
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

  ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

                                     " H ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 

ΤΣΙΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ—ΤΖΑΛΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 

Δρ.ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ 

 

ΑΙΓΑΛΕΩ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 



1 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:1)ΤΣΙΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ-2)ΤΖΑΛΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ   

των: 1)ΤΣΙΠΗ ΠΕΤΡΟΥ-2)ΤΖΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, με αριθμούς μητρώου:1) 44689 - 2) 44648 φοιτητές του 

Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανκής Σχεδίασης και Παραγωγής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής πριν 

αναλάβουμε την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας μας, δηλώνουμε ότι ενημερωθήκαμε για τα 

παρακάτω: 

«Η Πτυχιακή Εργασία (Π.Ε.) αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο των συγγραφέων, όσο 

και του Ιδρύματος και θα πρέπει να έχει μοναδικό χαρακτήρα και πρωτότυπο περιεχόμενο. 

Απαγορεύεται αυστηρά οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου της να εμφανίζεται αυτούσιο ή 

μεταφρασμένο από κάποια άλλη δημοσιευμένη πηγή. Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και 

εγείρει θέμα Ηθικής Τάξης για τα πνευματικά δικαιώματα του άλλου συγγραφέα. Αποκλειστικοί 

υπεύθυνοι είναι οι συγγραφείς της Π.Ε., οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη των συνεπειών, ποινικών και 

άλλων, αυτής της πράξης. 

Πέραν των όποιων ποινικών ευθυνών των συγγραφέων σε περίπτωση που το Ίδρυμα τους έχει 

απονείμει Πτυχίο, αυτό ανακαλείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Συνέλευση του 

Τμήματος με νέα απόφασης της, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων, τους αναθέτει εκ νέου την 

εκπόνηση της Π.Ε.  με άλλο θέμα και διαφορετικό επιβλέποντα καθηγητή. Η εκπόνηση της εν λόγω Π.Ε. 

πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τουλάχιστον ενός ημερολογιακού 6μήνου από την ημερομηνία ανάθεσης 

της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18, παρ. 5 του ισχύοντος Εσωτερικού 

Κανονισμού.» 

 

  

 

 

 

Οι Δηλούντες:         ΤΣΙΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ                ΤΖΑΛΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ     
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Εισαγωγή 

Τα πεδία της ρομποτικής έχουν αυξήσει με την πάροδο του χρόνου την συμβολή τους στην 

παραγωγικότητα της γεωργίας. Μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα στην γεωργία είναι η 

αύξηση του κόστους, η ύπαρξη ειδικευμένων εργατών, η έλλειψη υδάτινων πόρων και η 

παρακολούθηση των καλλιεργειών. Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, οι τεχνολογίες 

αυτοματισμού με ρομπότ δίνουν εξαιρετικές λύσεις στη γεωργία. Η ρομποτική στη γεωργική 

παραγωγή δύναται πλέον να βοηθήσει τους αγρότες να μειώσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν 

στις καλλιέργειές τους, μειώνοντας τον κόστος και τον κόπο τους και αυξάνοντας ταυτόχρονα την 

αποδοτικότητα στην παραγωγή τους.  

Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές ρομποτικής και εν γένει αυτοματισμών έχουν πολλά κίνητρα 

για την έρευνά τους και την κατασκευή ευφυών ρομποτικών καλλιεργητικών συστημάτων που θα 

συμβάλλουν στην μείωση του κόστους συγκομιδής και στην αύξηση της παραγωγικότητας. 

Άλλωστε στην σύγχρονη εποχή, η συμβατική μέθοδος συγκομιδής θεωρείται υψηλής έντασης 

εργασίας και αναποτελεσματική από άποψη οικονομίας και χρόνου, ενώ τα συστήματα  ρομποτικά 

συστήματα αποτελούν μια αξιόπιστη λύση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων 

της συμβατικής μεθόδου συγκομιδής. Ενδεικτό είναι το γεγονός ότι στόχος είναι η μείωση του 

κόστους συγκομιδής κατά 35-45% του συνολικού κόστους παραγωγής.  

Το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της τεχνολογίας γεωργικού αυτοματισμού είναι η μείωση του 

εργατικού δυναμικού, αλλά κυρίως ο κόπος που καταβάλουν οι αγρότες. Επίσης, άλλοι λόγοι είναι 

η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων. Τα επιτεύγματα της ρομποτικής και της 

τεχνητής νοημοσύνης προσφέρουν λύσεις στη γεωργία σε διαδικασίες που σχετίζονται με τη σπορά, 

τη συγκομιδή, τον έλεγχο ζιζανίων, την εποπτεία των δασών κ.λπ. Σκοπός είναι η βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας εκτελώντας πολλαπλές λειτουργίες [1], [2]. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ανωτέρω στην παρούσα εργασία, αρχικά επιχειρείται να δοθούν κάποια 

εισαγωγικά στοιχεία αναφορικά με τις αρχές που διέπουν την ρομποτική γενικά, τις υπηρεσίες που 

προσφέρει στον άνθρωπο και ειδικότερα στη γεωργία.  

Εν συνεχεία, αναλύονται διεξοδικά εφαρμογές που αφορούν στην αγροτική ρομποτική. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα ρομποτικών συστημάτων που λειτουργούν με 

ηλιακή ενέργεια με χρήση μικροελεγκτών, όπως ο ARM7 και ο ATMEGA 328P.  

