά νομικά ζητήματα και ζητήματα 
προτύπων που σχετίζονται με την ασφάλεια της εργασίας σε εγκαταστάσεις ρομποτικής 
παραγωγής. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων και να γίνει επισκόπηση στα 
ανασταλτικά πρότυπα για τα μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών 
ρομπότ και των σταθμών ρομποτικής παραγωγής. Καταβλήθηκαν προσπάθειες για να 
εξηγήσουμε στον σπουδαστή πώς αναπτύχθηκε αυτός ο νόμος και ποιος ήταν ο σημερινός 
σκοπός αυτού του νόμου. Ενώ το μάθημα 4.1.1 είναι περισσότερο προσανατολισμένο σε 
θέματα ΕΑΥ, δηλαδή τη δημιουργία ασφαλών χώρων εργασίας, το μάθημα αυτό 
παρουσιάζει το πρόβλημα της ασφάλειας των μηχανών από την πλευρά του κατασκευαστή 
ασφαλών προϊόντων. Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται στο πνεύμα του δικαίου της ΕΕ. Την 
ασφάλεια των προϊόντων τη σκεφτόμαστε ήδη στο στάδιο του σχεδιασμού. Σε αυτό το 
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μάθημα, ο σπουδαστής εισάγεται σε νομικά και τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις των Οδηγιών Νέας 
Προσέγγισης. 

Η αποκτηθείσα γνώση θα είναι χρήσιμη για τον σπουδαστή στο μέλλον όταν συμμετέχει 
στη διαδικασία αγοράς/πώλησης της μηχανής, του πωλητή-πελάτη, καθώς και όταν 
συμμετέχει στη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής ενός νέου προϊόντος ή στη 
διαδικασία δημιουργίας ασφαλούς χώρου εργασίας. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1.1 Βιομηχανική ρομποτική στο δίκαιο της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων 

Οι νομικές πράξεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που αφορούν την 
ασφάλεια της χρήσης των προϊόντων, δημιουργούνται κατά τρόπο που να αφορούν όσο το 
δυνατόν ευρύτερες ομάδες προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο υπερβολικός 
πολλαπλασιασμός των νομικών πράξεων, ή δημιουργία στενών νομικών πράξεων. Οι 
κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων επικεντρώνονται περισσότερο στους 
κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση τους και όχι στις επιδόσεις τους. 

Τα βιομηχανικά ρομπότ έχουν πολύ ευρεία εφαρμογή· χρησιμοποιούνται σε διάφορες 
τεχνολογίες και διάφορες βιομηχανίες. Η χρήση τους αυξάνεται συνεχώς. Οι κίνδυνοι και οι 
συναφείς κίνδυνοι στους ρομποτικούς χώρους εργασίας μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. 
Διαφορετικές πηγές κινδύνου εμφανίζονται, για παράδειγμα, στην αυτοκινητοβιομηχανία 
σε σταθμούς παραγωγής που χρησιμοποιούν μεγάλα πιεστήρια που λειτουργούν από 
ρομπότ παρά σε ρομποτικούς σταθμούς της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της 
ζαχαροπλαστικής ή της βιομηχανίας τροφίμων. Ως εκ τούτου, κάθε ρομποτοποιημένη θέση 
απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση για την ανάλυση των απειλών και την αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας. 

Τα βιομηχανικά ρομπότ κάθε είδους, οι αυτόματοι χειριστές, οι πρίζες, οι εγκαταστάσεις 
και οι γραμμές που ρομποτίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των 
προϊόντων ταξινομούνται ως μηχανήματα. Τα μηχανήματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
στο δίκαιο της ΕΕ λόγω των επιπτώσεών τους στην ανάπτυξη της οικονομίας. Έτσι, η 
συντριπτική πλειονότητα των κανονισμών που ισχύουν για την ασφάλεια των μηχανών 
προφανώς ισχύουν και για τα ρομπότ και τους ρομποτικούς σταθμούς. 

 Σύμφωνα με τις αρχές της θέσπισης απαιτήσεων για την ασφάλεια των προϊόντων 
(συμπεριλαμβανομένων των μηχανών) που αποκαλούνται «Νέα Προσέγγιση», στις νομικές 
πράξεις που ονομάζονται Οδηγίες Νέας Προσέγγισης παρέχονται στον κατασκευαστή με τη 
μορφή των λεγόμενων «Βασικών Απαιτήσεων», είναι γενικές απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών ασφάλειας των μηχανών. Ωστόσο, χωρίς να 
διευκρινίζεται πώς μπορούν να αποκτηθούν αυτά τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
(ιδιότητες μηχανής). 
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Αντίθετα, τα εναρμονισμένα με μια δεδομένη οδηγία πρότυπα προσδιορίζουν λεπτομερώς 
τις απαιτήσεις για τη χρήση τεχνικών μέτρων για την ικανοποίηση αυτών των βασικών 
απαιτήσεων, βλ. Εικόνα 1: 

 

 
Εικόνα 1 Οδηγία για τα μηχανήματα και εναρμονισμένα πρότυπα 

Η εφαρμογή τεχνικών προτύπων για την ασφάλεια των μηχανημάτων είναι προαιρετική 
στην ΕΕ. Ωστόσο, συνιστώνται για τους κατασκευαστές μηχανημάτων για πρακτικούς 
λόγους. Η εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών των προτύπων στη διαδικασία σχεδιασμού και 
παραγωγής της μηχανής διευκολύνει στη συνέχεια τη διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης της μηχανής, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης αποδεικτικών 
στοιχείων ότι το παραγόμενο μηχάνημα πληροί τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών Νέας 
Προσέγγισης. 

1.2 Πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της ΕΕ 

Οι διατάξεις του δικαίου της ΕΕ προτείνονται από την Επιτροπή και στη συνέχεια 
εγκρίνονται από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει των εντολών που 
ανατίθενται σε εκείνα τα όργανα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες. 

Οι συνθήκες για την ίδρυση της ΕΟΚ, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχουν εξ αρχής άρθρα σχετικά με: 

a) τις ευρωπαϊκές ελευθερίες, και 

b) το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια των χώρων εργασίας. 

Οι ανωτέρω διατάξεις της συνθήκης αντιμετωπίζονται ως λεγόμενες πρωτογενείς πηγές 
δικαίου. Βάσει αυτών, υπάρχουν οι λεγόμενες δευτερογενείς νομικές πράξεις της ΕΕ, όπως 
οι οδηγίες και οι κανονισμοί. 

Οι ευρωπαϊκές ελευθερίες που αποτελούν τη βάση της ανάδυσης των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ελεύθερη την κυκλοφορία εντός της ΕΕ: 

• εμπορεύματα, 
• κεφάλαιο, 
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• εργασία,  
• υπηρεσία. 

Η τήρηση των ελευθεριών αυτών φυλάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει 
στη διάθεσή της τα κατάλληλα νομικά μέσα υπό τη μορφή οδηγιών και κανονισμών. 

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

2.1 Πρωτογενείς και δευτερεύουσες πηγές του δικαίου της ΕΕ 

Οι οδηγίες είναι πράξεις δικαίου της ΕΕ που απευθύνονται στις κυβερνήσεις των κρατών 
μελών για την εφαρμογή των διατάξεων που περιέχονται σε αυτές μέσω της ενσωμάτωσής 
τους στο δίκαιο των επιμέρους κρατών μελών. 

Οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης που περιέχονται στις οδηγίες, οι οποίες εν συνεχεία 
μεταφέρθηκαν στο εθνικό δίκαιο, ισχύουν για τους κατασκευαστές προϊόντων, τους 
εισαγωγείς, τους διανομείς και τους εγκαταστάτες. Οι κανονισμοί της ΕΕ είναι νομικές 
πράξεις που προορίζονται για άμεση εφαρμογή στα κράτη μέλη. 

Οι προαναφερθείσες διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων και το δικαίωμα των πολιτών να εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας αποτελούν 
τις κύριες πηγές δικαίου. 

Έγιναν η πρωταρχική πηγή του δικαιώματος δημιουργίας δύο συμπληρωματικών ομάδων 
νομικών διατάξεων σχετικά με: 

A. Ασφάλεια χρήσης μεταποιημένων προϊόντων. Οι διατάξεις αυτές απευθύνονται 
στους παραγωγούς προϊόντων, στους εισαγωγείς, στους διανομείς και στους 
εγκαταστάτες, 

B. Δημιουργία ασφαλών θέσεων εργασίας. Οι διατάξεις αυτές απευθύνονται σε 
εργοδότες που είναι διοργανωτές του χώρου εργασίας. Οι διατάξεις αυτές 
υποχρεώνουν επίσης τους εργαζομένους να συνεργάζονται με έναν εργοδότη και να 
συμμορφώνονται με τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. 
 

2.2 Οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα Μηχανήματα 

2.2.1 Δομή της Οδηγίας για τα Μηχανήματα 

Η Οδηγία για τα Μηχανήματα είναι ένα νομικό έγγραφο σχετικά με το σχεδιασμό, την 
κατασκευή και τη δημιουργία τεχνικού φακέλου για ασφαλή μηχανήματα και την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τη σήμανση και τη διάθεσή τους στην κοινοτική αγορά. 

Η δομή της Οδηγίας για τα Μηχανήματα παρουσιάζεται στην Εικόνα 2: 
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Εικόνα 2 Οδηγία για τα Μηχανήματα και εναρμονισμένα πρότυπα 

Η οδηγία περιέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή (προοίμιο) που αιτιολογεί ευρέως τον 
σκοπό της εισαγωγής της εν λόγω οδηγίας ως νομικής πράξης της ΕΕ. Η αρχή της 
εξαντλητικής επεξήγησης του σκοπού και των οφελών της θέσπισης νέας νομικής πράξης 
στην αρχή αποτελεί κανόνα της νομοθεσίας της ΕΕ. 

Το περιεχόμενο της οδηγίας διαιρείται σε 29 άρθρα. Στην αρχή βρίσκεται το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας και οι αποκαλούμενοι αποκλεισμοί. Οι διατάξεις της Οδηγίας για τα 
Μηχανήματα δεν εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, στα πυροβόλα όπλα, τον στρατιωτικό και 
αστυνομικό εξοπλισμό και τις οικιακές συσκευές, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά 
υπόκεινται σε διαφορετικές διατάξεις. 
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2.2.2 Ορισμός των μηχανών και ορισμός των ημιτελών μηχανημάτων 

Ο ορισμός του μηχανήματος που δίδεται στην Οδηγία για τα Μηχανήματα διαφέρει 
σημαντικά από τον ορισμό του μηχανήματος που υπάρχει στα εγχειρίδια φυσικής ή 
μηχανικής. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας «Πεδίο εφαρμογής», εφαρμόζεται στα ακόλουθα 
προϊόντα: 
 

1. α) µηχανήµατα· β) ανταλλάξιμο εξοπλισμό· γ) δοµικά στοιχεία ασφαλείας· δ) ανυψωτικά 
εξαρτήματα Ε) αλυσίδες, συρµατόσχοινα και ιµάντες· στ) αφαιρετά συστήµατα µηχανικής 
µετάδοσης· ζ) ημιτελή μηχανήματα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 με τίτλο: «Ορισμοί», ο όρος «μηχανή» ορίζει τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) έως στ). 

Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «μηχάνημα»: — σύνολο εξοπλισµένο το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί µε σύστηµα 
µεταδόσεως της κίνησης εκτός από την άµεσα εφαρµοζόµενη ανθρώπινη ή ζωική δύναµη, 
απαρτιζόµενο από συνδεδεµένα µεταξύ τους τµήµατα ή δοµικά στοιχεία, από τα οποία ένα 
τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωµένα για συγκεκριµένη εφαρµογή, 

• σύνολο που µνηµονεύεται στην πρώτη περίπτωση, από το οποίο λείπουν µόνο τα 
στοιχεία για τη σύνδεσή του στο χώρο χρήσης ή µε πηγές ενέργειας και κίνησης 

• σύνολο που µνηµονεύεται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, έτοιµο προς 
εγκατάσταση, το οποίο δεν µπορεί να λειτουργήσει όπως έχει παρά µόνον µετά τη 
συναρµογή του σε µεταφορικό µέσο, ήτην εγκατάστασή του σε κτίριο ή σε 
κατασκεύασµα, 

• σύνολα µηχανηµάτων που µνηµονεύονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη 
περίπτωση ή ηµιτελή µηχανήµατα που µνηµονεύονται στο στοιχείο ζ) τα οποία, 
προς επίτευξη του ίδιου σκοπού, διατάσσονται και ελέγχονται µε τρόπο που να 
λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, 

• σύνολο συνδεόµενων µερών ή δοµικών στοιχείων, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων 
κινείται και τα οποία συναρµόζονται, µε σκοπό την ανύψωση φορτίων και 
µοναδικήπηγή ισχύος του οποίου είναι η άµεσα εφαρµοζόµενη ανθρώπινη 
προσπάθεια, 

ζ) «ηµιτελές µηχάνηµα»: σύνολο το οποίο σχεδόν αποτελεί µηχάνηµα αλλά δεν µπορεί από 
µόνο του να εκτελέσει συγκεκριµένη εφαρµογή. Ένα σύστηµα µετάδοσης είναι ηµιτελές 
µηχάνηµα. Το ηµιτελές µηχάνηµα προορίζεται µόνον για ενσωµάτωση ή συναρµολόγηση σε 
άλλα µηχανήµατα ή άλλα ηµιτελή µηχανήµατα ή εξοπλισµό προκειµένου να σχηµατιστεί 
µηχάνηµα στο οποίο εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία· 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στην οδηγία για τα μηχανήματα, το βιομηχανικό 
ρομπότ που εξέρχεται από το εργοστάσιο στο οποίο κατασκευάστηκε, το οποίο αποτελείται 
από έναν χειριστή και σύστημα ελέγχου, αποτελεί παράδειγμα ημιτελούς μηχανήματος. 
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Χρησιμοποιείται για να χτίσει σε ένα περίπτερο εργασίας, μια φωλιά ή μια γραμμή 
παραγωγής. Από μόνο του, είναι ένα επικίνδυνο μηχάνημα, με πηγές κινδύνου, απαιτεί 
«στέγαση» με προστατευτικές διατάξεις όπως φράχτες, καλύμματα, σαρωτές λέιζερ, 
χαλάκια, ελαφριές κουρτίνες κ.λπ. 
 

2.2.3 Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας σχετικά με το σχεδιασμό και την 
κατασκευή μηχανημάτων 

Οι βασικές απαιτήσεις περιέχονται στο παράρτημα IV της οδηγίας για τα μηχανήματα. Οι 
απαιτήσεις αυτές αφορούν διάφορες πτυχές της λειτουργίας μηχανών και της κατασκευής. 
Είναι διατυπωμένες με γενικό τρόπο με έμφαση στη συμπεριφορά των μηχανών. Οι βασικές 
απαιτήσεις δεν περιλαμβάνουν προτάσεις για συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις. 

Λεπτομερείς απαιτήσεις περιλαμβάνονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία 
δεν είναι υποχρεωτικά. 

Η ομάδα των βασικών απαιτήσεων αφορά την εργονομία των μηχανών. Η εργονομία και η 
ασφάλεια των μηχανών σχετίζονται μεταξύ τους. Το μηχάνημα που κατασκευάζεται χωρίς 
να λαμβάνονται υπόψη αρχές εργονομίας είναι ένα δυσάρεστο μηχάνημα που αναγκάζει 
τον χειριστή να κάνει δυσάρεστες κινήσεις, λαμβάνοντας δυσμενείς, δυσάρεστες θέσεις του 
σώματος του χειριστή. Ένας σταθμός εργασίας που περιέχει μια τέτοια μηχανή μπορεί να 
συμβάλει σε επαγγελματικές ασθένειες, π.χ. ασθένειες της σπονδυλικής στήλης. Η δουλειά 
είναι πιο κουραστική, αποσπώντας την προσοχή από πιθανές απειλές. Μια πιο εργονομική 
μηχανή είναι μια ασφαλέστερη μηχανή. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανήματος σύμφωνα με τις εργονομικές αρχές 
αποτελεί επένδυση στην υγεία των χρηστών μηχανών. 

Κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό μηχανημάτων σύμφωνα με τις αρχές της 
εργονομίας περιλαμβάνονται στα πρότυπα εργονομίας που είναι εναρμονισμένα με την 
οδηγία για τα μηχανήματα και στην επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με την εργονομία 
των μηχανών. 

2.2.4 Μηχανές σύμφωνα με το παράρτημα IV της Οδηγίας για τα Μηχανήματα 

Η Οδηγία για τα Μηχανήματα διακρίνει μια ομάδα μηχανών τα οποία, λόγω της 
κατασκευής, της δομής και της χρήσης τους, ενδέχεται να θέσουν σε ιδιαίτερα μεγάλο 
κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των χρηστών. Για τον σχεδιασμό των εν λόγω μηχανημάτων, 
καθώς και για την απόδοση και την αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους, απαιτούνται οι 
ακόλουθες διαδικασίες, με τη συμμετοχή του αποκαλούμενου «τρίτου» υπό μορφή 
εξουσιοδοτημένων οντοτήτων. 

Το παράρτημα IV της οδηγίας περιέχει κατάλογο των μηχανών αυτών. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 

Κυκλικά πριόνια (µε µία ή περισσότερες λεπίδες) για την κατεργασία ξύλου και υλικών µε 
παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά, ή για την κατεργασία κρέατος και υλικών µε παρόµοια 
φυσικά χαρακτηριστικά, των ακόλουθων τύπων: 
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• Μηχανήµατα ξεχονδρίσµατος µε χειροκίνητη προώθηση του υλικού, για την 
κατεργασία ξύλου. 

• Μηχανήµατα πλανίσµατος επιφανειών µε ενσωµατωµένο µηχανικό σύστηµα 
προώθησης και χειροκίνητη τροφοδότηση ή/ και αφαίρεση του υλικού, για την 
κατεργασία ξύλου  

• Πριονοκορδέλες, µε χειροκίνητη τροφοδοσία ή/και αφαίρεση του υλικού, για την 
κατεργασία ξύλου και υλικών µε παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά, ή κρέατος και 
υλικών µε παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά, 

• Πρέσες και στράντζες για την κατεργασία µετάλλων εν ψυχρώ, µε χειροκίνητη 
τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού, των οποίων τα κινητά στοιχεία εργασίας 
µπορούν να έχουν διαδροµή µεγαλύτερη των 6 mm και ταχύτητα µεγαλύτερη των 
30 mm/s. 

• Μηχανήµατα µορφοποίησης πλαστικού µε εµφύσηση ή συµπίεση, µε χειροκίνητη 
τροφοδότηση ή αφαίρεση του υλικού. 

• Μηχανήµατα µορφοποίησης του καουτσούκ µε εµφύσηση ή συµπίεση, µε 
χειροκίνητη τροφοδότηση ή αφαίρεση του υλικού. 

Επιπλέον, υπάρχουν προστατευτικές διατάξεις σε αυτόν τον κατάλογο: 
• Προστατευτικές διατάξεις σχεδιασμένες για την ανίχνευση ανθρώπων. 
• Προστατευτικά κλειδώματος, μηχανικά τροφοδοτούμενα, για χρήση ως προστασία 

σε πρέσες και μηχανήµατα µορφοποίησης. 
• Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που παρέχουν λειτουργίες ασφάλειας. 

2.2.5 Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στην οδηγία για 
τα μηχανήματα 

Η μέθοδος αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος (αν το 
προϊόν περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV) και κατά πόσον ο σχεδιασμός και η χρήση του 
προϊόντος ακολουθήθηκαν από τις ενδείξεις και τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων 
προτύπων. Το διάγραμμα της διαδικασίας επιλογής της διαδικασίας παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 3: 
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Εικόνα 3 Επιλογή της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 

για τα Μηχανήματα 
 

Εάν η μηχανή δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της οδηγίας, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται η διαδικασία σύμφωνα με το παράρτημα VIII. Εάν η μηχανή 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο IV, αλλά έχουμε αποδείξεις ότι κατασκευάστηκε σύμφωνα 
με τα εναρμονισμένα πρότυπα, και τα πρότυπα αυτά καλύπτουν όλες τις βασικές 
απαιτήσεις, μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις διαδικασίες που περιγράφονται στα 
παραρτήματα VIII, IX ή X. 

