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…ιδέα…

 

Αρχικά έπρεπε να βρούμε μια ιδέα για το τι θα 
κατασκευάζαμε. Σκεφτήκαμε πολλές ιδέες αλλά 
μας κίνησε το ενδιαφέρον η διαλογή των 
αντικειμένων βάση κάποιων χαρακτηριστικών 
όπως για παράδειγμα η διαλογή αντικειμένων 
ανακύκλωσης.  
 
 
 

Πιάνω 

Βλέπω - αντιλαμβάνομαι

Τοποθετώ 

 

Όλα τα αντικείμενα που πετάμε στους κάδους 
ανακύκλωσης είναι ανακατεμένα. Πώς όμως 
γίνεται η διαλογή τους; Ένας άνθρωπος για να 
πραγματοποιήσει αυτή τη διεργασία πρώτα 
πιάνει το αντικείμενο, μετά το βλέπει, έπειτα το 
αντιλαμβάνεται και κατόπιν το τοποθετεί στη 
θέση που πρέπει. 
 
 
 
 



 

Άραγε μπορεί αυτή η διαδικασία να 
αυτοματοποιηθεί; 
 
 

κινητήρες

 

Για να καλύψουμε την ανάγκη του ρομπότ μας να 
πιάνει και να μεταφέρει το αντικείμενο έπρεπε να 
κατασκευάσουμε ένα ρομποτικό βραχίονα, με 
τουλάχιστον 3 βαθμούς ελευθερίας.  
 
(μπορεί να καλύψει όλα τα σημεία που βρίσκονται 
στην επιφάνεια μιας σφαίρας… σαν να έχουμε το 
χέρι μας από τον αγκώνα και κάτω…) 
 
 

 

Έτσι, βρήκαμε στο διαδίκτυο οδηγίες για την 
κατασκευή ενός ρομποτικού βραχίονα. Έπειτα τον 
κατασκευάσαμε. 
 
 
 



• Color sensor

• Ultrasonic sensor (2)

• Touch sensor

 

Όπως ο άνθρωπος, έτσι και το ρομπότ μας έπρεπε 
να βλέπει και να αντιλαμβάνεται για να μπορέσει 
να πραγματοποιήσει τη διαλογή. Γι’ αυτό 
προσθέσαμε κάποιους αισθητήρες τους οποίους 
προσαρμόσαμε στα κατάλληλα σημεία. Δηλαδή 
κάναμε κάποιες τροποποιήσεις. 
 
 
Οι αισθητήρες που προσθέσαμε είναι: 
Color sensor: Ο αισθητήρας αυτός μπορεί να 
αναγνωρίσει το χρώμα ενός αντικειμένου που 
βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. 
Ultrasonic sensor: Ο αισθητήρας αυτός μετρά την 
απόσταση σε αυτόν και ένα αντικείμενο – 
εμπόδιο. 
Touch sensor: Ο αισθητήρας αυτός 
αντιλαμβάνεται ένα αντικείμενο που έχει 
ακουμπήσει πάνω του. 
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Όπως φαίνεται στην εικόνα οι αισθητήρες 
τοποθετήθηκαν στα κατάλληλα σημεία. 
 
 



1
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Ο ultrasonic sensor 1 χρησιμοποιείται για να 
αντιληφθεί το αντικείμενο. Αν υπάρχει, ξεκινάει 
το πρόγραμμα. Διαφορετικά περιμένει ώστε να 
μην λειτουργεί άσκοπα το πρόγραμμα. 
Ο ultrasonic sensor 2 χρησιμοποιείται για να 
σταματάει ο βραχίονα στο κατάλληλο ύψος. 
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Color sensor: Ο αισθητήρας αυτός μπορεί να 
αναγνωρίσει το χρώμα του. 
 
 

 

Για την ολοκλήρωση της διαλογής και την 
τοποθέτηση των αντικειμένων στην θέση που 
πρέπει, προσθέσαμε αισθητήρες στον βραχίονα. 
 
