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               ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

 Η καθοριστική σημασία που έχει στη σύγχρονη εποχή η 
εξερεύνηση του διαστήματος. 

 

 Την ολοένα αυξανόμενη πρόοδο των ρομπότ-
διαστημοπλοίων. 

 

 Τη σημασία που έχουν οι διαστημικές αποστολές για την 
εξερεύνηση του απέραντου διαστήματος. 

 

 
 

 



ΕΡΕΥΝΗΤΙKΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 

 Τι ορίζουμε με τον όρο διαστημικές ρομποτικές 
αποστολές; 

 Κατά πόσο ωφέλιμες είναι οι ρομποτικές αποστολές 
στο διάστημα; 

 Αξίζει να σπαταλούνται τόσα εκατομμύρια χρήματα 
για την υλοποίηση ρομποτικών διαστημικών 
πειραμάτων; 

 Ποιες είναι οι σκέψεις του ανθρώπου για το μέλλον 
όσον αφορά την κατασκευή ρομπότ-διαστημόπλοια; 

 Ποιες παρελθοντικές διαστημικές αποστολές είχαν 
θετικά αποτελέσματα και ποία ήταν αυτά; 

 

 



Ορισμός  του  Ρομπότ 

<< Μια νέα προγραμματιζόμενη μηχανή, 
πολυλειτουργικού βραχίονα σχεδιασμένη για τη 
μεταφορά υλικών, ανταλλακτικών, εργαλείων, ή 
εξειδικευμένων συσκευών μέσω διαφόρων 
προγραμματισμένων κινήσεων για την εκτέλεση 
διαφόρων εργασιών >>, σύμφωνα με το Robot 
Institute of America, ο οποίος διατυπώθηκε το 1979. 

  

Οι τρεις βασικές ικανότητες του ρομπότ είναι: 

 Ικανότητα για επανάληψη 

 Ασφάλεια 

 Ακρίβεια 

 



 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ  
 

Το ρομποτικό όχημα Curiosity 

 Το όχημα (ρόβερ) εκτοξεύθηκε τις 26 Νοεμβρίου του 2011 και 
προσγειώθηκε στον Άρη στις 6 Αυγούστου 2012 και προβλέπεται 
ότι διαρκέσει η αποστολή δυο χρόνια. 

 Οι στόχοι του ρομπότ είναι να ερευνήσει το κλίμα και τη 
γεωλογία του Άρη. 

 Το Curiosity έχει μέγεθος μικρού αυτοκινήτου, με βάρος 889 κιλά 
2,9 μέτρα μήκος, 2,7 μέτρα πλάτος και 2,2 μέτρα ύψος. 

 Το ρομπότ φέρει επιστημονικό εξοπλισμό με τον οποίο μπορεί 
να αναλύσει τη χημική σύσταση δειγμάτων που λαμβάνει.  

  Κόστισε 2,5 δισ. δολάρια.  



 
 Η διαστημική αποστολή Hayabusa 
 

 Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2003 με σκοπό να φτάσει στον 
αστεροειδή Itokawa  και διήρκησε 7 χρόνια. 

 Το ερευνητικό σκάφος αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα 
(βλάβες στον κινητήρα, απώλεια καυσίμων και επικοινωνίας) 
παρόλα αυτά όμως ολοκλήρωσε την αποστολή του. 

 Η ανακοίνωση από την ιαπωνική διαστημική υπηρεσία αναφέρει 
πως η μικροσκοπική ανάλυση των 1500 περίπου κόκκων υλικού 
που βρέθηκαν στο δοχείο συλλογής του Hayabusa είναι 
εξωγήινης προέλευσης. 

 Είναι το μόνο διαστημικό εξερευνητικό ρομπότ που έχει φέρει 
στη Γη υλικό από ένα σώμα πλην της Σελήνης. 

 Στοίχισε περίπου  200 εκατομμύρια ευρώ.  

 Ο αστεροειδή Itokawa έχει μήκος 500 μέτρα και μέγιστο πλάτος 
50.  
 