Εάν η μηχανή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα, η διαδικασία 
σύμφωνα με το παράρτημα VIII είναι η ευκολότερη προς χρήση, αλλά η οδηγία δεν 
απαγορεύει τη χρήση άλλων διαδικασιών, επίσης σύμφωνα με τα παραρτήματα IX και X. 
Στην περίπτωση μηχανής όταν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος IV, αλλά 
δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων, η 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης μπορεί να διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες 
σύμφωνα με το παράρτημα IX ή X. Κάθε μία από αυτές τις διαδικασίες περιγράφεται 
λεπτομερώς στο παράρτημα VIII. Οδηγίες IX και X. 

3 ΆΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Όλες οι Οδηγίες Νέας Προσέγγισης έχουν δομή παρόμοια με την Οδηγία για τα 
Μηχανήματα που περιγράφεται. 

 Η Οδηγία για τη Νέα Προσέγγιση περιλαμβάνει συνήθως: 
• ορισμούς, 
• αποκλεισμούς 
• παραρτήματα  

o συμπεριλαμβανομένου καταλόγου βασικών απαιτήσεων, 
o κατάλογος διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να διενεργείται 

αξιολόγηση της συμμόρφωσης 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ  
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης  
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
-	14	-	

4 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τα εναρμονισμένα πρότυπα αποτελούν ειδική ομάδα προτύπων. Τα πρότυπα αυτά 
αναπτύσσονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης CEN και CENELEC 
κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα πρότυπο εναρμονίζεται επίσημα μετά 
την εγγραφή του στον κατάλογο εναρμονισμένων προτύπων με μια δεδομένη οδηγία. Οι 
κατάλογοι εναρμονισμένων προτύπων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ενωμένης Ευρώπης στους ιστότοπους. Ένα εναρμονισμένο πρότυπο μπορεί να 
εναρμονιστεί με μία ή περισσότερες Οδηγίες Νέας Προσέγγισης. 

Μπορεί να υπάρχουν πολλά εναρμονισμένα πρότυπα για μια δεδομένη Οδηγία Νέας 
Προσέγγισης. Η Οδηγία για τα Μηχανήματα (MD) αναφέρεται σε μια πολύ ευρεία ομάδα 
προϊόντων. Ως εκ τούτου, ο κατάλογος των εναρμονισμένων προτύπων με MD έχει πολλά 
στοιχεία. 

Τα εναρμονισμένα με την Οδηγία για τα Μηχανήματα πρότυπα χωρίζονται σε τύπους Α, Β1 
και Β2 και C (Εικόνα 4): 

 
Εικόνα 4 Τμήμα εναρμονισμένων προτύπων με την Οδηγία για τα Μηχανήματα  

 

Όπως προαναφέρθηκε, η χρήση προτύπων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
εναρμονισμένων προτύπων, είναι προαιρετική. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των προτύπων 
συνιστάται επειδή είναι τεχνικά επωφελής και βολική. 
 

Πρότυπα τύπου Α: 
• PN-EN ISO 12100: Ασφάλεια των μηχανημάτων 2012 – Γενικές αρχές σχεδιασμού – 

Εκτίμηση κινδύνου και μείωση των κινδύνων. 
 

Πρότυπα τύπου B1: 
 

• EN ISO 13849-1 Ασφάλεια μηχανημάτων – Στοιχεία των σχετικών με την ασφάλεια 
συστημάτων ελέγχου – Μέρος 1: Γενικές αρχές σχεδιασμού. « 

• EN ISO 13855: 2010 Ασφάλεια μηχανών. Θέση των τεχνικών μέτρων προστασίας 
λόγω της ταχύτητας των τμημάτων πλησιάζουν το ανθρώπινο σώμα. 
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• EN ISO 13857: 2010 Ασφάλεια μηχανών. Αποστάσεις ασφαλείας που εμποδίζουν την 
πλησίαση των άνω και κάτω άκρων σε επικίνδυνες περιοχές. 

• PN-EN 349 Ασφάλεια μηχανών. Ελάχιστες αποστάσεις για την αποφυγή σύνθλιψης 
τμημάτων του ανθρώπινου σώματος. 

 

Πρότυπα τύπου B2 
• EN ISO 13851: 2019-05 – Ασφάλεια μηχανών – Συσκευές ελέγχου με δύο χέρια – 

Κανόνες σχεδιασμού και επιλογής 
• EN ISO 14119: 2014-03 – Ασφάλεια μηχανημάτων – Συσκευές ασφάλισης σε 

συνδυασμό με προφυλακτήρες. Κανόνες σχεδιασμού και επιλογής 
• EN ISO 13856-1: 2013-08 Ασφάλεια μηχανημάτων – Συσκευές προστασίας 

ευαίσθητες στην πίεση – Μέρος 1: Γενικές αρχές για το σχεδιασμό και δοκιμή 
στρωμάτων και δαπέδων ευαίσθητα σε πίεση 

• EN ISO 13856-2: 2013-08 – Ασφάλεια μηχανημάτων – Συσκευές προστασίας 
ευαίσθητες στην πίεση – Μέρος 2: Γενικές αρχές για το σχεδιασμό και τη δοκιμή 
άκρων και των ταινιών που έχουν ευαισθησία στην πίεση 

• EN ISO 13856-3: 2013-11 – Ασφάλεια μηχανημάτων – Συσκευές προστασίας 
ευαίσθητες στην πίεση – Μέρος 3: Γενικές αρχές για το σχεδιασμό και τη δοκιμή 
προσκρουστήρων, πλακών, καλωδίων και παρόμοιων ευαίσθητων στην πίεση 
διατάξεων 

• EN ISO 14120: 2016-03- Ασφάλεια μηχανημάτων – Προφυλακτίρες – Γενικές 
απαιτήσεις για το σχεδιασμό και την κατασκευή σταθερών και κινητών 
προφυλακτήρων 

 

Πρότυπα τύπου C: 
• EN ISO 10218-1: 2011 – Ρομπότ και εξοπλισμός ρομποτικής – Απαιτήσεις ασφάλειας 

για βιομηχανικά ρομπότ – Μέρος 1: Ρομπότ 
• EN ISO 10218-2: 2011 – Ρομπότ και συσκευές ρομποτικής – Απαιτήσεις ασφάλειας 

για βιομηχανικά ρομπότ – Μέρος 2: Σύστημα ρομπότ και ολοκλήρωση 
• PN-EN ISO 16092-1: 2018-03 – Ασφάλεια εργαλειομηχανών – Πρέσες – Μέρος 1: 

Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας 
• ISO 16092-2: 2019 – Ασφάλεια εργαλειομηχανών – Πρέσες – Μέρος 2: Απαίτηση 

ασφάλειας για μηχανικές πρέσες 
• EN ISO 16092-3: 2018-05 – Ασφάλεια εργαλειομηχανών – Πρέσες – Μέρος 3: 

Απαιτήσεις ασφάλειας για υδραυλικές πρέσες 

5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

5.1 Μηχανισμοί για την άρση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων 
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Η ιδέα της δημιουργίας μιας κοινής αγοράς και της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων αντιμετώπισε από την αρχή πολυάριθμα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά 
προβλήματα. 

Η δημιουργία συνθηκών για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί γιγάντιες οργανωτικές και νομοθετικές εργασίες. 
Από την υπόθεση αυτή ήταν γνωστό ότι αυτή η αγορά θα ήταν μια ρυθμιζόμενη αγορά, μια 
αγορά που καθοδηγείται από τις αρχές της δημοκρατίας, εξασφαλίζοντας ισότιμη 
πρόσβαση σε αυτήν από όλες τις οικονομικές οντότητες της Κοινότητας. 

Ήταν αναγκαίο να δημιουργηθούν αποτελεσματικά εμπόδια, τα οποία, αφενός, θα 
αποτελούσαν εμπόδιο στην πρόσβαση στην αγορά επικίνδυνων εμπορευμάτων για χρήστες 
και, αφετέρου, να δημιουργηθούν συνθήκες και ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που είναι ασφαλή για τους χρήστες που 
συμμορφώνονται με καθιερωμένες απαιτήσεις. 

Αρχικά, όταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα κάλυπτε πολλές χώρες, η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων διασφαλιζόταν με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
της αναγνώρισης των νόμων και των προτύπων των επιμέρους κρατών μελών. Τα 
εμπορεύματα που ήταν σύμφωνα με τους κανονισμούς μιας συγκεκριμένης χώρας 
θεωρείται αυτομάτως ότι πληρούν τις απαιτήσεις σε άλλες χώρες μέλη. Τα εμπορεύματα 
αυτά θα μπορούσαν να διασχίσουν τα σύνορα μεμονωμένων κρατών μελών χωρίς εμπόδια. 

Ο κανόνας αυτός καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να εφαρμοστεί, καθώς η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει περισσότερες χώρες. Η ουσία του εμποδίου 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων έχει καταστεί η ποικιλομορφία των 
ρυθμίσεων στις επιμέρους χώρες. 

Κατέστη αναγκαίο να αρθούν οι φραγμοί, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και 
τεχνικών, που σχετίζονται με τη ροή των αγαθών, όπως: 

• διαφορετικά επίπεδα εργασιακής νοοτροπίας που προκύπτουν από διαφορετικές 
παραδόσεις και εργασιακή δεοντολογία, 

• χρήση διαφορετικών συστημάτων μέτρησης και ελέγχου της ποιότητας των 
εμπορευμάτων, 

• διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
• διάφοροι τεχνικοί κανονισμοί και πρότυπα. 

Οι προσπάθειες ρύθμισης της αγοράς με οδηγίες, οι οποίες καθόριζαν λεπτομερώς τις 
απαιτήσεις για τα επιμέρους προϊόντα, αποδείχθηκαν επίσης ανεπαρκείς και ενοχλητικές. 
Λόγω των λεπτομερειών τους, οι οδηγίες αυτές είχαν παρόμοιο χαρακτήρα με τους 
τεχνικούς κανόνες. Γρήγορα έγιναν παρωχημένες λόγω της τεχνικής προόδου. Άρχισαν να 
δημιουργούν γραφειοκρατικά εμπόδια από μόνα τους. 

Μεγάλη τομή σημειώθηκε τη δεκαετία του 80 του περασμένου αιώνα, όταν η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή πρότεινε την εισαγωγή ριζικών αλλαγών στους κανονισμούς που θα επιτρέψουν 
την αποτελεσματική άρση των υφιστάμενων τεχνικών εμποδίων στη ροή των 
εμπορευμάτων. 

5.2 Μια νέα προσέγγιση της τεχνικής εναρμόνισης 
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Οι προτεινόμενες αλλαγές στην προσέγγιση της τεχνικής εναρμόνισης ονομάστηκαν Νέα 
Προσέγγιση. Παρά το πέρασμα των ετών, το όνομα συνεχίζει να χρησιμοποιείται μέχρι 
σήμερα. 

Η Νέα Προσέγγιση βασίστηκε σε τέσσερις βασικές αρχές που αποτέλεσαν το θεμέλιο της 
Νέας Προσέγγισης: 

1. Τεχνική εναρμόνιση 

Η τεχνική εναρμόνιση περιορίζεται στις βασικές απαιτήσεις που αφορούν την προστασία 
της ζωής και της υγείας των προσώπων, της ιδιοκτησίας και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

Μόνο ένα προϊόν που πληροί τις απαιτήσεις αυτές μπορεί να διατεθεί στην αγορά ή/και να 
τεθεί σε λειτουργία στην κοινοτική αγορά και να απολαύει του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας εντός της Κοινότητας. 

 

2. Παραπομπή σε εναρμονισμένα πρότυπα, αρχή του τεκμηρίου συμμόρφωσης 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων που πληρούν τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών 
καθορίζονται σε πρότυπα εναρμονισμένα με τις εν λόγω οδηγίες. Τα πρότυπα αυτά 
παρέχουν έτοιμες τεχνικές μεθόδους ή μεθόδους που, όταν εφαρμόζονται κατά τον 
σχεδιασμό και την παραγωγή των προϊόντων, εξασφαλίζουν την τήρηση των βασικών 
απαιτήσεων που καθορίζονται στις οδηγίες. 

Τα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα 
επωφελούνται από το τεκμήριο συμμόρφωσης του προϊόντος με τις σχετικές βασικές 
απαιτήσεις. 

       

3. Προαιρετική εφαρμογή των προτύπων 

Η εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων και άλλων προτύπων και άλλων τεχνικών 
προδιαγραφών είναι προαιρετική.  

Οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τεχνικές λύσεις που θα εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση του προϊόντος με τις τεχνικές απαιτήσεις. 

 

4. Επιλογή των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

Για τη διενέργεια της αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές έχουν τη 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που περιλαμβάνονται στη σχετική οδηγία. 
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6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός κατασκευαζόμενου προϊόντος με τις βασικές 
απαιτήσεις των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή πριν από 
την εισαγωγή του προϊόντος αυτού για πρώτη φορά στην κοινοτική αγορά. Ένα θετικό 
αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης δίνει στον κατασκευαστή το δικαίωμα να εκδίδει 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ και να επιθέτει τη σήμανση CE στο προϊόν. Η δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ είναι ένα εισιτήριο για το προϊόν που πρόκειται να διατεθεί στην 
κοινοτική αγορά. 

Ο κατασκευαστής υποχρεούται να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία ότι το 
κατασκευαζόμενο προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών. Το προϊόν μπορεί να 
απαιτεί δοκιμές για να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του με τις οδηγίες. Η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης των προϊόντων μαζικής παραγωγής και των προϊόντων μαζικής παραγωγής 
είναι ελαφρώς διαφορετική από την εξέταση της συμμόρφωσης των μοναδιαίων 
προϊόντων. Το θέμα αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο αυτού του μαθήματος. 

 

6.1 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης της μονάδας παραγωγής προϊόντος 

Η μηχανή, ο σταθμός, ή η ρομποτική γραμμή παραγωγής χτίζεται συνήθως ως προϊόν 
μονάδας κατά παραγγελία από πελάτες. Η διαδικασία δοκιμών συμμόρφωσης διενεργείται 
πάντα από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η 
συγκέντρωση αντικειμενικών στοιχείων ότι η κατασκευαζόμενη μηχανή πληροί όλες τις 
βασικές απαιτήσεις όλων των οδηγιών που ισχύουν για τη μηχανή. Η μηχανή μπορεί να 
απαιτεί εργαστηριακές δοκιμές. 

Η βάση για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μηχανημάτων είναι οι βασικές 
απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα. Εάν δικαιολογείται ουσιαστικά, κατά την 
αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες Οδηγίες Νέας Προσέγγισης. 

Η μη εξέταση οποιασδήποτε από τις οδηγίες για τις οποίες οι βασικές απαιτήσεις 
εφαρμόζονται στην κατασκευαζόμενη μηχανή κατά την αξιολόγηση αποτελεί σφάλμα και 
μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την υπονόμευση της αξιοπιστίας της αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης του προϊόντος από τις αρχές ελέγχου της αγοράς. 

Στο παράρτημα 1 του παρόντος μαθήματος παρατίθεται κατάλογος Οδηγιών Νέας 
Προσέγγισης. 

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μηχανών, π.χ. με τη μορφή ρομποτικού σταθμού 
παραγωγής, απαιτεί καλή ουσιαστική προετοιμασία και γενική γνώση των οδηγιών. 
 
Παράδειγμα: 

Ένας ρομποτικός σταθμός επιθεώρησης έχει σχεδιαστεί και έγινε κατά παραγγελία 
πελατών, σκοπός του οποίου είναι να γίνονται αυτόματες μετρήσεις για τον έλεγχο της 
γεωμετρίας των οπών του σώματος μηχανής. Η θέση αυτή υπόκειται σε αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της Νέας Προσέγγισης. 
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Σε αυτό το σταθμό, στο σύστημα ελέγχου εγκαθίσταται μια μονάδα ασύρματου Wi-Fi με 
κεραία, η οποία επιτρέπει τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για την εξ αποστάσεως 
τροποποίηση των προγραμμάτων εργασίας του σταθμού και την εξ αποστάσεως ανάγνωση 
αναφορών από τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται. Το περίπτερο περιλαμβάνει ένα 
βιομηχανικό ρομπότ που χρησιμοποιείται για χωρικό χειρισμό της κεφαλής μέτρησης που 
χρησιμοποιείται για γεωμετρικές μετρήσεις των σωμάτων μηχανών. 

Από την περιγραφή εργασιών προκύπτει ότι κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της 
μηχανής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές απαιτήσεις τουλάχιστον τεσσάρων 
οδηγιών νέας προσέγγισης: 

1. Οδηγία για τα Μηχανήματα DM 2006/42/ΕΚ, διότι η θέση που περιγράφεται είναι 
μηχανή υπό το πρίσμα του ορισμού που δίδεται στην παρούσα οδηγία. 

2. Οδηγίες Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας EMC 2014/30/UE, επειδή ο περιγραφόμενος 
σταθμός επιθεώρησης περιέχει σύστημα ελέγχου εξοπλισμένο με ηλεκτρονικά συστήματα 
που ενέχουν κινδύνους ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που παρεμβαίνουν σε άλλες 
συσκευές στην περιοχή. Το σύστημα ελέγχου συνιστά επίσης απειλή για την ορθή 
λειτουργία του σταθμού, η οποία προκαλείται από την έλλειψη ατρωσίας των συστημάτων 
ηλεκτρονικού ελέγχου στις επιβλαβείς επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από 
άλλα κοντινά μηχανήματα. 

3. Οδηγία Ραδιοεπικοινωνίας RED 2014/53/UE, επειδή το σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει 
μόντεμ Wi-Fi με κεραία. Τέτοιες συσκευές υπόκεινται σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης με 
τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

4. MID 2004/22/ΕΚ Οδηγία για Όργανα Μέτρησης, επειδή στο σταθμό ελέγχου 
χρησιμοποιείται διάταξη μέτρησης, η οποία υπόκειται σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης με 
τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

 

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος γίνεται απλούστερη εάν ο σταθμός έχει 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων. 

Σύμφωνα με την αρχή του τεκμηρίου συμμόρφωσης, η συμμόρφωση της παραγωγής ενός 
προϊόντος προς ένα εναρμονισμένο πρότυπο σημαίνει ότι το προϊόν πληροί τη σχετική 
ουσιώδη απαίτηση της οδηγίας. 

Γενικά, οι δοκιμές συμμόρφωσης ενδέχεται να απαιτούν δοκιμές σε αρμόδια εργαστήρια, 
κατά προτίμηση σε διαπιστευμένα εργαστήρια. 

Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται από την αξιολόγηση. Το περιεχόμενο της τεχνικής 
τεκμηρίωσης και οι οδηγίες που επισυνάπτονται στη μηχανή καθορίζονται στην οδηγία για 
τα μηχανήματα. 
 

6.2 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ και σήμανση CE 

Εάν έχει καταρτιστεί τεχνικός φάκελος σύμφωνα με την οδηγία για τα μηχανήματα, 
συμπεριλαμβανομένων αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων για τη συμμόρφωση της 
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μηχανής με όλες τις απαιτήσεις όλων των οδηγιών που ισχύουν για μια δεδομένη μηχανή, 
τότε ο κατασκευαστής έχει τη βάση για: 

— Έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ για το μηχάνημα. 

