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Το πρόγραμμα Hydrobot

• Υλοποιείται από το Ίδρυμα Ευγενίδου
• Βασίζεται στο πρόγραμμα Sea Perch
• …του εργαστηρίου Sea Grant του Μ.Ι.Τ.

• Σκοπός: Η κατασκευή ενός υποβρύχιου
τηλεχειριζόμενου οχήματος (ROV) για εξερεύνηση
υγροτόπων και θαλασσών



Βασικές αρχές και γνώσεις



Τεχνολογικές Εφαρμογές

Εικόνα 4: Αυτόνομο AUV
Εικόνα 3: Τηλεχειριζό

μενο

ROV

Εικόνα 2: Το Drebbel

Εικόνα
1: Σχέδιο

του da Vinci

• Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον
τρόπο λειτουργίας, την ιστορική εξέλιξη και τη
χρησιμότητα καινοτόμων Τεχνολογικών
Εφαρμογών…

• Υποβρύχια
• Ρομπότ (γενικά)
• Θαλάσσια Ρομπότ (ROV, AUV)



Κατασκευή του οχήματος

• Οι μαθητές μοιράζονταν τις δουλειές  .
(αφορουσαν: κατασκευή, έρευνα, τεκμηρίωση)

• Οι ρόλοι τους άλλαζαν σε κάθε συνάντηση.

• Μελετούσαμε προσεκτικά τις (πολύ αναλυτικές) 
οδηγίες.

• Ετοιμάζαμε τα απαραίτητα εργαλεία.
• Ως καθηγητής εξηγούσα τα βήματα και τη χρήση
εργαλείων.

• Δίναμε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια!



1ο στάδιο: Σκελετός οχήματος

• Κόβουμε τους πλαστικούς σωλήνες.
• Δημιουργούμε οπές εισροής/εκροής.

• Συναρμολογούμε το σκελετό με τους πλωτήρες.

• Τοποθετούμε τα στηρίγματα των κινητήρων.
• Σφίγγουμε το σκελετό.

• Δένουμε το πλαστικό δίχτυ στη βάση.



2ο στάδιο: Σύστημα προώθησης

• Δοκιμάζουμε τους κινητήρες και την πολικότητα.
• Τυλίγουμε τους κινητήρες με μονωτική ταινία .

• Συγκολλούμε το καλώδιο τηλεχειρισμού.

• Λιώνουμε το κερί και γεμίζουμε τα πλαστικά κουτιά
με τους κινητήρες.

• Τοποθετούμε τις προπέλες.
• Προσαρμόζουμε τους κινητήρες στο σκελετό.

• Στεγανοποιούμε το καλώδιο τηλεχειρισμού.



3ο στάδιο: Τηλεχειριστήριο

• Τρυπάμε το κουτί ελέγχου
• Ετοιμάζουμε μια βάση για έλεγχο και κολλήσεις

• Ετοιμάζουμε το καλώδιο τροφοδοσίας

• Συγκολλούμε τις συνδέσεις
• Κλείνουμε το χειριστήριο.

• Το hydrobot είναι έτοιμο για τις πρώτες μας δοκιμές!



Το Hydrobot σε πλήρη διάταξη



Δοκιμές

•Έλεγχος στεγανότητας
•Δοκιμή της πλεύσης

•συμπεριφορά των κινητήρων (αριστερός, 
δεξιός, ύψους-βάθους).

•Επίτευξη ουδέτερης άνωσης (!)
•παραμονή στο επιθυμητό βάθος
•χρησιμοποιούμε βαρίδια

•Διαφορετική συμπεριφορά
•σε θάλασσα και γλυκό νερό

• (προβολή βίντεο)



Εκμετάλλευση

Πληθώρα εφαρμογών εκμετάλλευσης ενός υποβρύχιου
ρομπότ της κατηγορίας του hydrobot, όπως…

•Εκπαίδευση

•Επαγγελματικό προσανατολισμό

•Εξερεύνηση

•Διασκέδαση

•Αναζήτηση αντικειμένων

•Λήψη υποβρύχιων φωτογραφιών και βίντεο

•Μελέτη του βυθού

•Μελέτη των υδάτων



Hydrobot Sensor

•Σύστημα δειγματοληψίας χαρακτηρι-
στικών του νερού.

• Bασίζεται σε μικροελεγκτή (τύπου Arduino)
που φέρει αισθητήρες θερμοκρασίας, πίεσης, 
φωτεινότητας και εγκαθίσταται σε στεγανή
θήκη.

• Eξερευνήσαμε τα ηλεκτρονικά, τους
μικροελεγκτές και τον προγραμματισμό.

•Πραγματοποιήσαμε μετρήσεις από γύρω
υγροτόπους για τη βάση δεδομένων που
διατηρείται στα πλαίσια του προγράμματος.



Το Hydrobot Sensor σε πλήρη διάταξη



Συμπεράσματα

• Οι μαθητές αποκτούν νέες δεξιότητες και
ενδιαφέροντα.

• Πειραματίζονται και εμπεδώνουν βασικές γνώσεις.

• Μαθαίνουν στην πράξη.

• Ενισχύονται οι κοινωνικές τους (μας) δεξιότητες.

• Γινόμαστε πιο δημιουργικοί.

• Διασκεδάζουμε και αποκτούμε θετική στάση.

• Αξιοποιούν το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες.

• Εξερευνούν το ανοιχτό υλικό και λογισμικό.

• Γνωρίζουν τον προγραμματισμό μέσω της διάστασης
των “αντικειμένων”.



περισσότερες πληροφορίες

http://1epal-axioup.kil.sch.gr/ 

http://hydrobots.gr/

http://dc.mysch.gr/pages/hydrobot



Πηγές εικόνων

Εικόνα 1: http://victoriarestrepo.com/2013/04/01/leonardo-da-
vinci-for-kids-water-devices/

Εικόνα 2: http://www.geograph.org.uk/photo/7165

Εικόνα 3: http://eu-fp7-coralfish.net/hidrarian_garden_ 
azores.php

Εικόνα 4: http://auv.eng.fau.edu/images/auv2.jpg


