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Γιατύ ρομποτικό ςτην εκπαύδευςη;

Η ρομποτικό αφενόσ, εύναι μύα διαςκεδαςτικό και ενδιαφϋρουςα
δραςτηριότητα που δύνει τη δυνατότητα ςτο μαθητό να εμπλακεύ με τη
δρϊςη, αφετϋρου μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για τη διδαςκαλύα διαφόρων
εννοιών, κυρύωσ, από τισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ και ϊλλα γνωςτικϊ αντικεύμενα,
όπωσ:
• Υυςικό (μελϋτη τησ κύνηςησ, μελϋτη τησ ςχϋςησ των δυνϊμεων, μεταφορϊ

ενϋργειασ, κ.α.)
• Βιολογύα (μετρόςεισ ςτοιχεύων, λόψη δειγμϊτων, κ.α.)
• Μαθηματικϊ (αναλογύεσ, μϋτρηςη αποςτϊςεων, κ.α.)
• Μηχανικό (καταςκευό, ϋλεγχοσ και αξιολόγηςη μηχανικών λύςεων, κ.α.)
• Πληροφορικό (προγραμματιςμόσ, κ.α.)
• Ηλεκτρονικό (μελϋτη ηλεκτρονικών ςχεδύων, δημιουργύα ηλεκτρονικών

κυκλωμϊτων, κ.α.)



Σι εύναι το Hydrobot;

Σο Hydrobot, το ρομπότ του νερού, εύναι ϋνα τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο
όχημα, το οπούο μπορεύ να πϊει όςο βαθιϊ επιθυμεύ ο δημιουργόσ του για
να εξερευνόςει τον πυθμϋνα τησ θϊλαςςασ, τησ λύμνησ ό του ποταμού. Με
τη βοόθεια αιςθητόρων και ϊλλων ςυςκευών που μπορεύ να προςθϋςει ο
δημιουργόσ του, το Hydrobot μπορεύ να κϊνει μετρόςεισ βϊθουσ, να λϊβει
δεύγματα νερού για ανϊλυςη, αλλϊ και να τραβόξει μοναδικϋσ
υποθαλϊςςιεσ φωτογραφύεσ ό video.



Σο δικό μασ Hydrobot

τα πλαύςια του μαθόματοσ Ερευνητικό Εργαςύα τησ Α’ Λυκεύου και ςε ςυνεργαςύα με το
Ευγενύδειο Ίδρυμα, καταςκευϊςαμε το Hydrobot. Πρόκειται για μια καταςκευό
υποβρύχιασ χρόςησ, που κινεύται με τηλεχειριςτόριο και αποςτολό του εύναι η ςυλλογό
ςτοιχεύων του υδϊτινου περιβϊλλοντοσ ςτο οπούο κινεύται. Σο δικό μασ Hydrobot φϋρει
αιςθητόρεσ πύεςησ, φωτεινότητασ, βϊθουσ και θερμοκραςύασ.
Αρχικϊ, προμηθευτόκαμε τα βαςικϊ υλικϊ από το Ίδρυμα Ευγενύδου και μετϊ από μια
πορεύα εργαςιών που διόρκηςε 5 μόνεσ περύπου, ολοκληρώςαμε το Hydrobot Μυτιλόνησ.
Σα αποτελέςματα των μετρήςεων που πραγματοποιόςαμε, βρύςκονται αναρτημϋνα ςτην
επύςημη ιςτοςελύδα του Hydrobot. τα πλαύςια επύςησ του όλου εγχειρόματοσ
δημιουργόθηκαν και αναρτόθηκαν ςτο διαδύκτυο, δύο video με την πορεία καταςκευόσ
που ακολουθόθηκε και με τισ δοκιμέσ που ϋγιναν.

http://hydrobots.gr/index/hydrosensor_total.php
http://hydrobots.gr/index/hydrosensor_total.php
http://hydrobots.gr/index/hydrosensor_total.php
http://hydrobots.gr/index/hydrosensor_total.php
http://hydrobots.gr/index/hydrosensor_total.php
http://www.youtube.com/watch?v=wzJTAWZKq_0
http://www.youtube.com/watch?v=_AKnGIeqbrI


Τλικϊ - Εργαλεύα καταςκευόσ

Για την ολοκλόρωςη τησ καταςκευόσ χρηςιμοποιόςαμε απλϊ υλικϊ, όπωσ:

ωλόνεσ PVC, μεταλλικϋσ βϊςεισ, πλαςτικό δύχτυ, βαρύδια, βύδεσ, ροδϋλεσ, καλώδια,
πλαςτικϋσ προπϋλεσ, μονωτικό ταινύα, πλαςτικϊ κουτιϊ, κερύ, διακόπτεσ, κροκοδειλϊκια,
μπαταρύα 12V, πλαςτικού δεςμού (zip ties), κ.ϊ.