Στη δήλωση αυτή, ο κατασκευαστής δηλώνει με πλήρη ευθύνη ότι το προϊόν που 
προσδιορίζεται στη δήλωση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών. Ο 
κατασκευαστής απαριθμεί τις οδηγίες αυτές στη δήλωση. Το υπόδειγμα της δήλωσης 
προσδιορίζεται και δίνεται π.χ. στην Οδηγία για τα Μηχανήματα. Μόνο μία δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ εκδίδεται πάντα. Η δήλωση εκδίδεται για μία νέα μηχανή πριν από τη 
διάθεσή της στην αγορά.   

— Τοποθέτηση της σήμανσης CE στη μηχανή (Εικόνα 5): 
 
 

 
Εικόνα 5 Σήμανση CE της μηχανής με το ευρωπαϊκό σήμα συμμόρφωσης 

 

Σήμανση με στυλιζαρισμένο ευρωπαϊκό σήμα CE (από τη γαλλική γλώσσα: «Conformité 
Européenne» (Εικόνα 5) αποτελεί οπτικό σήμα προς τον καταναλωτή ότι η μηχανή πληροί 
τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η συμμόρφωση έχει 
επιβεβαιωθεί στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ από τον κατασκευαστή. 

Δώστε προσοχή στο σχήμα και τις αναλογίες, καθώς και στην αμοιβαία τοποθέτηση των 
γραμμάτων της σήμανσης CE. 

Η σήμανση CE προστατεύεται από τον νόμο. Εσφαλμένη χρήση, π.χ. εφαρμογή σε προϊόν 
που δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών, ή έλλειψη αυτής της 
σήμανσης ενώ αυτή απαιτείται, αποτελούν ποινικό αδίκημα, διότι μπορεί να παραπλανήσει 
τον πελάτη. 

Το σήμα CE διαφορετικού σχήματος και με διαφορετική αναλογία αμοιβαία θέση 
χαρακτήρων από αυτό που απεικονίζεται στην Εικόνα 5 δεν αποτελεί ευρωπαϊκό σήμα 
συμμόρφωσης (βλ. Εικόνα 6β). Μπορεί να σημαίνει, κατά το δυνατόν, την κινεζική 
καταγωγή των εμπορευμάτων. 
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Εικόνα 6 Σήμανση CE και άλλο σήμα που δεν είναι σήμανση CE 

 

6.3 Συμμετοχή Κοινοποιημένου Οργανισμού στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή χρήση των προϊόντων. Τα καθήκοντά 
του περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή της διαδικασίας συμμόρφωσης του προϊόντος. Ανάλογα 
με τον τύπο του προϊόντος (μηχανή), κλίμακα παραγωγής (παραγωγή τεμαχίου, σειριακή ή 
μαζική παραγωγή), ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τρόπων 
(διαδικασιών) για τη διενέργεια της αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Οι πιθανές 
διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προβλέπονται στις Οδηγίες Νέας 
Προσέγγισης στις οποίες υπόκειται το προϊόν. 

Στην περίπτωση των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV της Οδηγίας για τα 
Μηχανήματα μπορεί να είναι αναγκαίο (προδιαγράφεται στην οδηγία) να διενεργηθεί 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη συμμετοχή του αποκαλούμενου ανεξάρτητου τρίτου 
μέρους, που είναι ο Κοινοποιημένος Οργανισμός. 

Ο Κοινοποιημένος Οργανισμός συμμετέχει στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης κατόπιν 
αιτήματος του κατασκευαστή σε εμπορική βάση. Η μονάδα αξιολογεί την τεκμηρίωση του 
προϊόντος, καταρτίζει το πρόγραμμα δοκιμών προϊόντων σε εργαστήρια. Το αποτέλεσμα 
των εργασιών του Κοινοποιημένου Οργανισμού είναι το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Το 
πιστοποιητικό Κοινοποιημένου Οργανισμού αποτελεί καλή βάση για την έκδοση της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ για ένα συγκεκριμένο προϊόν από τον κατασκευαστή. Το 
γεγονός της συμμετοχής Κοινοποιημένου Οργανισμού στην αξιολόγηση ενός προϊόντος 
επισημαίνεται στη δήλωση συμμόρφωσης. Ο κατασκευαστής μπορεί πάντοτε να 
χρησιμοποιεί τη βοήθεια Κοινοποιημένου Οργανισμού στη διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Ακόμη και όταν οι διαδικασίες των οδηγιών δεν το απαιτούν. Η συμμετοχή 
Κοινοποιημένου Οργανισμού στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν μεταβάλλει την 
ευθύνη του κατασκευαστή για την ασφάλεια χρήσης του προϊόντος. 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

Κατάλογος ομάδων προϊόντων για τις οποίες οι οδηγίες νέας προσέγγισης προβλέπουν 
σήμανση CE: 
 

• Συσκευές καύσης αερίου 
• Ενεργές συσκευές  
• Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα σχεδιασμένες για τη μεταφορά ανθρώπων 
• Οικολογικός σχεδιασμός συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων 
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• Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα * 
• Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες 

ατμόσφαιρες 
• Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης 
• Λέβητες νερού 
• Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης 
• In vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
• Ανελκυστήρες/γερανοί 
• Συσκευές «χαμηλής τάσης»/ηλεκτρικός εξοπλισμός 

 
Μηχανήματα 

• Όργανα μέτρησης 
• Ιατρικός εξοπλισμός 
• Συσκευές που εκπέμπουν θόρυβο στο περιβάλλον 
• Μη αυτόματες ζυγαριές 
• Εξοπλισμός ατομικής/προσωπικής προστασίας 
• Εξοπλισμός υπό πίεση 
• Συσκευές αερίου 
• Πυροτεχνικά είδη 
• Εξοπλισμός ραδιοτηλεπικοινωνιών 
• Σκάφη αναψυχής 
• Παιχνίδια για παιδιά κάτω των 14 ετών 
• Απλές δεξαμενές πίεσης 

Σημείωση: Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα δεν είναι είδος. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο 
που μπορεί να συμβεί σε προϊόντα και να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία τους. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σημειώστε τις προτάσεις που ισχύουν: 
 

1. Οι οδηγίες αποτελούν τις κύριες πηγές δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
2. Η εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων είναι υποχρεωτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
3. Οι Οδηγίες Νέας Προσέγγισης απευθύνονται απευθείας στους παραγωγούς 

προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
4. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ είναι έγγραφο που εκδίδεται από τον πωλητή για 

μεταχειρισμένο μηχάνημα στο οποίο ο πωλητής επιβεβαιώνει την τεχνική και 
λειτουργική κατάσταση της μηχανής. 

5. Οι αρχικές πηγές δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι διατάξεις που περιέχονται 
στα άρθρα των ιδρυτικών συνθηκών. 

6. Η Νέα Προσέγγιση αφορά την τεχνική εναρμόνιση. 
7. Οι Οδηγίες Νέας Προσέγγισης είναι νομικές πράξεις της ΕΕ που περιέχουν τις 

βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων και κατευθύνονται από την 
Επιτροπή στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
εφαρμογή τους στο δίκαιο των κρατών μελών. 

8. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΚ εκδίδεται από τον κατασκευαστή σε νέο μηχάνημα 
πριν από την εισαγωγή του στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9. Η σήμανση CE σημαίνει ότι η μηχανή είναι ασφαλής επειδή διαθέτει ευρωπαϊκό 
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από εγκεκριμένο Κοινοποιημένο Οργανισμό. 

10. Ο όρος «εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει ότι είναι εναρμονισμένος με άλλα 
διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών και των ιαπωνικών. 

11. Η σήμανση CE τοποθετείται στη μηχανή από τον κατασκευαστή μετά την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης της μηχανής και την έκδοση της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ, όταν η μηχανή πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις όλων των 
οδηγιών που ισχύουν για τη μηχανή. 

12. Εάν το μηχάνημα υπόκειται σε πολλές οδηγίες νέας προσέγγισης, εκδίδεται μόνο 
μία δήλωση συμμόρφωσης μετά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που σχετίζεται 
με όλες τις οδηγίες. 

13. Ως εναρμονισμένο πρότυπο νοείται ένα πρότυπο του οποίου οι απαιτήσεις ορίζουν 
τις βασικές απαιτήσεις μιας δεδομένης οδηγίας νέας προσέγγισης. 

14. Τα εναρμονισμένα πρότυπα αναπτύσσονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης CEN και CENELEC κατόπιν ανάθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

15. Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενός νέου μηχανήματος διενεργείται 
από ειδική επιτροπή που ορίζεται από την αρχή προστασίας της αγοράς. 

16. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ εκδίδεται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος 
κατόπιν γραπτού αιτήματος του πελάτη. 

17. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ αφορά τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας. Εάν το 
μηχάνημα υπόκειται επίσης στις βασικές απαιτήσεις άλλων οδηγιών, τότε ο 
κατασκευαστής υποχρεούται επίσης να εκδώσει περαιτέρω δηλώσεις συμμόρφωσης 
όσον αφορά τη συμμόρφωση με άλλες επιμέρους οδηγίες. 
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18. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι ένα έγγραφο που απευθύνεται στον καθορισμένο 
αγοραστή του μηχανήματος. Μετά την αλλαγή του αγοραστή μηχανής, ένας άλλος 
αγοραστής μπορεί να ζητήσει νέα δήλωση συμμόρφωσης. 

19. Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης του μηχανήματος διενεργείται 
σύμφωνα με μία από τις διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική οδηγία νέας 
προσέγγισης. 

20. Η αρχή του τεκμηρίου της τεχνικής εναρμόνισης στη νέα προσέγγιση και των 
προτύπων σημαίνει ότι, εάν η μηχανή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα 
με όλες τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων που ισχύουν για μια 
δεδομένη μηχανή, πρέπει να τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται με όλες τις βασικές 
απαιτήσεις των οδηγιών της νέας προσέγγισης. 

21. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ παραδίδεται στον πελάτη κατά την πώληση του 
μηχανήματος μαζί με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

22. Η συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού στη διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης μηχανής σημαίνει ότι στη συνέχεια είναι νομικά υπεύθυνος, από 
κοινού με τον κατασκευαστή του μηχανήματος, για την ασφάλεια της χρήσης του. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Η ασφάλεια των καταναλωτών που σχετίζεται με τη χρήση των προϊόντων και την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
σχετικοί στόχοι που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών βρήκαν 
σημαντική θέση στις ιδρυτικές συνθήκες και στη συνέχεια αναλύονται σε νομικές πράξεις 
της ΕΕ, όπως οι κανονισμοί και οι οδηγίες. Η νομοθεσία για την ασφάλεια εφαρμόζεται και 
στις δύο περιπτώσεις: κατασκευαστές προϊόντων και εργοδότες που είναι νομικά 
υποχρεωμένοι να παρέχουν ασφαλείς χώρους εργασίας. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ισχύουν για τα προϊόντα εφαρμόζονται σε μεγάλες ομάδες προϊόντων, όπως 
μηχανές, παιχνίδια και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας των 
προϊόντων. 

Τα βιομηχανικά ρομπότ, οι αυτοματοποιημένες και ρομποτικές κυψέλες και γραμμές 
παραγωγής αντιμετωπίζονται στο στάδιο του σχεδιασμού, της κατασκευής και της πώλησής 
τους ως προϊόντα και υπόκεινται στους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες για τη μεγάλη 
ομάδα προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων). Μετά την εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία των εν λόγω συσκευών στον εργοδότη, αντιμετωπίζονται ως χώροι 
εργασίας και υπόκεινται στις σχετικές απαιτήσεις που περιέχονται στις οδηγίες για την 
υγεία και την ασφάλεια. Στην περίπτωση της ασφάλειας των ρομπότ, καθώς και των 
αυτοματοποιημένων και ρομποτικών κυττάρων και των γραμμών παραγωγής, 
ασχολούμαστε με νομικές απαιτήσεις και τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό το μάθημα εισάγει 
αυτά τα θέματα. Οι γνώσεις τους είναι απαραίτητες από το σχεδιαστή, τον ανάδοχο, τον 
εισαγωγέα βιομηχανικών ρομπότ και τις γραμμές παραγωγής, καθώς και από τον εργοδότη 
που θα χρησιμοποιήσει αυτά τα ρομπότ και τις γραμμές παραγωγής και όπου αυτές οι 
συσκευές είναι χώροι εργασίας. 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στις πηγές κινδύνου (hazards), τις εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας, τα πρότυπα που σχετίζονται με τα βιομηχανικά ρομπότ και τις 
ρομποτοποιημένες εγκαταστάσεις που είναι σταθμοί εργασίας. Επίσης, εξηγούνται οι 
ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας WED. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές (μαθητές) με τις απαιτήσεις 
των οδηγιών και τα πρότυπα που ισχύουν για τις μηχανές, συμπεριλαμβανομένων των 
ρομποτικών σταθμών εργασίας και των μηχανών που αποτελούν θέσεις εργασίας. 

Μετά την εκμάθηση του υλικού του μαθήματος, ο μαθητής θα κατανοήσει καλύτερα τους 
κανονισμούς της ΕΕ για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του 
κατασκευαστή για το προϊόν και του εργοδότη για την οργάνωση ενός ασφαλούς χώρου 
εργασίας. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
EMC – Οδηγία – 2014/30/ΕΕ – Οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα  
EU-OSHA – Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
LVD – Οδηγία – 2014/35/ΕΕ – Οδηγία Χαμηλής Τάσης 
MD – Οδηγία 2006/42/ΕΚ – Οδηγία για τα μηχανήματα 
PPE – Εξοπλισμός ατομικής προστασίας 
WED 2009/104/ΕΚ – Οδηγία για τον εξοπλισμό εργασίας  
 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΌΡΩΝ  
Πίνακας 0·1 Κύριοι όροι 

Όρος Ορισμός 
Βλάβη Σωματική βλάβη ή βλάβη της υγείας. 

Πηγές κινδύνου & 
Επικινδυνότητα (hazard 
& risk) 

Οι πηγές κινδύνου (hazards) είναι πιθανές πηγές βλάβης και 
επικινδυνότητα (risk) είναι η πιθανότητα, υψηλή ή χαμηλή, ότι κάποια 
πηγή κινδύνου θα προκαλέσει πράγματι βλάβη σε κάποιον. Παραδείγματα 
πηγών κινδύνου θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εργασία με βαριά 
μηχανήματα, χρήση χημικών στην εργασία, κακή εγκατάσταση σταθμού 
εργασίας ή τεταμένες σχέσεις γραφείου. 

Αναγνώριση πηγών 
κινδύνου 

Αποτελεί μέρος της διαδικασίας που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί 
εάν κάποια συγκεκριμένη κατάσταση, στοιχείο, πράγμα κ.λπ. μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη. Ο όρος που χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει 
την πλήρη διαδικασία είναι η εκτίμηση επικινδυνότητας ή εκτίμηση 
κινδύνου. 

Πηγή κινδύνου (hazard) Υπάρχει κάποια πηγή δυνητικής ζημιάς, βλάβης ή δυσμενών επιπτώσεων 
στην υγεία σε κάτι ή σε κάποιον; Βασικά, μία πηγή κινδύνου είναι η 
δυνητική βλάβη ή δυσμενής επίδραση (για παράδειγμα, για τους 
ανθρώπους ως υγεία). 
 

Πηγές κινδύνου που 
συνδέονται με την 
εργασία 

Οι πηγές κινδύνου κοντά ή πάνω σε μηχανήματα ποικίλλουν ανάλογα με 
την ακριβή μηχανή που χρησιμοποιείται, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν 
έκθεση σε: 

• κινούμενα μέρη (π.χ. κίνδυνος τραυματισμών από εμπλοκή, τριβή, 
τριβή, κοπή, αποκοπή, διάτμηση, μαχαίρωμα, διάτρηση, κρούση, 
σύνθλιψη, έλξη ή παγίδευση κ.λπ., 

• ενέργεια (π.χ. ηλεκτρική, ηλεκτρομαγνητική, μαγνητική κ.λπ., 
• θερμότητα ή κρύο, 
• θόρυβος, 
• κραδασμούς, 
• ακτινοβολία,  
• αέριο ή υγρό υπό πίεση (π.χ. τραυματισμοί από έγχυση ή εκτίναξη 

με υδραυλικά συστήματα, πνευματικά συστήματα, συμπιεσμένο 
αέρα, ψεκαστήρες βαφής κ.λπ., 

• ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι (π.χ. στρες, περιεχόμενο εργασίας, 
οργάνωση της εργασίας, γνωσιακοί παράγοντες κ.λπ.) 
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Όρος Ορισμός 
Συντήρηση 
μηχανημάτων 

Μπορεί να συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο βλάβης, είτε από την ίδια τη 
δραστηριότητα είτε από τον τόπο όπου πραγματοποιείται η εργασία. Η 
συντήρηση μπορεί να ενέχει κινδύνους τόσο για τους υπεύθυνους 
συντήρησης όσο και για τους άλλους που επηρεάζονται από την εργασία 
ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε επικίνδυνα μέρη ή ουσίες. 

Μέσα ατομικής 
προστασίας (PPE) 

Είναι τα προστατευτικά ενδύματα, τα κράνη, τα γυαλιά ή άλλα ενδύματα ή 
εξοπλισμός που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν το σώμα του 
χρήστη από τραυματισμό ή μόλυνση. Οι πηγές κινδύνου που αντιμετωπίζει 
ο προστατευτικός εξοπλισμός περιλαμβάνουν φυσικά, ηλεκτρικά, θερμικά, 
χημικά, βιοκινδύνους και αερομεταφερόμενα σωματίδια. Ο 
προστατευτικός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, καθώς και για αθλητικές και άλλες 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες.  

Μέσα προστασίας Είναι τα μέσα σχεδιασμένα ή προοριζόμενα να προστατεύσουν κάτι ή 
κάποιον από βλάβη; 

Επικινδυνότητα (risk) Η πιθανότητα να συμβεί κάτι κακό. Επικινδυνότητα συνεπάγεται 
αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις μιας δραστηριότητας σε σχέση με 
κάτι που προσδίδεται αξία από τους ανθρώπους (όπως η υγεία, η 
ευημερία, ο πλούτος, η ιδιοκτησία ή το περιβάλλον) συχνά επικεντρώνεται 
σε αρνητικές, ανεπιθύμητες συνέπειες. 

Εκτίμηση 
επικινδυνότητας 

Χρησιμοποιείται ως όρος για την περιγραφή της συνολικής διαδικασίας ή 
μεθόδου όπου αναγνωρίζονται πηγές κινδύνου και παράγοντες 
επικινδυνότητας που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη (αναγνώριση 
πηγών κινδύνου). Ανάλυση και αξιολόγηση της επικινδυνότητας που 
συνδέεται με την ελ λόγω πηγή κινδύνου (ανάλυση κινδύνου και 
αξιολόγηση επικινδυνότητας). 

• αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των παραγόντων κινδύνου 
που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη (αναγνώριση πηγών 
κινδύνου). 

• Ανάλυση και αξιολόγηση της επικινδυνότητας που συνδέεται με 
τον εν λόγω κίνδυνο (ανάλυση κινδύνου και αξιολόγηση 
επικινδυνότητας). 

• Προσδιορισμός κατάλληλων τρόπων για την εξάλειψη των πηγών 
κινδύνου ή τον έλεγχο της επικινδυνότητας όταν η πηγή κινδύνου 
δεν μπορεί να εξαλειφθεί (έλεγχος της επικινδυνότητας).  