 



 

Είχαμε όμως προσθέσει πολλούς αισθητήρες και 
όταν κάναμε τις δοκιμές, μερικές φορές, λόγω και 
του βάρους του αντικειμένου αντί να σηκώνεται 
το αντικείμενο, σηκωνόταν το πίσω μέρος της 
βάσης. Έτσι έπρεπε να βρούμε ένα αντίβαρο. 
Τελικά, αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια βάση και 
μετά να βάλουμε ένα μάρμαρο επάνω για 
αντίβαρο.  
 
 

Το πρόγραμμα

Εγκλωβισμός 
αντικειμένου

Αναγνώριση χρώματος και περιστροφή Απόθεση 
και 
επαναφορά

 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη. 
Όλο το πρόγραμμα είναι μέσα σε ένα Loop και 
εκτελείται συνεχώς. 
 
 

Εγκλωβισμός 
αντικειμένου

 

Το ρομπότ μας περιμένει έως ότου δει ένα 
αντικείμενο. Αυτό γίνεται μέσω του αισθητήρα 
ultrasonic που βρίσκεται στη βάση.  
 
 



Εγκλωβισμός 
αντικειμένου

 

Όταν τοποθετηθεί το αντικείμενο τότε 
ενεργοποιείται ο κινητήρας 3 που κατεβάζει το 
βραχίονα. 
Φοιβος 
 
 

Εγκλωβισμός 
αντικειμένου

 

μέχρι ο ultrasonic που βρίσκεται πάνω στο 
βραχίονα να μετρήσει απόσταση μικρότερη από 5 
εκατοστά.  
Όταν ικανοποιηθεί αυτή η συνθήκη σημαίνει ότι ο 
βραχίονας βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να 
πιάσει το αντικείμενο ( δηλαδή αυτός ο 
αισθητήρας ελέγχει το ύψος στο οποίο βρίσκεται 
ο βραχίονας). 
 
 
 

Εγκλωβισμός 
αντικειμένου

 

Στη συνέχεια ενεργοποιείται ο κινητήρας 2 και το 
αντικείμενο εγκλωβίζεται μέσω των δαγκανών 
του.  
 
 



Εγκλωβισμός 
αντικειμένου

 

Μετά ενεργοποιείται ο κινητήρας 3.  
 
 
 

Αναγνώριση 
χρώματος 

και 
περιστροφή

Μαύρο

Μπλε Κόκκινο

ΆσπροΠράσινο

 

• Ενεργοποιείται ο αισθητήρας χρώματος ο 
οποίος αναγνωρίζει το χρώμα του 
αντικειμένου. 

• Στη συνέχεια ανάλογα με το χρώμα είτε 
ενεργοποιείται ο κινητήρας 1 με κατάλληλη 
γωνία περιστροφής είτε όχι. 

• Επειδή ο αισθητήρας χρώματος θα 
αναγνωρίσει μόνο ένα χρώμα σε όλες τις 
εντολές,  μόνο μία συνθήκη θα ικανοποιηθεί.  

 
 
 

Π.Χ. Κόκκινο

Κινητήρας 3

Ναι

Όχι

Είναι 
κόκκινο

 

Αν για παράδειγμα ο αισθητήρας αναγνωρίσει 
κόκκινο χρώμα τότε ικανοποιείται η συνθήκη 
(κλάδος Ναι) και ενεργοποιείται ο κινητήρας 3. Αν 
το χρώμα δεν είναι κόκκινο η συνθήκη δεν 
ικανοποιείται (κλάδος Όχι) και το πρόγραμμα 
συνεχίζεται. 
 
 



 

Τέλος, κατεβαίνει ο βραχίονας με την 
ενεργοποίηση του κινητήρα 3 και τον έλεγχο του 
ultrasonic 2 μέχρι το σημείο που πρέπει και μέσω 
του κινητήρα 2 απεγκλωβίζεται το αντικείμενο. 
Έπειτα μέσω των κινητήρων 1 και 2 επανέρχεται 
στην αρχική του θέση.  
 
 
 
 

 