Σα εργαλεύα που χρειαςτόκαμε όταν τα εξόσ:

Κολλητόρι, τρυπϊνι, κόφτησ PVC, κατςαβύδια, μαρκαδόροι, μϋγγενη, πϋνςα, μϋτρο,
ψαλύδι, καμινϋτο, κ.ϊ.



Πορεύα Καταςκευόσ

Η πορεύα που ακολουθόθηκε για την ολοκλόρωςη καταςκευόσ τουHydrobot Μυτιλόνησ
εύναι η εξόσ:

• Αρχικϊ ϋγινε η ςυναρμολόγηςη του ςκελετού τησ καταςκευόσ
• Η προετοιμαςύα των κινητόρων (μόνωςη) και η τοποθϋτηςό τουσ πϊνω ςτο ςκελετό
• Ακολούθηςε η καταςκευό του τηλεχειριςτηρύου
• Πραγματοποιόθηκαν δοκιμϋσ τησ λειτουργύασ του και ςωςτόσ ανταπόκριςησ των
κινητόρων ςε γλυκό και ςε αλμυρό νερό

• τη ςυνϋχεια ϋγινε η ςυναρμολόγηςη τησ πλακϋτασ
των αιςθητόρων

•Ο προγραμματιςμόσ τησ πλακϋτασ
•Και τϋλοσ ϋγιναν οι δοκιμϋσ και οι μετρόςεισ ςε
θαλϊςςιο περιβϊλλον



Πορεύα Καταςκευόσ – Βόμα 1:

υναρμολόγηςη κελετού

Σα αναλυτικϊ βόματα ολοκλόρωςησ του ςκελετού πλεύςησ εύναι:

• Κοπό των τμημϊτων του ςκελετού
• Δημιουργύα κατϊλληλων οπών για την ειςροό / εκροό νερού ςτο ςκελετό
•υναρμολόγηςη του μηχανιςμού πλεύςησ και ςύςφιξη του ςκελετού
• ύνδεςη των μεταλλικών βϊςεων που ςυγκρατούν 

τουσ κινητόρεσ ςτον ςκελετό
• Καθοριςμόσ πολικότητασ κινητόρων
•υγκόλληςη του καλωδύου τηλεχειριςμού
ςτουσ κινητόρεσ

•τεγανοπούηςη με κερύ των κινητόρων
• Σοποθϋτηςη των προπελών
• Σοποθϋτηςη των κινητόρων ςτο ςκελετό



Πορεύα Καταςκευόσ – Βόμα 2:

Καταςκευό Σηλεχειριςτηρύου

Σα αναλυτικϊ βόματα καταςκευόσ του τηλεχειριςτηρύου εύναι:

• τεγανοπούηςη του καλωδύου τηλεχειριςμού
• υγκϋντρωςη/ αγορϊ των εξαρτημϊτων του τηλεχειριςτηρύου
• Δημιουργύα οπών ςτο κουτύ ελϋγχου
• υναρμολόγηςη του καλωδύου τροφοδοςύασ
• Ένωςη των καλωδύων με τουσ διακόπτεσ
• Δοκιμό λειτουργύασ του τηλεχειριςτηρύου

και των κινητόρων ςτο εργαςτόριο



Πορεύα Καταςκευόσ – Βόμα 3:

Δοκιμό ςε πιςύνα

τη ςυνϋχεια ϋγινε δοκιμό λειτουργύασ του τηλεχειριςτηρύου και των κινητόρων ςτην
πιςύνα του ξενοδοχεύου «Ηλιοτρόπιο». Σα προβλόματα που παρουςιϊςτηκαν εύχαν
ςχϋςη με την πλευςτότητα τησ καταςκευόσ, αλλϊ με την προςθόκη του κατϊλληλου
βϊρουσ, αυτϊ αντιμετωπύςτηκαν. Πλούςιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο για αυτό
τη δοκιμό τουHydrobot ςε πιςύνα, βρύςκεται αναρτημϋνο ςτο διαδύκτυο.

http://www.youtube.com/watch?v=_AKnGIeqbrI


Πορεύα Καταςκευόσ – Βόμα 4:

Καταςκευό πλακϋτασ αιςθητόρων

Ακολούθηςε η ςυναρμολόγηςη και ςτεγανοπούηςη τησ πλακϋτασ των αιςθητόρων,
δηλ. του hydrobot sensor v1 (το οπούο βαςύζεται ςτην πολύ γνωςτό και ευρϋωσ
χρηςιμοποιούμενη ανοιχτό πλατφόρμα ανϊπτυξησ arduino). Πρόκειται για ϋνα
ηλεκτρονικό κύκλωμα που επιτρϋπει τη λόψη βαςικών μετρόςεων μϋςα ςτο νερό
(πύεςη, θερμοκραςύα, φωτεινότητα, βϊθοσ) και την αποθόκευςό τουσ ςε ειδικό
κϊρτα μνόμησ, ώςτε να εύναι δυνατό η επεξεργαςύα τουσ ςε ύςτερο χρόνο. Η
κόλληςη των ςτοιχεύων του
κυκλώματοσ ϋγινε βϊςει
ηλεκτρονικού ςχεδύου και
αναλυτικών οδηγιών καταςκευόσ.