Αξιολόγηση 
επικινδυνότητας 

Ορίζεται ως προτεραιότητες κινδύνου μέσω της δημιουργίας ποιοτικών 
ή/και ποσοτικών σχέσεων μεταξύ οφελών και συναφών κινδύνων. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

1.1 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης, αρχή για το τεκμήριο συμμόρφωσης 

Οι κανονισμοί του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν από τον κατασκευαστή να 
διενεργεί αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος πριν από την πώλησή του. Η 
απαίτηση αυτή ισχύει και για τον εισαγωγέα ενός προϊόντος από χώρα που δεν ανήκει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο προϊόντα συμβατά με τις λεγόμενες βασικές απαιτήσεις των 
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οδηγιών μπορούν να διατίθενται στην αγορά με σήμανση CE και να πωλούνται ή/και να 
χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Οι βασικές απαιτήσεις των οδηγιών 
αναφέρονται στις απαιτήσεις για το ιατροτεχνολογικό προϊόν όσον αφορά τον αντίκτυπό 
του στην υγεία και την ασφάλεια του χρήστη των προϊόντων. Οι αρχές της τεχνικής 
εναρμόνισης με την ονομασία «νέα προσέγγιση» καθορίζουν τον ρόλο των λεγόμενων 
προτύπων που εναρμονίζονται με τις οδηγίες της νέας προσέγγισης στη διαδικασία 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων. Ενώ οι βασικές απαιτήσεις αφορούν 
περισσότερο τις ιδιότητες και την ασφαλή συμπεριφορά του προϊόντος κατά τη χρήση, οι 
απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων είναι πολύ πιο ακριβείς και περιέχουν 
προτάσεις για τεχνικές λύσεις. 

Το τεκμήριο συμμόρφωσης ορίζει ότι εάν ένα προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του 
εναρμονισμένου προτύπου σχετικά με μια δεδομένη ουσιώδη απαίτηση της οδηγίας νέας 
προσέγγισης, αυτό σημαίνει ότι πληρούται αυτή η βασική απαίτηση. 

Ως εκ τούτου, είναι πολύ ευκολότερο να συγκεντρωθούν αντικειμενικά αποδεικτικά 
στοιχεία συμμόρφωσης με μια δεδομένη ουσιώδη απαίτηση της οδηγίας με την εφαρμογή 
της απαίτησης κατάλληλου εναρμονισμένου προτύπου κατά την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης. 
 

1.2 Πρότυπα τύπου C 

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων, τα βιομηχανικά ρομπότ 
και οι γραμμές ρομποτικής παραγωγής ανήκουν σε μια μεγάλη ομάδα προϊόντων που 
ονομάζονται μηχανές. Η οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα περιέχει βασικές 
απαιτήσεις για τις μηχανές. 

Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα προτύπων που εναρμονίζονται με την οδηγία για τα 
μηχανήματα. Τα πρότυπα αυτά υποδιαιρούνται συμβατικά σε πρότυπα τύπου Α, τύπου Β1 
και Β2 και σε πρότυπα τύπου C. 

Τα πρότυπα τύπου C εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους τύπους ή ομάδες μηχανών. Τα 
πρότυπα τύπου C για τα ρομπότ και τα ρομποτικά συστήματα είναι τα εξής: 
•  EN ISO 10218-1:2011 — Ρομπότ και συσκευές για τη ρομποτική – Απαιτήσεις ασφάλειας 
για βιομηχανικά ρομπότ – Μέρος 1: Ρομπότ 
• EN ISO 10218-2: 2011 — Ρομπότ και συσκευές ρομποτικής – Απαιτήσεις ασφάλειας για 
βιομηχανικά ρομπότ – Μέρος 2: Σύστημα ρομπότ και ολοκλήρωση. 

Το πρότυπο αυτό αποτελείται από δύο μέρη: 
• Το μέρος 1 ισχύει μόνο για ένα βιομηχανικό ρομπότ ως μηχανή, χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια του περιβάλλοντος του ρομπότ. 
• Το μέρος 2 ασχολείται με ένα σύστημα που είναι ρομποτικό, συμπεριλαμβανομένης 

της ενσωμάτωσης του ρομπότ στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων άλλων 
μηχανών.  
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1.2.1 Απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 10218-1: 2011 Ρομπότ και συσκευές για τη 

ρομποτική- Απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικά ρομπότ, Μέρος 1: Ρομπότ 

Το πρότυπο αυτό ισχύει μόνο για ένα βιομηχανικό ρομπότ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο 
αντίκτυπος του περιβάλλοντος στην ασφάλεια της χρήσης του. Λόγω του περιορισμένου 
χώρου αυτού του μαθήματος, παρέχουμε μόνο μια επισκόπηση του προτύπου EN ISO 

20218-2, το οποίο παρέχει πληρέστερη εικόνα των κινδύνων και των προβλημάτων 
ασφάλειας στις ρομποτικές θέσεις εργασίας. 
 

1.2.2 Απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 10218-2: 2011 – Ρομπότ και συσκευές για τη 

ρομποτική – Απαιτήσεις ασφάλειας για βιομηχανικά ρομπότ – Μέρος 2: Σύστημα 

ρομπότ και ολοκλήρωση 

Το κεφάλαιο 3 του παρόντος Προτύπου παρέχει εξηγήσεις για τους όρους και τους όρους 
που εμφανίζονται στο πρότυπο. 

Στο κεφάλαιο 4 με τίτλο: «Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και εκτίμηση επικινδυνότητας» 
παρέχονται αρχές σχεδιασμού των μηχανών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της συνολικής 
ασφάλειας. 
 

1.2.2.1 Αναγνώριση πηγών κινδύνου 

Το πρότυπο EN ISO 10218-2: 2011 συνιστά, προκειμένου να εκτελεστεί η διαδικασία 
αναγνώρισης πηγών κινδύνου, πρώτα να προσδιοριστούν όλες οι εργασίες που μπορούν να 
εκτελεστούν από τον χειριστή του σταθμού ρομπότ. 

Το πρότυπο αυτό διακρίνει τα ακόλουθα εργασίες: 
a. έλεγχος και παρακολούθηση της διαδικασίας, 
b. φόρτωση υλικού, 
c. προγραμματισμός και επαλήθευση προγράμματος, 
d. σύντομες επεμβάσεις χειριστή που δεν απαιτούν αποσυναρμολόγηση του 

μηχανήματος, 
e. αλλαγή εργαλείου και επανακαθορισμός, 
f. διαδικασία σε περίπτωση αστοχίας, απομάκρυνση ελαττωμάτων, 
g. διόρθωση εσφαλμένων εργασιών (κολλήματα, πτώση αντικειμένων κ.λπ.), 
h. έλεγχος επικίνδυνης ενέργειας (αρπάγες, σφιγκτήρες, περιστροφικές τράπεζες και 

άλλες διατάξεις) 
i. σέρβις και επισκευές, 
j. καθαρισμός του εξοπλισμού. 

Συνιστά ο προσδιορισμός των πηγών κινδύνου να χρησιμοποιεί επίσης το πρότυπο EN ISO 

12100: 2011 — Ασφάλεια μηχανημάτων – Γενικές αρχές σχεδιασμού – Εκτίμηση κινδύνου 
και μείωση των κινδύνων, η οποία αποτελεί πρότυπο τύπου Α. Το πρότυπο αυτό θα πρέπει 
επίσης να χρησιμοποιείται για αναγνώριση των πηγών κινδύνου.  
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1.2.2.2 Σύστημα ελέγχου σχετικά με την ασφάλεια 

Το κεφάλαιο 5 του προτύπου PN-EN ISO 10218-2, με τίτλο «Απαιτήσεις ασφάλειας και 
μέτρα προστασίας» περιλαμβάνει απαιτήσεις για σύστημα ελέγχου που σχετίζεται με την 
ασφάλεια. Τέτοιο σύστημα υπάρχει σε κάθε σύνθετη μηχανή, συμπεριλαμβανομένου του 
ρομποτοποιημένου σταθμού. Το σύστημα ελέγχου ασφαλείας που σχετίζεται με την 
ασφάλεια είναι ανώτερο από άλλα συστήματα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος ελέγχου ρομπότ και ολόκληρου του συστήματος ελέγχου σταθμού ρομποτικής. 
Το σύστημα ελέγχου που σχετίζεται με την ασφάλεια εκτελεί τις λειτουργίες των 
κλειδαριών και των προστατευτικών μηχανισμών, της παύσης έκτακτης ανάγκης, της 
παύσης και του ελέγχου μειωμένης ταχύτητας κίνησης του βραχίονα χειριστή. Η αξιοπιστία 
του συστήματος αυτού και οι λειτουργίες που επιτελεί πρέπει να είναι κατάλληλες για τις 
πηγές κινδύνου και το επίπεδο κινδύνου που θα προέκυπτε στο ρομποτοποιημένο 
περίπτερο εάν το σύστημα χάσει την ικανότητα εκτέλεσης των λειτουργιών του. 

Το σύστημα ελέγχου που σχετίζεται με την ασφάλεια εφαρμόζεται με τη χρήση των 
αποκαλούμενων ηλεκτρονόμων ασφαλείας ή ελεγκτών ασφαλείας.  

Τα καθήκοντα του σχεδιαστή ενός σταθμού ρομπότ περιλαμβάνουν: 

a) εκτίμηση επικινδυνότητας πριν από τη χρήση προστατευτικών διατάξεων, 
συμπεριλαμβανομένου σχετικού με την ασφάλεια συστήματος ελέγχου, 

b) εφαρμογή σχετικού με την ασφάλεια συστήματος ελέγχου προσαρμοσμένου στο 
επίπεδο αξιοπιστίας λόγω απουσίας τέτοιου συστήματος. 

Στην τεχνολογία ασφάλειας χρησιμοποιείται συχνότερα ο όρος «επίπεδο επίδοσης» αντί 
του όρου «επίπεδο αξιοπιστίας», δηλαδή ικανότητα ελέγχου. 

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πρότυπο ασφάλειας τύπου Β1 για την 
επιλογή του συστήματος ελέγχου που σχετίζεται με την ασφάλεια: 

EN ISO 13849-1 Ασφάλεια μηχανών – Εξαρτήματα σχετικών με την ασφάλεια των 
συστημάτων ελέγχου – Μέρος 1: Γενικές αρχές σχεδιασμού.  

Το πρότυπο αυτό διακρίνει πέντε επίπεδα (a-e)  επίδοσης των σχετικών με την ασφάλεια 
συστημάτων ελέγχου. Αυτοί οι βαθμοί ονομάζονται – Επίπεδα Επιδόσεων (PL – 
Performance Levels). 

PL = a – είναι το χαμηλότερο επίπεδο. Ένα σύστημα ελέγχου με PL = a μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όταν ο κίνδυνος είναι χαμηλός. 

P = e – είναι το υψηλότερο επίπεδο. Το σύστημα ελέγχου ασφαλείας με PL = e 
χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη αντοχή στην απώλεια των ιδιοτήτων του, οπότε 
χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα ελέγχου όπου ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός. 

Έτσι, σε πρώτο στάδιο διενεργούμε εκτίμηση επικινδυνότητας και προσδιορίσουμε το 
λεγόμενο απαιτούμενο επίπεδο PLreq. 

Επιλέγουμε το σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται για να το κάνουμε PL ≥ PLreq. 

Κατά την επιλογή του επιπέδου PL, η απαίτηση που αναφέρεται στο σημείο 5.2.2 του 
προτύπου EN ISO 10218-2: 2011 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. 
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Η απαίτηση αυτή έχει ως εξής: 

Τα στοιχεία του σχετικού με την ασφάλεια συστήματος ελέγχου θα πρέπει να σχεδιάζονται 
έτσι ώστε να αντιστοιχούν σε PL = d επίπεδο και δομή κατηγορίας 3 σύμφωνα με το 
πρότυπο EN ISO 13849-1. 

Οι ηλεκτρονόμοι ασφαλείας και οι ελεγκτές ασφαλείας προσφέρονται στην αγορά. Το 
επίπεδο PL των συσκευών τους δίνεται στα τεχνικά φυλλάδια αυτών των συσκευών. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος επιλογής του σχετικού με την ασφάλεια συστήματος ελέγχου 
είναι η χρήση του EN/IEC 62061: 2005 πρότυπου και επίπεδα ακεραιότητας ασφάλειας (SIL 
- Safety Integrity Levels). 
 

1.2.2.3 Ηλεκτρικές, πνευματικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις 

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα πρότυπα: 

EN/IEC 60204-1 Ασφάλεια μηχανημάτων – Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών – Μέρος 1: 
Γενικές απαιτήσεις 

EN ISO 4413: 2011 Υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης και ελεγκτές – Γενικές αρχές 
και απαιτήσεις ασφάλειας για τα συστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία τους 

EN ISO 4414: 2011 Πνευματικοί κινητήρες και ελεγκτές – Γενικές αρχές και απαιτήσεις 
ασφάλειας για τα συστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία τους 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις του 
προτύπου EN/IEC 60204-1. 

Το πρότυπο αυτό παρέχει λεπτομερείς απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές για τον 
τρόπο με τον οποίο έχει γίνει η σωστή ηλεκτρική εγκατάσταση του μηχανήματος, 
συμπεριλαμβανομένου του ρομπότ και του ρομποτικού σταθμού. 

Η πνευματική εγκατάσταση του ρομπότ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του προτύπου EN ISO 4414. Το πνευματικό σύστημα συνοδεύει επίσης ηλεκτρικά ρομπότ. 
Οι πνευματικά τροφοδοτούμενες αρπάγες χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε ρομποτικούς 
σταθμούς. 

Βεβαιωθείτε ότι οι πνευματικοί εύκαμπτοι σωλήνες ομαδοποιούνται, όπου είναι δυνατόν. 
Ένας σπασμένος μακρύς πνευματικός σωλήνας υπό πίεση πεπιεσμένου αέρα εκτελεί πολύ 
γρήγορες, δύσκολα προβλέψιμες χωρικές κινήσεις. Ένα τέτοιο καλώδιο μπορεί να βλάψει, 
και ακόμη και να χτυπήσει το μάτι προκαλώντας μη αναστρέψιμη βλάβη στην όρασή σας. 
Ως εκ τούτου, χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, όπως μανίκια, 
μάσκες ή γυαλιά ασφαλείας. 

Η υδραυλική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 
ISO 4413. 
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1.2.2.4 Λειτουργίες παύσης λειτουργίας 

Κάθε ρομποτικό σύστημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με δύο τύπους στάσεων/ παύσης 
λειτουργίας: 

• Στάση έκτακτης ανάγκης – χειροκίνητη λειτουργία η οποία θα πρέπει να σχεδιάζεται 
και να λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN/IEC 60204-1, και 

• Προστατευτική στάση – η οποία προορίζεται για τη σύνδεση εξωτερικών 
προστατευτικών διατάξεων. 

• Στάση έκτακτης ανάγκης – μπορεί να είναι κατηγορίας 0 ή κατηγορίας 1. 

Η επιλογή της κατηγορίας στάσης έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να προκύπτει από την 
εκτίμηση επικινδυνότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN/IEC 60204-1. 

κατηγορία 0 – πρόκειται για μη ελεγχόμενη στάση, 

κατηγορία 1 – είναι ελεγχόμενη στάση 1. 

Στην κατηγορία 0, η ισχύς διακόπτεται αμέσως όταν το κουμπί στάσης έκτακτης ανάγκης 
είναι συμπιεσμένο. Το σύστημα ρομπότ σταματά με ανεξέλεγκτο τρόπο. Οι κινητήρες δεν 
παράγουν ροπή, αλλά τα στοιχεία μηχανής από την επίδραση της συσσωρευμένης 
ενέργειας (κινητική και δυναμικό) μπορούν να συνεχίσουν την κίνηση. Μερικές φορές 
εφαρμόζεται το λεγόμενο «σύστημα ασφαλούς αποδέσμευσης φρένων» για να μειωθεί ο 
χρόνος διακοπής. Σε μια στάση κατηγορίας 1, όταν πατιέται το κουμπί διακοπής, η ισχύς 
εξακολουθεί να παρέχεται στους κινητήρες μέχρι να σταματήσει εντελώς και μόνο τότε η 
ισχύς στους κινητήρες διακόπτεται. 

Προστατευτική στάση – μπορεί να είναι κατηγορίας 0 ή 1. Η επιλογή θα πρέπει να βασίζεται 
σε εκτίμηση επικινδυνότητας. 

Στην περίπτωση του ρομποτοποιημένου σταθμού, και άλλα εξωτερικά συστήματα 
μετάδοσης κίνησης που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN/IEC 61800-5-2: Συστήματα 
κίνησης ηλεκτρικής ισχύος με ρυθμιζόμενη ταχύτητα. Μέρος 5-2: Οι απαιτήσεις ασφαλείας 
για την εν λόγω στάση κατηγορίας 2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ρομποτικό σταθμό. 

Στη στάση κατηγορίας 2, μετά τη διακοπή της μηχανής η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δεν 
διακόπτεται. Η παρεχόμενη ενέργεια επιτρέπει στη μονάδα κίνησης να κρατηθεί ο άξονας 
του κινητήρα σε σταθερή θέση. Μια στάση κατηγορίας 2 ονομάζεται μερικές φορές 
τεχνολογική στάση, όπου απαιτείται προσωρινή παύση του σταθμού εργασίας, π.χ. για την 
αλλαγή του εργαλείου. 
 

1.2.2.5 Αποτροπή της απροσδόκητης εκκίνησης της μηχανής (ρομποτικός σταθμός) 

Η απροσδόκητη εκκίνηση του μηχανήματος αποτελεί πηγή κινδύνου που μπορεί να 
οδηγήσει σε υψηλή επικινδυνότητα. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο πρότυπο EN ISO 12100, η απροσδόκητη εκκίνηση 
είναι εκκίνηση που θέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους. 

Μια απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα: 
• βλάβης στο σύστημα ελέγχου, 
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• εξωτερικές επιπτώσεις σε αυτό το σύστημα. 

Για να αποφευχθεί η απροσδόκητη εκκίνηση της μηχανής (ρομποτισμένος σταθμός) θα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένο με: 

• τεχνικά μέτρα για την αποσύνδεση της μηχανής από πηγές ενέργειας 
(συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας και πεπιεσμένου 
αέρα), 

• διασπορά της συσσωρευμένης κινητικής ενέργειας 
• από περιστρεφόμενα μέρη μηχανών, δυναμικό από μάζες που μπορούν να κινηθούν 

κάθετα, δυναμικό – ενέργεια – από υδραυλικούς και πνευματικούς συσσωρευτές, 
ελατήρια, εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα κ.λπ. 

EN ISO 14118: 2018-5 - Ασφάλεια των μηχανημάτων – Πρόληψη της απροσδόκητης 
εκκίνησης, προβλέπει απαιτήσεις για τη λήψη τεχνικών μέτρων για την πρόληψη 
απροσδόκητης εκκίνησης. 

1.2.2.6 Προφυλακτήρες 

Ο ρομποτοποιημένος σταθμός θα πρέπει να προστατεύεται από σταθερούς και κινητούς 
προφυλακτήρες. Οι προφυλακτήρες αυτοί πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των EN ISO 
12100 και EN- ISO 14120: Ασφάλεια μηχανών – προφυλακτήρες – Γενικές απαιτήσεις για το 
σχεδιασμό και την κατασκευή σταθερών και κινητών προφυλακτήρων. 

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του προφυλακτήρα και κάθε πηγή κινδύνου πρέπει να 
καθορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 13857: 2010 Ασφάλεια 
μηχανών. Αποστάσεις ασφαλείας που εμποδίζουν την πλησίαση των άνω και κάτω άκρων 
σε επικίνδυνες περιοχές. 

1.2.2.7 Προστατευτικές διατάξεις 

Οι προστατευτικές διατάξεις θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλες αποστάσεις από 
την πηγή κινδύνου. Οι απαιτήσεις για τις ελάχιστες αποστάσεις παρατίθενται στο πρότυπο 
EN ISO 13855: 2010 Ασφάλεια μηχανημάτων. Θέση των τεχνικών μέτρων προστασίας λόγω 
της ταχύτητας των τμημάτων που πλησιάζουν το ανθρώπινο σώμα. 

1.2.2.8 Δουλεύοντας με κινητό συσκευή χειρισμού ρομπότ (pendant) 

Ένα pendant χρησιμοποιείται για on-line προγραμματισμό ρομπότ. Κατά την εργασία με το 
pendant, ο χειριστής βρίσκεται κοντά στο εργαλείο του ρομπότ ή την άρπαγα. Η εργασία 
αυτή συνεπάγεται κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ του χειριστή και του βραχίονα ρομπότ.  