 



           Hayabusa 2  



 
Το  πρώτο  ανθρωποειδές  ρομπότ  στο  
διάστημα 

 



 Στις 24 Φεβρουαρίου του 2012 η NASA έστειλε το πρώτο 
ανθρωποειδές ρομπότ στον Διεθνές Διαστημικό Σταθμό 
χρησιμοποιώντας το διαστημικό λεωφορείο Discovery. 
 

 Έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 
εκτελεί δύσκολες, λεπτές και επικίνδυνες εργασίες στη 
θέση των αστροναυτών (οι διαστημικοί περίπατοι).  
 

 Διαθέτει πάνω από 350 αισθητήρες, 12 βαθμούς 
ελευθερίας στο χέρι και 2 στο καρπό και αισθητήρες 
αίσθησης στα άκρα των δακτύλων 

 



 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΑSA 

 
 Το ρομποτικό αεροσκάφος εκτοξεύτηκε στις 24 Μαΐου  και διήρκησε 3 

μήνες, και είχε ως στόχο να φτάσει στον Άρη και να μαζέψει δείγματα 
από το έδαφός του.  

 έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει 
σε θερμοκρασίες τόσο χαμηλές όσο  -148F.  

 χρησιμοποίησε ένα ρομποτικό μηχανισμό μήκους 2,5 μέτρων με σκοπό 
και σκάψει έως και 1 μέτρο ώστε να λάβει δείγματα εδάφους από τον 
Άρη. 

 έχει πλάτος περίπου 5 μέτρα και μήκος 1,50 μέτρα. 

 



Νέα σχέδια για διαστημικές αποστολές στους 
αστεροειδείς 

 
 Στην Καλιφόρνια παρουσιάζεται μία πρωτοποριακή ιδέα: τη 

τοποθέτηση ενός αστεροειδούς σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, 
όπου θα μπορεί να μελετηθεί πιο εύκολα. 

 Το κόστος μίας τέτοιας αποστολής εκτιμάται πως θα κυμαίνεται 
γύρω στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. 

 Η συνολική διάρκεια της αποστολής εκτιμάται πως θα είναι 
μεταξύ 6 και 10 ετών. 

 

 



 Η Ανακοίνωση του Curiosity 2 στον Άρη 

 Η NASA ανακοίνωσε, στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής 
Γεωφυσικής Ένωσης, ότι σχεδιάζει να στείλει ένα νέο ρομποτικό 
ρόβερ, παρόμοιο με το επιτυχημένο «Curiosity», στον Άρη το 
2020, παρά τους περιορισμούς του προϋπολογισμού της. 

 σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις το κόστος του νέου ρόβερ θα 
διαμορφώνεται στα 1,5 δισ. δολάρια έναντι 2,5 δισ. δολάρια. που 
κόστισε το «Curiosity».  

 Το νέο ρόβερ θα φέρει πιο κοντά τον πραγματικό στόχο της 
NASA που δεν είναι άλλος από την επανδρωμένη αποστολή στον 
Άρη,  

       γεγονός που εκτιμάται ότι θα γίνει  

       πραγματικότητα το 2030. 
  

 



 
Γερμανικά ρομπότ θα καθαρίσουν τη γήινη 
εξώσφαιρα από άχρηστους δορυφόρους 

  Ρομπότ τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα επισκευής προβληματικών 
δορυφόρων και θα είναι σε θέση να στείλουν στο εξώτερο διάστημα 
αυτούς που είναι πέραν επισκευής θα είναι έτοιμα μέσα σε τέσσερα 
χρόνια, ανακοίνωσαν επιστήμονες του Γερμανικού Αεροδιαστημικού 
Κέντρου. 

 Τα ρομπότ θα προσεγγίζουν δορυφόρους με προβλήματα για να κάνουν 
επισκευές, ενώ θα ωθούν εκτός τροχιάς αυτούς για τους οποίους δεν 
υπάρχουν περιθώρια επιδιόρθωσης, απελευθερώνοντας έτσι 
πολύτιμες θέσεις στη γεωστατική τροχιά- όπου υπολογίζεται ότι αυτή 
τη στιγμή βρίσκονται πάνω από 200 «νεκροί» δορυφόροι. 
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