http://www.arduino.cc/


Πορεύα Καταςκευόσ – Βόμα 4:

Καταςκευό πλακϋτασ αιςθητόρων

υγκεκριμϋνα, χρειαςτόκαμε:

• Σο hydrosensor kit που μασ ςτϊλθηκε από το Ίδρυμα Ευγενύδου και το οπούο
περιλαμβϊνει τισ πλακϋτεσ RTC και SD κϊρτασ, πυκνωτϋσ, αντιςτϊςεισ,
διακόπτεσ, το ολοκληρωμϋνο κύκλωμα και ϊλλα εξαρτόματα
• Σο ηλεκτρονικό ςχϋδιο τησ πλακϋτασ
• Σισ οδηγύεσ ςυγκόλληςησ των εξαρτημϊτων του hydrobot sensor v1
• Ένα κολλητόρι και καλϊι



Πορεύα Καταςκευόσ – Βόμα 5:

Προγραμματιςμόσ πλακϋτασ

Ο προγραμματιςμόσ τησ πλακϋτασ ϋγινε ςτο περιβϊλλον ανϊπτυξησ του
Arduino. Επιλϋγοντασ το ςωςτό τύπο (Arduino uno) και τη ςωςτό θύρα που
όταν ςυνδεδεμϋνη η πλακϋτα μασ και ακολουθώντασ τισ οδηγύεσ
προγραμματιςμού οδηγηθόκαμε ςτη ςύνταξη, μεταγλώττιςη του κώδικϊ μασ
και ςτην κατϊλληλη φόρτωςό του. Η πρώτη δοκιμό λειτουργύασ των
αιςθητόρων ϋγινε ςτο περιβϊλλον του εργαςτηρύου, όπου βρόκαμε τη ςωςτό
θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ καταγεγραμμϋνη ςτην κϊρτα SD.



Πορεύα Καταςκευόσ – Βόμα 6:

Μετρόςεισ ςτη θϊλαςςα 

Ολοκληρώνοντασ την καταςκευό του Hydrobot, προβόκαμε ςτισ θαλϊςςιεσ
μετρόςεισ, οι οπούεσ πραγματοποιόθηκαν ςτο λιμανϊκι τησ Βαρειϊσ. Σα
αποτελέςματα αυτών των μετρόςεων όταν πολύ ενδιαφϋροντα και βρύςκονται
αναρτημϋνα ςτη βϊςη αποτελεςμϊτων των Hydrobots. Εκεύ εύναι
αποθηκευμϋνεσ οι μετρόςεισ και ϊλλων ομϊδων καταςκευόσ hydrobot από όλη
την Ελλϊδα.

http://hydrobots.gr/index/hydrosensor_total.php


υμπερϊςματα
Η εναςχόληςό μασ με ϋνα πραγματικϊ τόςο ενδιαφϋρον και δημιουργικό αντικεύμενο, μασ
πρόςφερε πολλϊ εφόδια. Δουλϋψαμε ςε ομϊδεσ, ανταλλϊξαμε απόψεισ, ιδϋεσ και
γνώςεισ, χειριςτόκαμε εργαλεύα που ποτϋ ςτη ζωό μασ δεν εύχαμε χειριςτεύ, μϊθαμε
ϋννοιεσ που ποτϋ ωσ τώρα δεν εύχαμε ξαναςυναντόςει, διαςκεδϊςαμε, μϊθαμε να
αντιμετωπύζουμε τεχνικϊ και ϊλλου εύδουσ εμπόδια. Και μϋςα από όλα αυτϊ που
κατακτόςαμε, καταφϋραμε το ςπουδαιότερο: να δημιουργόςουμε πετυχαύνοντασ το
ςτόχο μασ!

Ευχαριςτούμε 
Ση διεύθυνςη και τουσ καθηγητϋσ του 4ου ΓΕΛ Μυτιλόνησ για την υποςτόριξη και την
εμπιςτοςύνη που μασ ϋδειξαν.

Σο ξενοδοχεύο Ηλιοτρόπιο και τουσ υπεύθυνουσ τησ Μαρύνασ Μυτιλόνησ που μασ
επϋτρεψαν να πραγματοποιόςουμε τισ δοκιμϋσ μασ.