Ένα pendant συνδέεται με ένα καλώδιο στο σύστημα ελέγχου του ρομπότ. Υπάρχουν επίσης 
ασύρματα μενταγιόν. Σε αυτά η επικοινωνία μεταξύ του pendant και του συστήματος 
ελέγχου πραγματοποιείται μέσω ραδιοκυμάτων. Στο pendant, εκτός από τα κουμπιά, την 
οθόνη και το joystick, που επιτρέπουν να αποθηκεύσετε και να τροποποιήσετε το 
πρόγραμμα εργασίας του ρομπότ, υπάρχουν επίσης: 

• κουμπί στάσης έκτακτης ανάγκης και 
• κουμπί ενεργοποίησης. 
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Το κουμπί ενεργοποίησης είναι ένα κουμπί τριών θέσεων (τρία στάδια). 

Μόνο αφού πατήσετε αυτό το κουμπί στη μεσαία θέση μπορεί το ρομπότ να κάνει κινήσεις. 

Δουλεύοντας με pendant, ο χειριστής διατηρεί αυτό το κουμπί ακόμα πατημένο στη μεσαία 
θέση. Εάν το pendant πέσει, ή αν ο χειριστής βρεθεί σε σοκ μετά από πρόσκρουση με το 
βραχίονα του ρομπότ, τότε το κουμπί ενεργοποίησης μπορεί να πατηθεί ακούσια από 
αυτόν στη θέση 3 και η κίνηση του βραχίονα ρομπότ σταματά. 

1.2.2.9 Διαδικασία απελευθέρωσης χειριστή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 

Με μεγάλα βιομηχανικά ρομπότ, υπάρχει κίνδυνος για τον χειριστή να συνθλίβεται από το 
βραχίονα ρομπότ. Κατά τη διάρκεια της κανονικής, τακτικής εργασίας του ρομποτικού 
σταθμού δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, επειδή ο σταθμός εργασίας είναι περιφραγμένος 
και η πόρτα του φράχτη είναι μπλοκαρισμένη. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο χειριστής εισέρχεται στο εσωτερικό του φράχτη, π.χ. για να εκτελέσει εργασίες 
ρύθμισης στην άρπαγα. Σε περίπτωση που ένας χειριστής συνθλίβεται από βραχίονα 
ρομπότ σε μηχανή ή τεχνολογική συσκευή, θα πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα μέτρα για 
την απελευθέρωσή του το συντομότερο δυνατόν. 

Η απελευθέρωση του χειριστή δεν είναι εύκολη λόγω της αρχής της κίνησης ρομπότ. 

Οι βραχίονες των ρομπότ με σημαντικά φορτία είναι τεράστια και βαριά. Οδηγούνται από 
ηλεκτροκινητήρες σε συνδυασμό με όχι αυτοκλείδωση αρμονικών ταχυτήτων και 
ηλεκτρομαγνητικών φρένων. Αυτά τα φρένα τροφοδοτούνται από 24V DC. Τα φρένα αυτά 
λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο:  ο άξονας κινητήρα φρενάρεται από μόνιμους μαγνήτες. 
Ενώ η παροχή ενέργειας στο φρένο προκαλεί τη λειτουργία των ηλεκτρομαγνήτων, η 
δύναμη των μόνιμων μαγνητών αφαιρείται από τη δύναμη του ηλεκτρομαγνήτη. Με  αυτό 
τον τρόπο αφαιρούνται τα φρένα. Έτσι, ενώ κινείται ο χειριστής ρομπότ, δεν υπάρχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα επειδή τα φρένα τροφοδοτούνται από την ηλεκτρική ενέργεια. Η 
κινηματική δομή του χειριστή ρομπότ είναι ένα μη ισορροπημένο μηχανικό σύστημα. Με 
μεγάλους χειριστές οι πνευματικοί κύλινδροι, τα συστήματα ελατηρίων και μοχλών 
χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση των κινήσεων από δυνάμεις βαρύτητας. Σε κάθε 
θέση των βραχιόνων ρομπότ, αν το πρόγραμμα σταματήσει τις κινήσεις για περισσότερο 
από ένα δευτερόλεπτο ή δύο, τότε τα φρένα είναι ενεργοποιημένα από το πρόγραμμα για 
την παρεμπόδιση της περιστροφής των αξόνων του κινητήρα. Ο χειριστής συγκρατείται σε 
σταθερή θέση όχι με κινητήρες αλλά με φρένα. Το ίδιο αν διακοπεί το ρεύμα. Χωρίς 
ηλεκτρομαγνητικά φρένα, μετά την απενεργοποίηση της ισχύος στους κινητήρες, οι 
βραχίονες του χειριστή θα πέσουν πάντα στο πάτωμα με τη δύναμη βαρύτητας. 

Εάν ο χειριστής σπρωχτεί, δεν είναι δυνατόν να τραβήξετε με φυσικό τρόπο τους βραχίονες 
ρομπότ για να ελευθερώσετε τον χειριστή, επειδή ο άξονας των κινητήρων φρενάρεται με 
ηλεκτρομαγνητικά φρένα.  

Ως εκ τούτου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τα 
φρένα ενεργοποιώντας τους ηλεκτρομαγνήτες που τροφοδοτούνται από 24V DC, στη 
συνέχεια να τραβήξετε χειροκίνητα τον βραχίονα του χειριστή και να ελευθερώσετε τον 
χειριστή. 
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Μια περιγραφή της διαδικασίας απελευθέρωσης θα πρέπει να βρίσκεται στις οδηγίες του 
κατασκευαστή ρομπότ, αλλά και σε μια εξέχουσα θέση στο ρομποτοποιημένο περίπτερο 
παραγωγής. 

1.2.2.10 Μέσα επαλήθευσης των απαιτήσεων ασφάλειας και του καταλόγου μέτρων 

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ζ του προτύπου EN ISO 10218-2. 

Επιτρέπει την αξιολόγηση ενός ρομποτικού σταθμού όσον αφορά την ικανοποίηση των 
επιμέρους απαιτήσεων αυτού του προτύπου. 

2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ WED 2009/104/ΕΚ  

Οι ανωτέρω απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 10218-2 και άλλων προτύπων 
εναρμονισμένων με την οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα ισχύουν για τα νέα 
μηχανήματα, τα οποία προετοιμάζονται προς πώληση και παραδίδονται στον πελάτη. Τα 
μηχανήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών. Η συμμόρφωση 
με τις βασικές απαιτήσεις αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή του μηχανήματος 
(ρομποτισμένος σταθμός). 

Η μηχανή (συμπεριλαμβανομένου ενός βιομηχανικού ρομπότ, ενός ρομποτικού σταθμού), 
η οποία πωλήθηκε ως σταθμός ρομποτικής παραγωγής στον χώρο εργασίας, στο δίκαιο της 
ΕΕ, παύει να είναι νέα μηχανή και μετατρέπεται σε σταθμό εργασίας, το εργαλείο που 
υπόκειται στις οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
2009/104/WE που ονομάζεται επίσης οδηγία WED. Η οδηγία αυτή δεν είναι οδηγία νέας 
προσέγγισης. Τα καθήκοντα του εργοδότη περιλαμβάνουν τη διατήρηση του επιπέδου 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας τουλάχιστον στο ελάχιστο επίπεδο που καθορίζεται στην 
οδηγία WED και σε άλλες οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια. 

Οι υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι υπεύθυνες για τη διενέργεια 
περιοδικών αναθεωρήσεων των χώρων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανημάτων. Διενεργείται εκτίμηση επικινδυνότητας για να προσδιοριστεί κατά πόσον οι 
υφιστάμενοι κίνδυνοι βρίσκονται σε αποδεκτό επίπεδο κινδύνου. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το επίπεδο των ελάχιστων απαιτήσεων που περιέχονται στις οδηγίες για την υγεία 
και την ασφάλεια. 

Οι «ελάχιστες απαιτήσεις» των οδηγιών για την υγεία και την ασφάλεια θα πρέπει να 
νοούνται υπό την έννοια ότι οι εν λόγω οδηγίες καθορίζουν ένα ορισμένο επίπεδο 
ελάχιστων απαιτήσεων, αλλά δεν εμποδίζουν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
καθορίζουν τα δικά τους επίπεδα απαιτήσεων, υψηλότερα και καλύτερα από τις ελάχιστες 
απαιτήσεις που θεσπίζονται στην ΕΕ. 

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΡΟΜΠΟΤ 
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3.1 Οδηγίες νέας προσέγγισης: 

1. Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα 
μηχανήματα της 17ης Μαΐου 2006. Η εν λόγω οδηγία ονομάζεται επίσης οδηγία MDΗ MD 
προέρχεται από: Machinery Directive. 
πηγή: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:EN:PDF  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:EL:PDF  
 

2. Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Η οδηγία αυτή ονομάζεται επίσης οδηγία EMC. EMC είναι 
από: : Electro-Magnetic Compatibility. 
πηγή: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=EN  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0030&from=EN  
 

3.2 Κοινωνικές οδηγίες: 

1. Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία. Η οδηγία αυτή ονομάζεται επίσης οδηγία πλαίσιο εργασίας 89/391/ΕΟΚ. 
πηγή: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=EN  
 

2. Οδηγία 2009/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους 
(δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ). Η οδηγία αυτή ονομάζεται επίσης οδηγία WED. (Το WED είναι από: Work 
Equipment Directive). 
πηγή: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0104&from=EN  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0104&from=EN  
 

3.3 Ευρωπαϊκά πρότυπα EN, διεθνή πρότυπα ISO και πρότυπα IEC 

Τα πρότυπα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν υπάρχει ελεύθερη 
πρόσβαση σε αυτά, π.χ. στο Διαδίκτυο. Η αντιγραφή των προτύπων είναι παράνομη. Ο 
νόμιμος τρόπος πρόσβασης είναι μέσω αγοράς. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σημειώστε τις προτάσεις που ισχύουν. 

1. Οι βασικές απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια μπορούν να εφαρμοστούν για 
όλους τους τύπους μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να 
βρίσκονται στους χώρους εργασίας. 

2. Η οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα περιέχει τις βασικές απαιτήσεις που 
μπορούν να εφαρμοστούν μόνο για ένα νέο παραχθέν μηχάνημα. 

3. Οι οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια προβλέπουν απαιτήσεις για την ασφαλή 
χρήση των εμπορευμάτων στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. 

4. Τα εναρμονισμένα πρότυπα αφορούν τις απαιτήσεις ασφάλειας των μηχανών. 

5. Η χρήση εναρμονισμένων προτύπων είναι υποχρεωτική, ενώ άλλα πρότυπα είναι 
εντελώς εθελοντικά. 

6. Η υποχρέωση χρήσης εναρμονισμένων προτύπων απορρέει από τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις οδηγίες νέας προσέγγισης. 

7. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ορίζονται στις οδηγίες της νέας προσέγγισης. 

8. Η εφαρμογή των προτύπων είναι προαιρετική, αλλά η εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ 
είναι υποχρεωτική. 

9. Η υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων 
ισχύει για τους παραγωγούς προϊόντων για την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. 

10. Οι οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια περιέχουν ελάχιστες απαιτήσεις. 

11. Η υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης κινδύνου ισχύει μόνο για τους παραγωγούς 
προϊόντων. 

12. Το εναρμονισμένο πρότυπο αφορά τη βασική απαίτηση της οδηγίας για την υγεία 
και την ασφάλεια 

13. Η τήρηση των απαιτήσεων όλων των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται 
σε όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών νέας προσέγγισης που ισχύουν για μια 
δεδομένη μηχανή, σημαίνει ότι το μηχάνημα συμμορφώνεται με τις βασικές 
απαιτήσεις όλων των οδηγιών νέας προσέγγισης που εφαρμόζονται σε αυτό το 
μηχάνημα. 

14. Η εκτίμηση επικινδυνότητας θα πρέπει να διενεργείται όχι μόνο για το 
νεοκατασκευαζόμενο μηχάνημα, αλλά και κατά την αρχική φάση σχεδιασμού της 
μηχανής αυτής. 

15. Η οδηγία 2009/104/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις αφορά την ασφάλεια 
των εργαλείων και των χώρων εργασίας. 

16. Οι οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια αφορούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Η ασφάλεια των καταναλωτών που σχετίζεται με τη χρήση των προϊόντων και την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
σχετικοί στόχοι που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών βρήκαν 
σημαντική θέση στις ιδρυτικές συνθήκες και στη συνέχεια αναλύονται σε νομικές πράξεις 
της ΕΕ, όπως οι κανονισμοί και οι οδηγίες. Η νομοθεσία για την ασφάλεια εφαρμόζεται και 
στις δύο περιπτώσεις: κατασκευαστές προϊόντων και εργοδότες που είναι νομικά 
υποχρεωμένοι να παρέχουν ασφαλείς χώρους εργασίας. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που ισχύουν για τα προϊόντα εφαρμόζονται σε μεγάλες ομάδες προϊόντων, όπως 
μηχανές, παιχνίδια και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας των 
προϊόντων. 

Τα βιομηχανικά ρομπότ, οι αυτοματοποιημένες και ρομποτικές κυψέλες και γραμμές 
παραγωγής αντιμετωπίζονται στο στάδιο του σχεδιασμού, της κατασκευής και της πώλησής 
τους ως προϊόντα και υπόκεινται στους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες για τη μεγάλη 
ομάδα προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων). Μετά την εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία των εν λόγω συσκευών στον εργοδότη, αντιμετωπίζονται ως χώροι 
εργασίας και υπόκεινται στις σχετικές απαιτήσεις που περιέχονται στις οδηγίες για την 
υγεία και την ασφάλεια. Στην περίπτωση της ασφάλειας των ρομπότ, καθώς και των 
αυτοματοποιημένων και ρομποτικών κυττάρων και των γραμμών παραγωγής, 
ασχολούμαστε με νομικές απαιτήσεις και τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό το μάθημα εισάγει 
αυτά τα θέματα. Οι γνώσεις τους είναι απαραίτητες από το σχεδιαστή, τον ανάδοχο, τον 
εισαγωγέα βιομηχανικών ρομπότ και τις γραμμές παραγωγής, καθώς και από τον εργοδότη 
που θα χρησιμοποιήσει αυτά τα ρομπότ και τις γραμμές παραγωγής και όπου αυτές οι 
συσκευές είναι χώροι εργασίας. 

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην ασφάλεια του χώρου εργασίας του ρομπότ με τη 
χρήση προστατευτικών συσκευών και συστημάτων. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η γνώση του υλικού μαθήματος θα επιτρέψει στον σπουδαστή να κατανοήσει καλύτερα τις 
βασικές απαιτήσεις της οδηγίας και τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων προτύπων σχετικά 
με τα μέτρα προστασίας που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της ασφάλειας του 
χειριστή ενός σταθμού ρομποτικής παραγωγής. Οι γνώσεις που αποκτήθηκαν θα 
επιτρέψουν στον μαθητή να κάνει συνειδητές επιλογές προφυλακτήρων και 
προστατευτικών μέτρων κατάλληλα για τα καθήκοντα που σχετίζονται με την ασφάλεια στο 
σταθμό παραγωγής ρομποτικής. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1.1 Εισαγωγή 

Τα βιομηχανικά ρομπότ χρησιμοποιούνται σε σταθμούς εργασίας, κύτταρα και γραμμές 
παραγωγής για την εκτέλεση εργασιών όπως: 

• Εκφόρτωση, μετακίνηση και τοποθέτηση υλικού, 
• χειρισμός λεπτομερειών κατά τις εργασίες αφαίρεσης λαθών από χύτευση, λείανση 

και στίλβωση επιφανειών, 
• συγκολλήσεις σημείων, 
• συγκόλληση, 
• κόλλημα, 
• βαφή, 
• εργασίες αυτόματης συναρμολόγησης, 
• έλεγχος της ορθότητας των τεχνολογικών εργασιών, παρατηρήσεων κ.λπ. 
 

Τα βιομηχανικά ρομπότ χρησιμοποιούνται επίσης στις κατασκευές, τη γεωργία, τη 
δασοκομία, κ.λπ. 

Ο κινητός βραχίονας του ρομπότ εκτελεί χωρικές κινήσεις που ενέχουν μηχανικές πηγές 
κινδύνου για έναν χειριστή. 

Οι βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να αποφευχθεί η έκθεση του χειριστή στους 
κινδύνους ενός ρομποτικού σταθμού παραγωγής περιλαμβάνουν: 

A. κρατάμε τους ανθρώπους μακριά από πηγές κινδύνου, π.χ. κινούμενα μέρη 
μηχανών, ή 

B. αποτροπή της μετακίνησης των ρομπότ όταν ένα άτομο βρίσκεται στην επικίνδυνη 
ζώνη, ή χρησιμοποιώντας και τις δύο αυτές μεθόδους ταυτόχρονα. 

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της ρομποτικής βάσης, ο κίνδυνος που 
συνδέεται με τους μηχανικούς κινδύνους από το ρομπότ είναι μικρός για τον χειριστή, 
επειδή το ρομπότ λειτουργεί εντός της περίφραξης και ο χειριστής βρίσκεται έξω από το 
φράχτη. 

Υπάρχουν, ωστόσο, καταστάσεις κατά τις οποίες ο χειριστής πρέπει να ανοίξει την πόρτα 
της περίφραξης, να μπει μέσα και να βρίσκεται στην επικίνδυνη περιοχή εργασίας του 
ρομπότ, π.χ. για να τροποποιήσει το πρόγραμμα κίνησης βραχίονα ρομπότ, να εργαστεί για 
τέτοιες ρυθμίσεις της αρπάγης κ.λπ. 

Από την άποψη της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα και των εναρμονισμένων 
προτύπων, οι φράχτες (fences) ανήκουν στους προφυλακτήρες (guards). 
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1.2 Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες και τις 
προστατευτικές διατάξεις 

Οι βασικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες και τις προστατευτικές διατάξεις, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 1.4 του παραρτήματος IV της οδηγίας για τα μηχανήματα, 
ορίζουν ότι: 

«Οι προφυλακτήρες και οι προστατευτικές διατάξεις: 

— πρέπει να είναι γερής κατασκευής, 

— πρέπει να συγκρατούνται σταθερά στη θέση τους, 

— δεν πρέπει να προκαλούν πρόσθετους εγγενείς κινδύνους, 

— δεν πρέπει να παραµερίζονται ή να αχρηστεύονται εύκολα, 

— πρέπει να ευρίσκονται σε επαρκή απόσταση, 

— δεν πρέπει να περιορίζουν περισσότερο από ό, τι χρειάζεται την παρατήρηση της 
παραγωγικής διαδικασίας, 

— πρέπει να επιτρέπουν τις απαραίτητες επεµβάσεις για την τοποθέτηση ή/και την 
αντικατάσταση εργαλείων και γιατην εκτέλεση εργασιών συντήρησης, περιορίζοντας την 
πρόσβαση µόνο στην περιοχή όπου πρέπει να εκτελεσθείη εργασία, κατά το δυνατόν χωρίς 
αποσυναρµολόγηση του προφυλακτήρα ή απενεργοποίηση της προστατευτικής διάταξης. 

Ακόµη, οι προφυλακτήρες, όπου είναι δυνατό, πρέπει να παρέχουν προστασία κατά της 
εκτόξευσης ή της πτώσης υλικών και αντικειµένων και κατά των εκποµπών που παράγει το 
µηχάνηµα.» 
 Σταθεροί προφυλακτήρες 

Η στερέωση των σταθερών προφυλακτήρων πρέπει να γίνεται µε συστήµατα που 
καθιστούν απαραίτητη τη χρήση εργαλείων για το άνοιγµά τους ή την αφαίρεσή τους. 

Τα συστήµατα στερέωσης πρέπει κατά την αποσυναρµολόγησή τους να παραµένουν 
προσαρτηµένα στους προφυλακτήρες ή στα µηχανήµατα. 

Όπου είναι δυνατό οι προφυλακτήρες πρέπει να µην µπορούν να συγκρατούνται στη θέση 
τους χωρίς τα µέσα στερέωσης. 

Κινητοί αλληλοσυνδεόµενοι προφυλακτήρες 

Οι αλληλοσυνδεόµενοι κινητοί προφυλακτήρες πρέπει: 

— στο µέτρο του δυνατού όταν είναι ανοιχτοί, να παραµένουν προσαρτηµένοι στα 
µηχανήµατα, 

— να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι δυνατό να ρυθµισθούν µόνο 
µε εκούσια ενέργεια. 

Οι αλληλοσυνδεόµενοι κινητοί προφυλακτήρες πρέπει να συνδυάζονται µε διάταξη 
αµοιβαίου κλειδώµατος, το οποίο: 
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— εµποδίζει τη θέση σε λειτουργία του επικίνδυνου µηχανήµατος µέχρις ότου κλείσουν οι 
εν λόγω προφυλακτήρες, 

και 

— δίνει εντολή διακοπής της λειτουργίας όταν οι εν λόγω προφυλακτήρες δεν είναι πλέον 
κλειστοί. 

Στις περιπτώσεις που ο χειριστής µπορεί να βρεθεί στην επικίνδυνη ζώνη πριν πάψει ο 
κίνδυνος που οφείλεται στις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες του µηχανήµατος, οι κινητοί 
προφυλακτήρες πρέπει να συνδυάζονται µε σύστηµα κλειδώµατος του προφυλακτήρα, επί 
πλέον διάταξης αµοιβαίου κλειδώµατος το οποίο: 

— εµποδίζει την εκκίνηση των εγγενώς επικινδύνων λειτουργιών του µηχανήµατος µέχρις 
ότου κλείσει και κλειδωθεί ο προφυλακτήρας, και 

— κρατά τον προφυλακτήρα κλειστό και κλειδωµένο µέχρις ότου πάψει ο κίνδυνος 
τραυµατισµού από τις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες του µηχανήµατος. 

Οι διασυνδεδεµένοι κινητοί προφυλακτήρες πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε η βλάβη ενός από τα συστατικά τους µέρη να εµποδίζει την 
εκκίνηση ή να διακόπτει τις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες του µηχανήµατος 

Ρυθµιζόµενοι προφυλακτήρες περιορισµού της πρόσβασης 

Οι ρυθµιζόµενοι προφυλακτήρες οι οποίοι περιορίζουν την πρόσβαση σε εκείνα τα κινητά 
στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για την εργασία, πρέπει: 

— να µπορούν να ρυθµίζονται µε το χέρι ή αυτόµατα ανάλογα µε τη φύση της εργασίας που 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί, 

— να µπορούν να ρυθµίζονται εύκολα και χωρίς τη χρήση εργαλείου. 

Ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευτικές διατάξεις 

Οι προστατευτικές διατάξεις πρέπει να σχεδιάζονται και να ενσωµατώνονται στο σύστηµα 
χειρισµού έτσι ώστε: 

— η θέση σε κίνηση των κινητών µερών να είναι αδύνατη για όσο χρονικό διάστηµα ο 
χειριστής ενδέχεται να έρθει σε επαφή µε αυτά, 

— τα εκτιθέµενα πρόσωπα να µην µπορούν να έρχονται σε επαφή µε τα κινητά µέρη ενόσω 
τα εν λόγω στοιχεία βρίσκονται σε κίνηση, 

— η απουσία ή η βλάβη ενός στοιχείου των εν λόγω διατάξεων πρέπει να εµποδίζει τη θέση 
σε λειτουργία ή να προκαλεί τη διακοπή της κίνησης των κινητών µερών. 

Η ρύθµιση των προστατευτικών διατάξεων πρέπει να είναι δυνατή µόνο µε εκούσια 
ενέργεια.». 

Διαπιστώνουμε ότι οι βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία για τα 
μηχανήματα είναι διατυπωμένες με γενικό τρόπο. Λεπτομερείς απαιτήσεις για τους 
προφυλακτήρες και τις προστατευτικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
σχεδιασμού, κατασκευής και χρήσης τους, περιλαμβάνονται στα ακόλουθα εναρμονισμένα 
πρότυπα: 
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Οι κανόνες σχεδιασμού για την περίφραξη ρομπότ σε ρομποτικούς σταθμούς 
περιλαμβάνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα: 

• EN ISO 14119: 2014-03 Ασφάλεια μηχανημάτων – Συσκευές ασφάλισης σε 
συνδυασμό με προφυλακτήρες – Κανόνες σχεδιασμού και επιλογής 

• EN ISO 13857: 2010 Ασφάλεια μηχανών. Αποστάσεις ασφαλείας που εμποδίζουν την 
πλησίαση των άνω και κάτω άκρων σε επικίνδυνες περιοχές 

• EN ISO 14120: 2016-03 Ασφάλεια μηχανημάτων – Προφυλακτήρες – Γενικές 
απαιτήσεις για το σχεδιασμό και την κατασκευή σταθερών και κινητών 
προφυλακτήρων. 

• EN ISO 12100: Ασφάλεια των μηχανημάτων 2012 – Γενικές αρχές σχεδιασμού – 
Εκτίμηση κινδύνου και μείωση των κινδύνων. 

• EN ISO 13855: 2010 Ασφάλεια μηχανημάτων. Θέση των τεχνικών μέτρων 
προστασίας λόγω της ταχύτητας των τμημάτων που πλησιάζουν το ανθρώπινο σώμα 

Τα πρότυπα ασφάλειας των μηχανημάτων είναι ευρύτερα από ό,τι οι προφυλακτήρες και οι 
θύρες ασφαλείας για τα ρομπότ. Εφαρμόζονται επίσης σε όλους τους τύπους 
προστατευτικών καλυμμάτων που χρησιμοποιούνται σε μηχανές για την προστασία του 
χειριστή από κινδύνους. 

 

1.3 Μέθοδοι και προστατευτικά μέτρα που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς εργασίας 
ρομποτικής παραγωγής 

Η κατανομή των μεθόδων και των προστατευτικών μέτρων που χρησιμοποιούνται στους 
σταθμούς παραγωγής ρομποτικής παρουσιάζεται στην Εικόνα 1: 

 
Εικόνα 1 Μέθοδοι και προστατευτικά μέτρα που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς ρομποτικής παραγωγής
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Οι προφυλακτήρες που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς παραγωγής ρομποτικής έχουν τη 
μορφή περίφραξης, βλ. Εικόνα 2: 

 
Εικόνα 2 Περίφραξη ασφαλείας, 1- ρομπότ, 2-περίφραξη, 3- σύστημα ελέγχου, 4- πόρτα ασφάλειας, 5- 

διατάξεις φραγμού και ασφάλισης  
1.4 Περίφραξη ασφαλείας 

Η περίφραξη διαχωρίζει τον χώρο εργασίας ρομπότ από το χώρο εργασίας του χειριστή. Οι 
ρομποτικές περιφράξεις κατασκευάζονται πολύ συχνά από σταθερά τμήματα που 
καλύπτονται με μεταλλικά πλέγματα. Από τη μία πλευρά, το πλέγμα είναι μια 
αποτελεσματική προστασία για τον χειριστή από την προσέγγιση σε επικίνδυνη απόσταση 
από το ρομπότ, από την άλλη πλευρά επιτρέπει την παρατήρηση της εργασίας του ρομπότ. 
Στους ρομποτοποιημένους σταθμούς συγκόλλησης, χρησιμοποιούνται περιφράξεις από 
πλαστικά φύλλα ή πλάκες, ανθεκτικοί στις πιτσιλιές συγκόλλησης. 

Πρέπει να υπάρχει μια πόρτα στον φράχτη του ρομπότ, που ονομάζεται πόρτα ασφαλείας. 
Μέσω της πόρτας ασφαλείας, ο χειριστής μπορεί να εισέλθει στο εσωτερικό της 
περίφραξης για να εκτελέσει εργασίες που απαιτούν στενή παρουσία του χειριστή σε σχέση 
με το ρομπότ, π.χ. για την εκτέλεση εργασιών προγραμματισμού ή άλλων εργασιών που 
σχετίζονται με τη συντήρηση του σταθμού εργασίας. 

1.5 Πόρτες ασφαλείας 

Η πόρτα ασφαλείας της ρομποτικής βάσης κατασκευής πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των 
προτύπων που αναφέρονται στο σημείο 1.2. Η πόρτα ασφαλείας πρέπει να είναι 
εξοπλισμένη με διάταξη που επιτελεί τη λειτουργία: 

a) αλληλοκλείδωση ή/και 

b) αλληλοκλείδωση με κλείδωμα πόρτας. 
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Η επιλογή της σωστής λύσης για το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας ασφαλείας θα 
πρέπει να γίνεται με βάση την ανάλυση που διενεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 
12100 και EN ISO 14119. 

1.5.1 Αλληλοκλείδωση 
Αλληλοκλείδωση (interlocking) – αποτελείται από το χειρισμό της πόρτας με τέτοιο τρόπο 
ώστε αν η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή, ο ρομποτικός σταθμός δεν μπορεί να 
ενεργοποιηθεί. Ωστόσο, εάν η πόρτα ανοιχτεί κατά τη διάρκεια των εργασιών του σταθμού, 
διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία σε στάση έκτακτης ανάγκης. Έτσι, η λειτουργία 
κλειδώματος δεν αναφέρεται στο κλείδωμα της πόρτας καθ’ αυτής, αλλά στη λειτουργία 
του συστήματος ελέγχου ασφαλείας ρομποτικού σταθμού, το οποίο προκαλεί ότι όταν 
ανοίγει η πόρτα, ο ρομποτικός σταθμός σταματά (δηλ. αλληλοκλείδωση). 

Μετά το κλείσιμο της πόρτας, ο ρομποτικός σταθμός εργασίας δεν εκκινείται αυτόματα. Για 
να λειτουργήσει ο ρομποτικός σταθμός απαιτείται η εκτέλεση μιας διαδικασίας, η οποία 
πραγματοποιείται πάντα μετά από μια στάση έκτακτης ανάγκης. 

Η μέθοδος λειτουργίας της πόρτας ασφαλείας που περιγράφεται παραπάνω δεν είναι 
πάντα επωφελής και ασφαλής επειδή σε πολλές εφαρμογές ρομπότ, η ξαφνική διακοπή της 
τεχνολογικής διαδικασίας ως αποτέλεσμα του ανοίγματος της πόρτας προκαλεί: 

• είναι δυνατόν για τον χειριστή να έρθει σε φυσική επαφή με το ρομπότ που είναι 
ακόμα σε κίνηση λόγω των μαζών και της αδράνειας που προκαλούν στο σταθμό να 
σταματήσει να λειτουργεί αμέσως μετά το άνοιγμα της πόρτας αν ο χειριστής μπει 
γρήγορα μέσα στον περιφραγμένο χώρο. 

• Η κατάσταση αυτή προκαλεί μηχανικές πηγές κινδύνου για τον χειριστή. Για να 
εκτιμηθεί το επίπεδο της απειλής που προκύπτει από αυτόν τον λόγο, πρέπει να 
γίνουν υπολογισμοί σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 13855: 2010 και διενεργηθεί 
εκτίμηση επικινδυνότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 12100 

• η διακοπή της τεχνολογικής διαδικασίας ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκαλέσει 
απώλειες. 

• Για παράδειγμα, με την εφαρμογή του ρομπότ για συγκόλλησ. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί στην πόρτα η συσκευή 
αλληλοκλείδωσης με το κλείδωμα της πόρτας.  

Η Εικόνα 3 δείχνει τη διαίρεση των καλυμμάτων και διάφορες μεθόδους κλειδώματος. 
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Εικόνα 3 Κατανομή των φρουρών 

1.5.2 Αλληλοκλείδωση με κλείδωμα προφυλακτήρα 
Η αλληλοκλείδωση με κλείδωμα προφυλακτήρα σημαίνει ότι η θύρα ασφαλείας λειτουργεί 
κατά τρόπο ώστε, εάν η πόρτα δεν είναι πλήρως κλειστή, να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί ο 
ρομποτοποιημένος σταθμός. Η πόρτα πρέπει να είναι κλειστή πριν ξεκινήσει ο σταθμός. 
Κατά την έναρξη των εργασιών του ρομποτοποιημένου σταθμού, η πόρτα κλειδώνεται 
περνώντας ένα σήμα από το σύστημα ελέγχου στο κλείδωμα της πόρτας. Χάρη σε αυτό, η 
πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει μέχρι το ρομπότ να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της εργασίας 
του. 

Οι διατάξεις αλληλοκλείδωσης με κλείδωμα προφυλακτήρα είναι εμπορικά διαθέσιμες. Τα 
στοιχεία καταλόγου τέτοιων συσκευών περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως π.χ.: 

• Επίπεδο επιδόσεων PL, 

• μέθοδος κλειδώματος (κλείδωμα με ελατήρια, κλείδωμα και απενεργοποίηση του 
κλειδώματος μέσω της ενεργοποίησης του τροφοδοτικού ή της ενεργοποίησης του 
κλειδώματος και της απενεργοποίησης του κλειδώματος από την παροχή ενέργειας), 

• τη δυνατότητα επείγουσας απελευθέρωσης από το εσωτερικό του περιβλήματος, 

• Επίπεδο προστασίας IP. 
 

2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο ρόλος των προφυλακτήρων είναι να εξαλείψουν της μηχανικές πηγές κινδύνου από το 
ρομπότ που λειτουργεί, με το διαχωρισμό του χώρου εργασίας του ρομπότ και του χώρου 
εργασίας του χειριστή. Σκοπός των μέτρων προστασίας είναι η ανίχνευση της παρουσίας 
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του χειριστή στην επικίνδυνη ζώνη. Αν επιβεβαιωθεί η παρουσία του, η λειτουργία του 
ρομπότ σταματά. 

Η Εικόνα 4 δείχνει το διαχωρισμό των προστατευτικών διατάξεων. 

 
Εικόνα 4 Διαχωρισμός των διατάξεων ασφαλείας  

 

2.1 Ανιχνευτής λέιζερ 

Η Εικόνα 5 παρουσιάζει έναν ανιχνευτή λέιζερ που χρησιμοποιείται στην ασφάλεια ως 
οπτοηλεκτρονική συσκευή ασφαλείας: 
 

 
Εικόνα 5 Ανιχνευτής λέιζερ ασφάλειας (μοντέλο SD3-A1, Panasonic) 

  

Ένα σκίτσο που δείχνει την αρχή της λειτουργίας του ανιχνευτή λέιζερ είναι στην Εικόνα 6: 
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Εικόνα 6 Αρχή λειτουργίας του ανιχνευτή λέιζερ 

 

Ο κύριος ρόλος ενός ανιχνευτή ασφαλείας λέιζερ είναι να ανιχνεύει την παρουσία ενός 
ανθρώπου σε ένα δεδομένο επίπεδο. Ο σαρωτής λέιζερ χρησιμοποιεί τη μέθοδο του 
Χρόνου Πτήσης για τη μέτρηση των αποστάσεων. 

Οι σύντομοι παλμοί του φωτός λέιζερ στέλνονται στο χώρο. Η δέσμη φωτός αντανακλάται 
και επιστρέφει στον καθρέφτη. Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να προσδιορίσετε το χρόνο 
από την αποστολή μιας φωτεινής δέσμης στην επιστροφή αυτής της δέσμης μετά από 
αντανάκλαση από οποιοδήποτε αντικείμενο στην περιοχή σάρωσης, π.χ. 0-2600. Το 
λογισμικό του ανιχνευτή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το εικονικό πεδίο. Εάν ένα αντικείμενο 
βρίσκεται σε αυτό το πεδίο, τότε ένα σήμα αποστέλλεται από τον ανιχνευτή στο σύστημα 
ελέγχου που σχετίζεται με την ασφάλεια για να σταματήσει το ρομπότ. 

3 ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Εάν το ρομπότ χρησιμοποιείται σε τεχνολογίες όπως η συγκόλληση, η βαφή, η κοπή 
πλάσματος, η κοπή τόξου, χύτευση, ο χειριστής εκτίθεται σε επιβλαβείς αναθυμιάσεις, 
υπεριώδη ακτινοβολία, αναθυμιάσεις συγκόλλησης, σκόνες, αναθυμιάσεις που είναι 
επιβλαβείς. Αποτελούν την αιτία επαγγελματικών ασθενειών, αναπηρίας και σοβαρών 
ασθενειών και πρόωρων θανάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι περιφράξεις του ρομπότ 
πρέπει να προσαρμόζονται ώστε να εξαλείφονται οι κίνδυνοι που προκαλούνται από την 
υφιστάμενη έκθεση. Οι τοίχοι περίφραξης πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από μη 
εύφλεκτο, αδιαφανές υλικό. 
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Χρησιμοποιούνται στέγες. Οι στέγες είναι λειτουργικά συνδεδεμένες με το σύστημα 
εξαερισμού. 

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος εξαερισμού των καυσαερίων στη ρομποτική 
εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά από ειδικούς διαπιστευμένου εργαστηρίου. 
Πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν. Πρέπει 
να υπενθυμιστεί ότι, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, όλα τα είδη ατομικών προστατευτικών μέτρων, όπως π.χ. γάντια, γυαλιά, 
μάσκες, χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ασφάλειας του χειριστή στον χώρο εργασίας 
και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να νοούνται ως εναλλακτική λύση αντί του 
αναποτελεσματικού εξαερισμού. Τα αποδεκτά επίπεδα έκθεσης για διάφορους κινδύνους 
καθορίζονται στις κοινωνικές οδηγίες της ΕΕ και στην εθνική νομοθεσία. Οι ελάχιστες 
απαιτήσεις στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να νοούνται ως οι μέγιστες επιτρεπόμενες 
δόσεις έκθεσης. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σημειώστε τις σωστές προτάσεις: 

 

1. Η περίφραξη των βιομηχανικών ρομπότ είναι ένας σταθερός προφυλακτήρας. 

2. Οι πόρτες ασφαλείας εξυπηρετούν την ασφάλεια του χειριστή με τη χρήση του 
βιομηχανικού ρομπότ. 

3. Η διάταξη κλειδώματος του προφυλακτήρα χρησιμοποιείται για να κλειδώσει την 
πόρτα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. 

4. Η διάταξη κλειδώματος του προφυλακτήρα χρησιμοποιείται για να ασφαλίζει την 
πόρτα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του κανονικού κύκλου εργασίας του 
ρομποτοποιημένου σταθμού εργασίας. 

5. Η πόρτα ασφαλείας είναι κινητός προφυλακτήρας. 

6. Η πόρτα ασφαλείας είναι κλειδωμένη με τη χρήση του κλειδιού κλειδώματος από 
τον χειριστή. 

7. Η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί αυτόματα όταν το ρομπότ σταματά μετά τον κύκλο 
εργασίας. 

8. Το κλείσιμο της πόρτας ασφαλείας ξεκινά αυτόματα τον κύκλο εργασίας ρομπότ. 

9. Το ρομπότ ξεκινά αυτόματα όταν η πόρτα είναι κλειδωμένη από τον χειριστή. 

10. Ο ανιχνευτής λέιζερ χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αντικειμένων στο χώρο. 

11. Ο ανιχνευτής λέιζερ χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αντικειμένων σε ένα 
αεροπλάνο. 

12. Ο ανιχνευτής λέιζερ είναι μια προστατευτική συσκευή χωρίς επαφή. 

13. Η διάταξη αλληλοκλείδωσης με κλείδωμα προφυλακτήρα χρησιμοποιείται για την 
προστασία του ρομπότ από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 
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14. Το σύστημα εξαερισμού στο ρομποτικό σταθμό συγκόλλησης έχει σχεδιαστεί για να 
βελτιώνει την αποδοτικότητα και την ποιότητα των συγκολλήσεων. 