Σουσ Δ. Πιπερύδη και Β. Παπακωνςταντύνου από το Ευγενύδειο Ίδρυμα για την ϊριςτη
ςυνεργαςύα που εύχαμε!



Ομϊδα εργαςύασ
Οι  Μαθητϋσ:

Αγκοπιϊν Θοδωρόσ
Αληγιϊννησ Νεκτϊριοσ 
Άουαντ Άλια
Αρϊπη Μαρύνα 
Βερβϋρη Θεραπεύα 
Δοματϊσ Βαγγϋλησ
Ιωαννύδησ Ιωακεύμ 
Καραγεωργύου Γεωργύα 
Κουρουγϋνη Βικτώρια 
Κραββαρύτη Μαρύα 
Μαρινϊτοσ τρατόσ 
Μαυραντώνησ Δημότρησ 
ακαλόσ Γρηγόρησ 
ιμιτςόσ Θεόδωροσ 
Σουραμϊνησ Νύκοσ 
Φατζηαντωνύου Μαρύα 
Φαχαδϊκησ Κώςτασ 
Φιωτϋλλη Ιωϊννα 

Οι  Καθηγητϋσ:

Γιαννϊκα Αριςτϋα  (Πληροφορικόσ)
Μιχαλακϋλλησ Δημότρησ (Υυςικόσ)



Πηγϋσ

• «Εκπαιδευτική Ρομποτική», Διπλωματικό εργαςύα τησ Αλεξανδρύδου Παραςκευόσ 
(ΠΕ19), 2011
• Επίςημη ιςτοςελίδα του Hydrobot
• Οδηγίεσ καταςκευήσ του Hydrobot

http://edurobotics.weebly.com/index.html
http://hydrobots.gr/index/
http://hydrobots.gr/index/?page_id=88


Παρϊρτημα Ι

Αναφορϋσ ςτον τύπο
• Ειδόςεισ του «Star Channel»
• Εφημερύδα «Εμπρόσ»
• Εφημερύδα «Δημοκράτησ»
• Εφημερύδα «LesvosPost»
• Ειδόςεισ «Τηλεόραςη Μυτιλήνησ» (Κεντρικό 13-5-2013, ςτο 41:00)
• Ηλεκτρονικό εφημερύδα «RadioLesvosNews»

https://www.youtube.com/watch?v=1gZjwem6Wig
https://www.youtube.com/watch?v=1gZjwem6Wig
https://www.youtube.com/watch?v=1gZjwem6Wig
http://www.emprosnet.gr/article/45158-kataskeyasan-ena-ydrorompot
http://www.emprosnet.gr/article/45158-kataskeyasan-ena-ydrorompot
http://www.emprosnet.gr/article/45158-kataskeyasan-ena-ydrorompot
http://www.dimokratism.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=16116:-4-&Itemid=54
http://www.dimokratism.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=16116:-4-&Itemid=54
http://www.dimokratism.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=16116:-4-&Itemid=54
http://www.lesvospost.com/2013/05/4.html
http://www.lesvospost.com/2013/05/4.html
http://www.lesvospost.com/2013/05/4.html
http://www.tvmitilini.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.tvmitilini.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.tvmitilini.gr/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://www.radiolesvosnews.gr/component/k2/item/3881-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-4%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%B
http://www.radiolesvosnews.gr/component/k2/item/3881-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-4%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%B
http://www.radiolesvosnews.gr/component/k2/item/3881-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-4%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%B


Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 1: Η ομάδα εργαςίασ



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 2: Καταςκευή τηλεχειριςτηρίου



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 3 : Στεγανοποίηςη κινητήρων με λιωμζνο κερί



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 4: Καταςκευή τηλεχειριςτηρίου



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 5: Κόλληςη καλωδίων τηλεχειριςτηρίου



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 6: Δοκιμή λειτουργίασ κινητήρων - τηλεχειριςτηρίου



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 7: Η ομάδα ςτο Ηλιοτρόπιο



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 8: Η ομάδα ςτο Ηλιοτρόπιο



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 9: Δοκιμή πρώτα ςτη μικρή πιςίνα



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 10: Δοκιμή πρώτα ςτη μικρή πιςίνα



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 11: Δοκιμή ςτη μεγάλη πιςίνα



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 12: Κόλληςη εξαρτημάτων πλακζτασ



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 13: Κόλληςη εξαρτημάτων πλακζτασ



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 14: Προγραμματιςμόσ πλακζτασ



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 15: Προετοιμαςία για τη δοκιμή ςτο λιμανάκι τησ Βαρειάσ



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 16: Δοκιμή αιςθητήρων ςε θαλάςςιο περιβάλλον



Παρϊρτημα ΙΙ

Υωτογραφικό υλικό
Εικ. 17: Τελική δοκιμή ςτο λιμανάκι τησ Βαρειάσ - Μετρήςεισ