15. Τα σύγχρονα ατομικά προστατευτικά μέτρα, όπως τα προστατευτικά γάντια, οι 
μάσκες και τα γυαλιά, μπορούν να αποτελέσουν μια αποτελεσματική, φθηνότερη 
εναλλακτική λύση στο σταθερό επαγγελματικό σύστημα εξαερισμού σε ένα 
ρομποτικό χώρο βαφής ή σε σταθμό συγκόλλησης. 

16. Η συσκευή αλληλοκλείδωσης με κλείδωμα προφυλακτήρα προστατεύει τις κινήσεις 
χειριστών ρομπότ κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Η ασφάλεια των καταναλωτών που σχετίζεται με τη χρήση των προϊόντων και την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας αντιμετωπίζεται με μεγάλη προσοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
σχετικοί στόχοι που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών βρήκαν 
σημαντική θέση στις ιδρυτικές συνθήκες και στη συνέχεια αναλύονται σε νομικές πράξεις 
της ΕΕ, όπως οι κανονισμοί και οι οδηγίες. Η νομοθεσία για την ασφάλεια αφορά τόσο τους 
κατασκευαστές προϊόντων που είναι νομικά υποχρεωμένοι να παρέχουν ασφαλή προϊόντα 
όσο και τους εργοδότες που είναι νομικά υποχρεωμένοι να παρέχουν ασφαλείς χώρους 
εργασίας. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν για τα προϊόντα 
εφαρμόζονται σε μεγάλες ομάδες προϊόντων, όπως μηχανές, παιχνίδια, ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα. Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 
ευρωπαϊκό σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας των προϊόντων. Τα βιομηχανικά ρομπότ, 
οι αυτοματοποιημένες και ρομποτικές κυψέλες και γραμμές παραγωγής αντιμετωπίζονται 
στο στάδιο του σχεδιασμού, της κατασκευής και της πώλησής τους ως προϊόντα και 
υπόκεινται στους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες για τα μηχανήματα. Μετά την 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των εν λόγω συσκευών στον εργοδότη, 
αντιμετωπίζονται ως χώροι εργασίας και υπόκεινται στις σχετικές απαιτήσεις που 
περιέχονται στις οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια. Στην περίπτωση της ασφάλειας 
των ρομπότ, καθώς και των αυτοματοποιημένων και ρομποτικών κυττάρων και των 
γραμμών παραγωγής, ασχολούμαστε με νομικές απαιτήσεις και τεχνικές απαιτήσεις. Αυτό 
το μάθημα εισάγει αυτά τα θέματα. Οι γνώσεις τους είναι απαραίτητες τόσο από τον 
σχεδιαστή, τον ανάδοχο, τον εισαγωγέα βιομηχανικών ρομπότ και τις γραμμές παραγωγής, 
όσο και από τον εργοδότη που θα χρησιμοποιήσει αυτά τα ρομπότ και τις γραμμές 
παραγωγής και όπου αυτές οι συσκευές είναι χώροι εργασίας.  

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται σε θέματα που σχετίζονται με την πιστοποίηση μηχανών, 
και συγκεκριμένα στην πιστοποίηση των ρομποτισμένων γραμμών παραγωγής. Έχουν 
εξηγηθεί ζητήματα, προβλήματα και διαφορές που σχετίζονται με την εθελοντική και 
υποχρεωτική πιστοποίηση. Παρέχονται τα οφέλη των πιστοποιήσεων από τρίτους και των 
ανεξάρτητων αξιολογήσεων από τρίτους. Έχει περιγραφεί η πιστοποίηση σύνθετων 
μηχανημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται οι γραμμές ρομποτικής παραγωγής, τόσο 
εκείνες που παράγονται στην ΕΕ όσο και οι μηχανές που προέρχονται από τρίτες χώρες. 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με πρακτικά προβλήματα που 
σχετίζονται με την πιστοποίηση των γραμμών ρομποτικής παραγωγής. Ο σπουδαστής έλαβε 
λεπτομερείς εξηγήσεις για το τι είναι η πιστοποίηση, η οποία αποφέρει οφέλη τόσο για 
τους παραγωγούς όσο και για τους αποδέκτες, ποια είναι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
του προϊόντος και πώς αυτές οι δύο έννοιες, η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, εξυπηρετούν την ασφάλεια της χρήσης του προϊόντος. Η σημασία της 
σήμανσης CE εξηγείται λεπτομερώς και γιατί η σήμανση αυτή δεν μπορεί να συγχέεται, για 
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παράδειγμα, με το σήμα ποιότητας ή το ευρωπαϊκό σήμα πιστοποίησης. Οι μαθητές 
ευαισθητοποιούνται ώστε να εξετάζουν με προσοχή πιστοποιητικά άγνωστης προέλευσης. 
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Συστήματα παραγωγής – βασικές έννοιες και ορισμοί.  
• Δομή της διαδικασία παραγωγής  
• Ταξινόμηση των διαδικασιών παραγωγής 

o βάσει συνέχειας και χρονικής πορείας 
§ διακριτές διεργασίες 
§ συνεχείς διεργασίες 

o ανά είδος χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών 
o ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα μέσα εργασίας 

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΚ/ΕΕ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1.1 Εισαγωγή 

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των νομοθεσιών των κρατών 
μελών, δημιουργεί προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός 
της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. 
Η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια αγορά που ρυθμίζεται από τον νόμο. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μέσα με νομικές επιπτώσεις στην ενιαία αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της από εμπορεύματα που είναι επικίνδυνα για 
τους χρήστες και από εμπορεύματα άγνωστης προέλευσης. Σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης, η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εφαρμόζεται μόνο σε εμπορεύματα 
που είναι ασφαλή για τους χρήστες, δηλαδή σε εμπορεύματα που συμμορφώνονται με τη 
νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων. Για μια ομάδα αγαθών που ονομάζονται 
μηχανές, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης βιομηχανικά ρομπότ και ρομποτικές 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι κανονισμοί ασφάλειας περιλαμβάνονται στις βασικές 
απαιτήσεις που παρέχονται στις οδηγίες νέας προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα. Οι διατάξεις αυτές απευθύνονται στους 
κατασκευαστές και αφορούν έργα και απαιτήσεις για νέα μηχανήματα που πρόκειται να 
πωληθούν ή/και να τεθούν σε λειτουργία στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά για πρώτη φορά. 

Οι διατάξεις αυτές καθορίζονται σε εναρμονισμένα πρότυπα σε λεπτομερέστερη μορφή. 

Οι οδηγίες νέας προσέγγισης καθορίζουν επίσης τις διαδικασίες για την εξέταση της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τη συμμετοχή κοινοποιημένων οργανισμών στην 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τους κανόνες για την έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης 
από τους εν λόγω οργανισμούς και για την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ από 
τον κατασκευαστή του μηχανήματος. 

1.2 Πιστοποίηση και πιστοποιητικά 
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1.2.1 Μέρη σε εμπορικές συναλλαγές 

Στις εμπορικές συναλλαγές, ο προμηθευτής, ο παραγωγός των αγαθών έχει ονομαστεί ο 
πρώτος και ο παραλήπτης των αγαθών θα πρέπει να καλείται ο δεύτερος. Στις συναλλαγές 
που αφορούν σύνθετα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων και σε 
συναλλαγές υψηλής αξίας, ο δυνητικός αποδέκτης συχνά δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει 
την ποιότητα και τις ιδιότητες των αγαθών που προσφέρονται ή αγοράζονται και στη 
συνέχεια συχνά χρησιμοποιεί τη βοήθεια ανεξάρτητου, αμερόληπτου εμπειρογνώμονα ή  
οργάνωσης εμπειρογνωμόνων. Τα εμπορεύματα ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωση με 
προκαθορισμένες απαιτήσεις ή/και κανονιστικά έγγραφα. Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας 
ή η οργάνωση εμπειρογνωμόνων που συμμετέχει στην αξιολόγηση καλείται τρίτο μέρος της 
συναλλαγής. Επομένως, εάν μιλάμε για έλεγχο από τρίτους, πρόκειται για έλεγχο που 
διενεργείται από ανεξάρτητο οργανισμό για λογαριασμό των μερών που συμμετέχουν σε 
μια δεδομένη συναλλαγή. 

1.2.2 Πιστοποιητικά και οργανισμοί πιστοποίησης προϊόντων 

Ένα έγγραφο που ονομάζεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης συντάσσεται από την 
αξιολόγηση του προϊόντος που διενεργείται από ανεξάρτητο οργανισμό για τη 
συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις. 

Η ουσιαστική αξία του πιστοποιητικού βασίζεται στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη του 
φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Η απαίτηση για αμερόληπτη και αξιόπιστη 
αξιολόγηση του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της συναλλαγής ήταν πάντοτε υψηλή. 
Ως εκ τούτου, στην αγορά δραστηριοποιήθηκαν με την πάροδο του χρόνου διάφορες 
εξειδικευμένες οργανώσεις που ασχολούνται με την πιστοποίηση, δηλαδή τις εμπορικές 
δοκιμές των προϊόντων και την αξιολόγησή τους που παρουσιάζονται σε ένα έγγραφο που 
ονομάζεται πιστοποιητικό. Η πιστοποίηση είναι μια αμειβόμενη υπηρεσία που έχει 
ανατεθεί από ενδιαφερόμενο μέρος. Οι οργανώσεις αυτές ειδικεύονται σε ορισμένες 
ομάδες προϊόντων. Γνωστοί και λειτουργικοί οργανισμοί πιστοποίησης για μεγάλο χρονικό 
διάστημα (αλλά και υπηρεσίες, διαδικασίες και πιστοποίηση προσωπικού) έχουν 
οικοδομήσει τη θετική εικόνα τους στην αγορά εδώ και χρόνια (π.χ. BSI, TÜV, De Noske 
Veritas, DEKRA, EUROFINS, CCQS και πολλοί άλλοι). Οι οργανισμοί αυτοί διασφαλίζουν την 
αμεροληψία, την αξιοπιστία και την ουσιαστική ορθότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των εκδοθέντων πιστοποιητικών. Η ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρουν έχει αντίκτυπο στη θέση τους στην αγορά. 

Η πιστοποίηση μπορεί να είναι προαιρετική ή υποχρεωτική όταν προκύπτει από νομικές 
διατάξεις. 

1.3 Προαιρετική πιστοποίηση, πιστοποιητικό CE 

Η εθελοντική πιστοποίηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή του 
προϊόντος. 

Οι απαιτήσεις για διάφορες διαδικασίες πιστοποίησης παρέχονται στο πρότυπο EN ISO/IEC 
17067 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Βασικά στοιχεία της πιστοποίησης προϊόντων και 
κατευθυντήριες γραμμές για τα συστήματα πιστοποίησης». 
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Το πρότυπο αυτό διακρίνει και περιγράφει λεπτομερώς τα λεγόμενα «συστήματα 
πιστοποίησης». Τα συστήματα αυτά ταξινομούνται από το 1 έως το 6, ενώ το σύστημα 
τύπου 6 σχετίζεται με την πιστοποίηση διεργασιών. Για τις ρομποτοποιημένες 
εγκαταστάσεις παραγωγής, είναι πρακτικά χρήσιμο μόνο το σύστημα πιστοποίησης τύπου 
1α. Πρόκειται για ένα σύστημα για τα προϊόντα που κατασκευάζονται μεμονωμένα και, ως 
εκ τούτου, και για τις ρομποτικές εγκαταστάσεις παραγωγής, διότι οι εγκαταστάσεις αυτές 
συνήθως κατασκευάζονται μεμονωμένα, κάθε φορά μετά από παραγγελία του πελάτη. 

Στο σύστημα τύπου 1α, οι δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης περιορίζονται 
στη δοκιμή του παραδοθέντος δείγματος προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι μια 
ρομποτοποιημένη εγκατάσταση παραγωγής. Το εκδοθέν πιστοποιητικό επιβεβαιώνει τη 
συμμόρφωση του δείγματος που υποβλήθηκε προς αξιολόγηση με τις καθορισμένες 
απαιτήσεις. Το πιστοποιητικό αναφέρει ότι δείγμα του προϊόντος του οποίου τα 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό έχει δοκιμαστεί και πληροί τις 
απαιτήσεις των προτύπων αναφοράς ή των κανονιστικών εγγράφων. Το πιστοποιητικό 
ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ρομποτοποιημένη εγκατάσταση. Τυχόν μεταγενέστερες 
εγκαταστάσεις του εν λόγω κατασκευαστή δεν καλύπτονται από το εκδοθέν πιστοποιητικό. 

Το σύστημα πιστοποίησης τύπου 1α χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή ή τον 
προμηθευτή. Επιτρέπει την επιβεβαίωση της αυτοαξιολόγησης του κατασκευαστή ότι μια 
δεδομένη ρομποτοποιημένη εγκατάσταση πληροί πράγματι τις καθορισμένες απαιτήσεις. 

Σημειωτέον ότι:  

• Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης προϊόντων σε 
εθελοντική βάση αποτελεί για τον κατασκευαστή / για τον προμηθευτή 
επιβεβαίωση της δικής του αξιολόγησης της μηχανής και, στην περίπτωση αυτή, 
της ρομποτικής εγκατάστασης. 

• Σε καμία περίπτωση το πιστοποιητικό CE δεν αντικαθιστά τη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ, η οποία μπορεί να εκδοθεί μόνο από τον κατασκευαστή και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, από τον προμηθευτή. 

• Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται επ’ αόριστον. Ωστόσο, η ισχύς του πιστοποιητικού 
παύει αυτομάτως όταν τουλάχιστον ένα από τα κανονιστικά έγγραφα που 
αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης παύει να αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως εναρμονισμένο έγγραφο. 

• Το πιστοποιητικό CE δεν είναι δήλωση συμμόρφωσης ούτε μπορεί να 
αντικαταστήσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ. 

• Η σύγχυση του πιστοποιητικού CE με τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ (η οποία 
εξακολουθεί να είναι συνήθης) και δεν επιτρέπεται η ονομασία του πιστοποιητικού 
CE ή του πιστοποιητικού ΕΚ/ΕΕ ως έγγραφο με το οποίο δηλώνεται η συμμόρφωση 
και εκδίδεται και υπογράφεται από τον κατασκευαστή. 

• Ένα έγγραφο όπως η δήλωση συμμόρφωσης CE δεν έχει νομική αξία και δεν θα 
πρέπει να γίνεται αποδεκτό από τον πελάτη (αποδέκτη). 
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• Το πιστοποιητικό CE δεν καθιστά ασαφή την ευθύνη για το προϊόν μεταξύ του 
κατασκευαστή και του οργανισμού πιστοποίησης που εξέδωσε το πιστοποιητικό. 

1.4 Υποχρεωτική πιστοποίηση, κοινοποιημένοι οργανισμοί 

Υποχρεωτική πιστοποίηση από τρίτους πραγματοποιείται όταν το μηχάνημα 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της οδηγίας για τα μηχανήματα και όταν το μηχάνημα 
δεν έχει παραχθεί σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία καλύπτουν όλες τις 
βασικές απαιτήσεις σύμφωνα με το παράρτημα Ι της οδηγίας για τα μηχανήματα (Εικόνα 1): 

 

Εικόνα 1 Διαδικασίες κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του μηχανήματος σύμφωνα με το άρθρο 12 
της οδηγίας για τα μηχανήματα 

Στη συνέχεια, το μηχάνημα υπόκειται στη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το 
παράρτημα IX της οδηγίας για τα μηχανήματα με τη συμμετοχή τρίτου υπό μορφή 
κοινοποιημένων οργανισμών. 

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, ο κοινοποιημένος οργανισμός για μια δεδομένη οδηγία νέας 
προσέγγισης (ή ομάδα οδηγιών) είναι μια οργανωτική μονάδα που αξιολογεί τη 
συμμόρφωση η οποία (Εικόνα 2): 

• κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον αρμόδιο υπουργό της 
κυβέρνησης συγκεκριμένου κράτους μέλους, 

• πέρασε τη διαδικασία πιστοποίησης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς και 
διαπίστευσε στο Κέντρο Διαπίστευσης ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους. 

Η οργάνωση και η λειτουργία των κοινοποιημένων οργανισμών σε μια δεδομένη οδηγία 
(ομάδα οδηγιών) ρυθμίζονται λεπτομερώς από το δίκαιο της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο άρθρο 
R17 έως το άρθρο R30 του παραρτήματος I της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με το κοινό 
πλαίσιο εφαρμογής των προϊόντων εμπορίας και για την κατάργηση της απόφασης 
93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί εξετάζουν τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις των 
οδηγιών σε εμπορική βάση στο πλαίσιο των υπηρεσιών που τους αναθέτουν οι 
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κατασκευαστές. Εξετάζουν τη συμμόρφωση των προϊόντων και την τεκμηρίωση. Ο τομέας 
δραστηριότητας των μονάδων αυτών είναι ο τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
κατασκευαστής της μηχανής (ρομπότ, ρομποτική εγκατάσταση) δίνει εντολή αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του στην ΕΕ. Δεν χρειάζεται 
να είναι η πλησιέστερη μονάδα. Ένας κατασκευαστής από τη Γερμανία μπορεί, για 
παράδειγμα, να επιλέξει κοινοποιημένο οργανισμό, π.χ. από την Τσεχική Δημοκρατία, τη 
Σλοβακία ή την Πολωνία. Ομοίως, οι κατασκευαστές από τις χώρες αυτές μπορούν να 
αναθέσουν τη διενέργεια αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε κοινοποιημένο οργανισμό, π.χ. 
στη Γερμανία. Επισημαίνεται ότι ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει μόνο έναν 
κοινοποιημένο οργανισμό για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Δεν μπορεί να αναθέσει 
τη διενέργεια της αξιολόγησης αυτής σε διάφορους κοινοποιημένους οργανισμούς. Ο 
κατασκευαστής μπορεί επίσης να αναθέσει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στις μονάδες 
αυτές σε εθελοντική βάση, ακόμη και όταν δεν απαιτείται από τους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Εικόνα 2 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης μηχανής με τη συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού σύμφωνα 

με το παράρτημα IX της οδηγίας 2006/22/ΕΚ για τα μηχανήματα 

Στο Εικόνα 2 παρουσιάζεται η διαδικασία δοκιμής της συμμόρφωσης των μηχανών με τη 
συμμετοχή πράξης κοινοποιημένου οργανισμού στο παράρτημα IX της οδηγίας για τα 
μηχανήματα. 

Οι δοκιμές που διεξάγονται περιλαμβάνουν εξέταση της τεκμηρίωσης της μηχανής, δοκιμές 
του μηχανήματος, δοκιμές σε διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με το πρόγραμμα 
δοκιμών που έχει καταρτίσει ο κοινοποιημένος οργανισμός. Το αποτέλεσμα αυτής της 
εργασίας είναι η έκδοση πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ. 

Ο μοναδικός αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού εφαρμόζεται στη μηχανή, κοντά στη 
σήμανση CE 

Συχνά υπάρχει παρερμηνεία ότι η σήμανση CE σημαίνει το σήμα πιστοποιητικού CE ή ότι 
πρόκειται για σήμα ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ποιότητας. Στην πραγματικότητα, CE 
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σημαίνει συμμόρφωση των προϊόντων με τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών νέας 
προσέγγισης. Πρόκειται για συντομογραφία της γαλλικής γλώσσας (CE – Conformité 
Européenne). 

Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό είναι 
έγγραφο για τον κατασκευαστή της μηχανής, το οποίο περιλαμβάνεται στην τεχνική 
τεκμηρίωση της μηχανής. Υπάρχει δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ για τον πελάτη. Ο αριθμός 
του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου, αναγράφεται από τον κατασκευαστή στη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ συντάσσεται σε γλώσσα που 
κατανοεί ο πελάτης, π.χ. στα τσεχικά, εάν το μηχάνημα προορίζεται για πελάτη στην 
Τσεχική Δημοκρατία. Ο πελάτης λαμβάνει αντίγραφο της δήλωσης. Το πρωτότυπο 
φυλάσσεται από τον πελάτη μαζί με την τεχνική τεκμηρίωση. Δεν απαιτείται επαλήθευση 
της γνησιότητας από συμβολαιογράφο. 

Σημειωτέον ότι: 
• Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό κατόπιν 

αιτήματος του κατασκευαστή της μηχανής. 
• Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ εκδίδεται από τον κατασκευαστή του 

μηχανήματος, 
• το σημαντικότερο έγγραφο για τον πελάτη είναι η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΚ. 

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ ή το πιστοποιητικό CE περιλαμβάνονται στην 
τεκμηρίωση, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΚ/ΕΕ. 

• Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ που έχει εκδοθεί από κοινοποιημένο 
οργανισμό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως εναλλακτική λύση στη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ, 

• Η σήμανση CE τοποθετείται στη μηχανή από τον κατασκευαστή του μηχανήματος 
μετά την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ, 

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό δεν 
αποσκοπεί στην αφαίρεση μέρους της ευθύνης του κατασκευαστή για την ασφάλεια της 
μηχανής. Η συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού εξασφαλίζει ότι η διαδικασία 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης διενεργείται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και ότι 
η κατασκευαζόμενη μηχανή θα συμμορφώνεται με τον εγκεκριμένο τύπο. 

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ αποτελεί ειδικό τύπο δήλωσης συμμόρφωσης. Ως εκ 
τούτου, ο τίτλος της δήλωσης πρέπει να αναφέρει ΕΚ/ΕΕ. 

Η ονομασία της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ, ως δήλωση CE ή ως πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης CE είναι λάθος. Στο νομικό σύστημα της ΕΕ, δεν εμφανίζονται οι όροι 
«δήλωση CE» ή «πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE». 

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

2.1 Ρομποτική εγκατάσταση αποτελούμενη από νέες και παλιές μηχανές 
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2.1.1 Ο ρόλος του γενικού αναδόχου 

Οι ρομποτοποιημένες εγκαταστάσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν πολλά βιομηχανικά 
ρομπότ, τροφοδοτικά, εργαλειομηχανές, πρέσες, υποδοχές κατεργασίας είναι πολύπλοκες 
μηχανές, δεν παράγονται στην αγορά για έναν ανώνυμο πελάτη. Πρόκειται για μηχανήματα 
που κατασκευάζονται ως μέρος έργων για συγκεκριμένο πελάτη. 

Ο αποδέκτης υπογράφει σύμβαση με τον ανάδοχο για την υλοποίηση και τη θέση σε 
λειτουργία ολόκληρης της ρομποτικής εγκατάστασης με το κλειδί στο χέρι. Ο ανάδοχος 
καθίσταται ο αποκαλούμενος γενικός ανάδοχος για το σύνολο του έργου εγκατάστασης. 

Ο γενικός ανάδοχος είναι, μεταξύ άλλων, υπεύθυνος για: 
• σχεδιασμό ολόκληρης της εγκατάστασης, 
• διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια του 

έργου, 
• σχεδιασμό συστημάτων ελέγχου και λογισμικού και συστημάτων ελέγχου που 

σχετίζονται με την ασφάλεια των μηχανών, 
• αγορά στοιχείων και εξαρτημάτων, συναρμολόγηση, λογισμικό, θέση σε 

λειτουργία, προκαταρκτικές δοκιμές, 
• τη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης του συστήματος ασφάλειας του 
μηχανήματος. 

Σε περίπτωση που ένας συγκεκριμένος εργοδότης προτίθεται να ανακατασκευάσει ή να 
εκσυγχρονίσει πλήρως τη δική του γραμμή με ιδίες προσπάθειες, τότε, υπό το πρίσμα του 
δικαίου της ΕΕ, καθίσταται κατασκευαστής νέας μηχανής και γενικός εργολάβος, ο οποίος 
πρέπει να αξιολογήσει τη συμμόρφωση του εν λόγω μηχανήματος με τις βασικές 
απαιτήσεις των οδηγιών. Στην περίπτωση αυτή, η διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης 
βάσει προαιρετικής πιστοποίησης μπορεί να είναι επωφελής διότι επιβεβαιώνει την 
αυτοαξιολόγηση που διενεργείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

2.1.2 Σχεδιασμός μιας εγκατάστασης με ρομπότ, ο ρόλος του συντονιστή CE 

Ο σχεδιασμός μιας ρομποτικής εγκατάστασης μπορεί να αποδειχθεί πολύπλοκο έργο που 
πρέπει να επιτελείται από ομάδα στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα 
άτομο που έχει διευρύνει τις γνώσεις του στον τομέα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
των μηχανών, της αξιολόγησης κινδύνου, των οδηγιών νέας προσέγγισης, των 
εναρμονισμένων προτύπων και της κατάρτισης τεχνικού φακέλου κατά την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης. Το εν λόγω πρόσωπο έχει τόσο καλή θεωρητική όσο και πρακτική 
προετοιμασία θεμάτων τεχνικού σχεδιασμού, καθώς και επαρκή γνώση του δικαίου της ΕΕ 
στον τομέα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης των μηχανημάτων και των εναρμονισμένων 
προτύπων. Ένα τέτοιο πρόσωπο ονομάζεται συντονιστής CE (αγγλικά CE-coordinator, 
γερμανικά CE-Coordinator, γαλλικά Coordinateur CE). Καθήκον του προσώπου είναι να 
συντονίζει, από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού, την ορθή πορεία της διαδικασίας 
σχεδιασμού και την προετοιμασία της τεχνικής τεκμηρίωσης για τη ρομποτική εγκατάσταση 
όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης 
ΕΚ/ΕΕ και τη σήμανση CE. Το πρόσωπο αυτό δεν είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση της 
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τεχνικής τεκμηρίωσης του έργου. Συχνά είναι επίσης η συντονίστρια της CE σε διάφορα 
έργα. 

Φαίνεται ότι η νέα ρομποτική εγκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει μόνο νέα 
κατασκευαστικά στοιχεία για τα οποία έχουν εκδοθεί δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ, 
δηλαδή ασφαλή εξαρτήματα, θα πρέπει επίσης να είναι ασφαλής. Αυτό δεν συμβαίνει, 
ωστόσο, επειδή τα αλληλεπιδρούντα στοιχεία μπορούν να αποτελούν πηγές κινδύνου που 
συνεπάγεται επικινδυνότητα. Έτσι, η υπέρθεση ασφαλών μηχανών μπορεί να είναι μια 
επικίνδυνη μηχανή. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα 
μηχανήματα, η εκτίμηση επικινδυνότητας θα πρέπει να διενεργείται σε διάφορα στάδια 
υλοποίησης του έργου (Εικόνα 3). Η εκτίμηση επικινδυνότητας θα πρέπει να ακολουθείται 
από τεκμηρίωση. 

 
 

Εικόνα 2.1 Εκτίμηση επικινδυνότητας και μείωση του κινδύνου 
 

Καθήκοντα σχετικά με τον σχεδιασμό της μηχανής, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων 
των οδηγιών για την ασφάλεια και την εργονομία, συμπεριλαμβανομένων: τη διενέργεια 
εκτίμησης επικινδυνότητας σε διάφορα στάδια του έργου, την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης του μηχανήματος και την πιστοποίησή του (υποχρεωτική και εθελοντική) 
έχουν συγκεκριμένη χρονική και οικονομική διάσταση. Οι δαπάνες για τις εργασίες αυτές 
αποτελούν συνήθως σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του έργου. 

Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να προγραμματίζονται και να έχουν τη θέση τους στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και στην εκτίμηση του κόστους. 

2.1.3 Οδηγίες και εναρμονισμένα πρότυπα που εφαρμόζονται στο έργο 

Στην αρχή της υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να γίνει λεπτομερής διάγνωση, η οποία θα 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγίες για τη ρομποτική εγκατάσταση να υπόκεινται στις 
οδηγίες της νέας προσέγγισης. 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ 
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης  
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
-	13	-	

Το έργο αυτό απαιτεί κατάλληλα προσόντα και χρόνο. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να 
υπόκειται σε διορθώσεις και συμπληρώσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. 

Οι βασικές υγειονομικές απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται στις οδηγίες της νέας 
προσέγγισης, μεταξύ άλλων στο παράρτημα και στις οδηγίες για τα μηχανήματα, 
διατυπώνονται σκόπιμα με πολύ γενικό τρόπο. Λεπτομερείς απαιτήσεις και προτάσεις για 
τον τρόπο συμμόρφωσής τους παρέχονται σε πρότυπα εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις 
των οδηγιών νέας προσέγγισης. Η χρήση προτύπων δεν είναι υποχρεωτική στην ΕΕ, αλλά 
δεν υπάρχει καλύτερη μέθοδος από την εφαρμογή του προτύπου και την εφαρμογή των 
λύσεων που προτείνονται εκεί για την εκπλήρωση της συγκεκριμένης βασικής απαίτησης. 
Έτσι, πρέπει να κάνετε κάποια έρευνα και να γνωρίσετε επίσης τα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα. 

2.1.4 Προαιρετική πιστοποίηση ως επιβεβαίωση της ορθότητας της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

Η υποβολή σύνθετου ρομποτικού συστήματος πιστοποίησης από εξειδικευμένο φορέα 
πιστοποίησης στο πλαίσιο του προαιρετικού συστήματος πιστοποίησης 1α σύμφωνα με το 
πρότυπο EN ISO/IEC 17067 αποτελεί πολύ καλό τρόπο επαλήθευσης της αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που έχει ήδη διενεργηθεί και στο πλαίσιο του τεχνικού φακέλου που 
απαιτείται από τη νομική διάταξη και αναφέρεται στη δήλωση. 

2.2 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης και πιστοποίηση εισαγόμενης γραμμής παραγωγής 
με ρομπότ 

Η ρομποτοποιημένη γραμμή παραγωγής που εισάγεται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ανεξάρτητα από την τεχνική της κατάσταση και την ηλικία της, αντιμετωπίζεται 
πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως νέα μηχανή, η οποία πρόκειται να εισαχθεί στην ενιαία 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ως μηχανή, η οποία πρέπει να διαθέτει 
κατάλληλο τεχνικό φάκελο της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης και να έχει 
εκδώσει δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ και σήμανση CE, εφόσον το απαιτούν οι κανονισμοί 
της ΕΕ. Η προσαρμογή της ρομποτικής γραμμής στις απαιτήσεις της ΕΕ αποτελεί ευθύνη του 
εισαγωγέα. Ο εισαγωγέας έχει τα ίδια καθήκοντα με τον σχεδιαστή και τον κατασκευαστή 
της νέας ρομποτικής γραμμής στην ΕΕ. Πριν από την προμήθεια γραμμής παραγωγής από 
χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να διενεργείται διεξοδικός έλεγχος της τεχνικής 
της κατάστασης και των συνοδευτικών εγγράφων και να αξιολογείται ορθά η εργασία που 
σχετίζεται με τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα. Το 
κόστος αυτής της εργασίας μπορεί να είναι σημαντικό, και η εξαιρετικά χαμηλή τιμή της 
πωληθείσας γραμμής μπορεί να αποτελεί παγίδα. Το κόστος προσαρμογής μιας τέτοιας 
γραμμής παραγωγής στις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών για τη νέα προσέγγιση, η οποία 
καλύπτει το πραγματικό κόστος του έργου, συμπεριλαμβανομένων: τις δαπάνες 
σχεδιασμού, αγοράς ή κατασκευής και εγκατάστασης νέων καλυμμάτων, διατάξεων 
ασφαλείας, τροποποιήσεων του συστήματος ελέγχου και λογισμικού, αντικατάστασης της 
καλωδίωσης, δημιουργίας τεκμηρίωσης και οδηγιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
οδηγιών, μπορεί να αποδειχθούν απροσδόκητα υψηλές. Το κόστος αυτό μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα ότι η φαινομενικά ελκυστική αγορά μιας γραμμής παραγωγής σε χαμηλή τιμή 
μπορεί να αποδειχθεί εντελώς μη αποδοτική επιχείρηση. 
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3 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 

Στην περίπτωση εθελοντικής πιστοποίησης, ένα πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο που 
περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση, το οποίο εκδίδεται και υπογράφεται από ανεξάρτητο 
οργανισμό που επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση ενός δεδομένου προϊόντος, π.χ. ένα 
μηχάνημα με ειδικές απαιτήσεις από κανονιστικά έγγραφα. Ένα τέτοιο πιστοποιητικό 
επιβεβαιώνει τη δική σας εκτίμηση. Ένα τέτοιο πιστοποιητικό μπορεί να αποτελεί στοιχείο 
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των προσφορών σε διάφορα είδη προκηρύξεων. 

Η αξία του πιστοποιητικού βασίζεται στην αξιοπιστία και την αναγνώριση της επάρκειας 
του φορέα που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Στην περίπτωση πιστοποιητικών κοινοποιημένου 
οργανισμού, η αξιοπιστία και η αρμοδιότητά τους διασφαλίζονται από το οικείο κράτος 
μέλος. Οι μονάδες αυτές αναφέρθηκαν (εξουσιοδοτήθηκαν) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 
ένα κράτος μέλος και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε λεπτομερή έλεγχο και πιστοποίηση, 
και ήταν διαπιστευμένες από το Κέντρο Διαπίστευσης ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους 
της ΕΕ. Στην περίπτωση οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που υπόκεινται σε 
εθελοντική πιστοποίηση, η αξιοπιστία και η αξιοπιστία ενός οργανισμού πιστοποίησης 
προϊόντων μπορεί να αποδειχθεί με διατηρημένο σε ισχύ πιστοποιημένο σύστημα 
διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17065: «Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης – Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διαδικασιών και 
υπηρεσιών» και διαπίστευση της μονάδας στο Κέντρο Διαπίστευσης του κράτους μέλους. 

Στην περίπτωση των εισαγωγών αγαθών από την Άπω Ανατολή, μπορεί να βρεθούμε σε 
σημείο όπου οι ιδιότητες και η συμμόρφωση των εμπορευμάτων επιβεβαιώνονται από 
πολυάριθμα πιστοποιητικά που εκδίδονται από οργανισμούς και εργαστήρια που ελέγχουν 
τη συμμόρφωση στην Ευρώπη και τον κόσμο, μεταξύ άλλων κυρίως από κράτη μέλη της ΕΕ 
και τη Βόρεια Αμερική. Ωστόσο, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να προσεγγιστούν με 
μεγάλη προσοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά αυτά αποτελούν απλώς προϊόν 
φινέτσας τέχνης και εκτύπωσης. Έχουν πολύ λίγα κοινά σημεία με την πραγματικότητα. Τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν αποτελούν επιβεβαίωση της ποιότητας και της συμμόρφωσης των 
εμπορευμάτων με τις απαιτήσεις των προτύπων. Ο τηλεφωνικός έλεγχος του αριθμού και 
της ημερομηνίας του πιστοποιητικού του φορέα που εμφανίζεται στο πιστοποιητικό ότι 
εξέδωσε το πιστοποιητικό, δεν παρέχει πάντα τα εχέγγυα ότι το πιστοποιητικό είναι αληθές 
και αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο προϊόν. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σημειώστε τις προτάσεις που είναι ισχύουν: 
 

1. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE εκδίδεται στην ΕΕ από τον κατασκευαστή του 
μηχανήματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης του μηχανήματος. 

2. Η υποχρεωτική πιστοποίηση του προϊόντος μπορεί να είναι τα αποτελέσματα των 
υποχρεώσεων του προμηθευτή του μηχανήματος που καθορίζεται στη σύμβαση. 



Πολυλειτουργικό δίκτυο καινοτόµου µάθησης για την ΕΕΚ 
στον τοµέα της προηγµένης µεταποίησης  
Αριθµός έργου 2018-1-PL01-KA202-050812  

 
 
 

 
-	15	-	

3. Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται από οργανισμό πιστοποίησης για προϊόντα που 
υπόκεινται σε εθελοντική πιστοποίηση για λογαριασμό του κατασκευαστή. 

4. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ είναι έγγραφο που εκδίδεται από τον κατασκευαστή 
και επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στη σύμβαση. 

5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις 
βασικές απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ για τη νέα προσέγγιση. 

6. Το εύρος λειτουργίας ενός συγκεκριμένου κοινοποιημένου οργανισμού περιορίζεται 
μόνο στην περιοχή ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους της ΕΕ. 

7. Το πιστοποιητικό CE είναι έγγραφο που αντικαθιστά το έγγραφο συμμόρφωσης έως 
ότου ολοκληρωθεί η πλήρης διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

8. Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ/ΕΕ εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό με 
βάση τα θετικά αποτελέσματα της αξιολόγησης του προϊόντος. 

9. Η συμμετοχή κοινοποιημένου οργανισμού στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
μπορεί να απαιτείται για τα μηχανήματα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV της 
οδηγίας για τα μηχανήματα. 

10. Το πιστοποιητικό CE αντιμετωπίζεται ως η συμμετοχή τρίτου στην αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης του μηχανήματος με προαιρετική πιστοποίηση. 

11. Το έγγραφο που ονομάζεται «πιστοποιητικό CE» δεν υπάρχει καθόλου στο νομικό 
σύστημα της ΕΕ.  

12. Ο κατασκευαστής μπορεί να αναθέσει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης μιας 
συγκεκριμένης μηχανής ταυτόχρονα σε έως τρεις κοινοποιημένους οργανισμούς σε 
τρία κράτη μέλη της ΕΕ 

13. Το κόστος του ελέγχου της συμμόρφωσης των μηχανημάτων με τις βασικές 
απαιτήσεις των οδηγιών καλύπτεται από το ειδικό ταμείο CE της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

14. Το πιστοποιητικό CE αποτελεί μέρος της τεχνικής τεκμηρίωσης της μηχανής. 
15. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ εκδίδεται για το μηχάνημα που υπόκειται στη 

σήμανση CE. 
16. Ως σήμανση CE νοείται η ευρωπαϊκή συμμόρφωση, δηλαδή η συμμόρφωση του 

προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών νέας προσέγγισης. 
17. Το CE είναι το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας των προϊόντων. 
18. Το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό είναι έγγραφο σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων 

και αποτελεί έγγραφο ισοδύναμο με τη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ. 
19. Η νομική υποχρεωτική πιστοποίηση των προϊόντων προκύπτει από νομικούς 

κανονισμούς. 
20. Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ/ΕΕ ισχύει για τις μηχανές που απαριθμούνται 

στο παράρτημα IV της οδηγίας για τα μηχανήματα. 
21. Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ/ΕΕ είναι έγγραφο που εκδίδεται από 

κοινοποιημένο οργανισμό μόνο κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή του 
προϊόντος. 

22. Η σήμανση CE τοποθετείται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος μετά τη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ. 

23. Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ/ΕΕ που εκδίδεται από κοινοποιημένο 
οργανισμό αποτελεί τη νομική βάση για την έκδοση από τον κατασκευαστή της 
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δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ για τη νέα μηχανή που παρατίθεται στο παράρτημα IV 
της οδηγίας 2006/42/WE για τα μηχανήματα.  

24. Μια νέα ή μεταχειρισμένη μηχανή που εισάγεται από χώρα εκτός ΕΕ υπόκειται στην 
ΕΕ σε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως νέα μηχανή προτού καταστεί 
διαθέσιμη στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. 

25. Είναι λάθος να αποκαλείται η «δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ» «πιστοποιητικό CE». 
26. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ μπορεί να εκδοθεί μόνο από τον κατασκευαστή του 

προϊόντος.  
27. Τα μεταχειρισμένα βιομηχανικά ρομπότ που εισάγονται από την Ιαπωνία στην 

Πολωνία δεν απαιτούν τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και δεν 
απαιτείται η εκδοθείσα δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ/ΕΕ.  

28. Ο συντονιστής CE σε μια εταιρεία μπορεί να επιβλέπει τα έγγραφα σχεδιασμού, τη 
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης του μηχανήματος 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών νέας προσέγγισης, των εναρμονισμένων 
προτύπων και άλλων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. 
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