Κατόπιν, παρουσιάζονται προηγμένες αγροτικές εφαρμογές με χρήση π.χ. smart phones, κάνοντας 

προσπάθεια να αναδειχθεί η εξέλιξη και ο μετασχηματισμός της γεωργίας μέσω των ασύρματων 

δικτύων των αισθητήρων στη γεωργία. 
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Τέλος, εξάγονται τα συμπεράσματα αναφορικά την ρομποτική στην εξέλιξη της αγροτικής 

παραγωγής και προτείνονται  τομείς και πεδία, όπου επιδέχονται πρόσθετης και ευρύτερης μελέτης 

και έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ   

1.1 Εισαγωγικά στοιχεία για τη ρομποτική 

Γενικά, η Ρομποτική (Robotics) είναι κλάδος της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, την 

ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ. Η επιστήμη της Ρομποτικής αποτελεί συνδυασμό πολλών άλλων 

επιστημών, κυρίως δε της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας.  

Τα ρομπότ είναι αυτόματες μηχανές με προγραμματισμένη συμπεριφορά, η χρήση των οποίων 

αποσκοπεί στην αντικατάσταση του ανθρώπου στην εκτέλεση έργου, τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο 

και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. 

Η λέξη Ρομπότ προέρχεται από τη σλαβική λέξη robota, η οποία σημαίνει «εργασία» και εισήχθη 

για πρώτη φορά από τον Τσέχο θεατρικό συγγραφέα Karel Čapek στο έργο του R.U.R. (Rossum’s 

Universal Robots), που δημοσιεύθηκε το 1920. Στο R.U.R. τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν την 

ικανότητα να σκέφτονται και να υπηρετούν τον άνθρωπο. Στο τέλος, όμως, τα ρομπότ εξεγείρονται 

και τελικά εξοντώνουν το ανθρώπινο είδος. 

Η «ρομποτική» πρωτοαναφέρθηκε από τον συγγραφέα Isaac Asimov, προκειμένου να περιγράψει 

το πεδίο μελέτης των ρομπότ. Ο Asimov διατύπωσε το 1942 τους ακόλουθους «Τρεις Νόμους της 

Ρομποτικής» στην ιστορία «Runaround», η οποία συμπεριλαμβάνεται και στη συλλογή I, Robot 

(1950). 

Η ρομποτική επιστήμη έχει κάνει άλματα προόδου και έχει προσφέρει αρκετά τεχνολογικά 

θαύματα. Τα ρομποτικά συστήματα συνεχώς εξελίσσονται και είναι ήδη μέρος της ζωής μας σε 

πολλούς τομείς όπως στη βιομηχανία, την ιατρική, τη διασκέδαση και την προσωπική βοήθεια. 

Κάνουν σχεδόν τα πάντα! Καθαρίζουν, σερβίρουν, χειρουργούν, σκουπίζουν, κατασκευάζουν 

αυτοκίνητα, παίζουν μουσική και πολλά άλλα. [3] 

Οι βασικοί κανόνες κατασκευής ενός ρομπότ είναι οι κάτωθι [4]: 

1. Ένα ρομπότ δεν επιτρέπεται ενεργητικά, ή λόγω απραξίας του να βλάψει ένα ανθρώπινο ον. 

2. Ένα ρομπότ πρέπει να υπακούει ένα ανθρώπινο ον, εκτός αν οι εντολές που δέχεται αντιτίθενται 

στον Πρώτο Νόμο. 

3. Ένα ρομπότ πρέπει να προστατεύει την ύπαρξή του, αρκεί αυτό να μην αντιτίθεται στον Πρώτο 

ή Δεύτερο Νόμο. 

Ακόμα, οι πέντε (5) κανόνες της Επιστήμης της Ρομποτικής που δημοσιεύθηκαν από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, το 2010, αναφέρουν: 
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1. Τα ρομπότ δεν πρέπει να σχεδιάζονται για να χρησιμοποιούνται ως «όπλα», εκτός και αν 

προορίζονται για την εθνική ασφάλεια. 

2. Ο σχεδιασμός και η χρήση των ρομπότ πρέπει να ακολουθεί τους ισχύοντες νόμους, με σεβασμό 

πάντα στην ιδιωτική ζωή. 

3. Τα ρομπότ είναι προϊόντα: ως τέτοια πρέπει να σχεδιάζονται, διασφαλίζοντας την ασφαλή χρήση 

τους. 

4. Τα ρομπότ είναι προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί από ανθρώπους: η ψευδαίσθηση των 

συναισθημάτων και της θέλησης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση ευάλωτων 

χρηστών. 

5. Πρέπει να μπορούμε να γνωρίζουμε τον κατασκευαστή του κάθε ρομπότ. 

Αρχικά, όλες οι εντολές δίνονται στα ρομπότ από τον κατασκευαστή εκ των προτέρων, με στόχο 

την επίτευξη απλών και επαναλαμβανόμενων εργασιών. Σήμερα τα ρομπότ εμπλέκονται σε όλο και 

πιο πολύπλοκες εργασίες και δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της αλληλεπίδρασης με 

τους ανθρώπους. Έτσι, τα ρομπότ σήμερα τείνουν να καλύψουν έναν όλο και αυξανόμενο αριθμό 

ρόλων στην κοινωνία, από τον αυτοματισμό των εργοστασίων και την ιατρική περίθαλψη, μέχρι τις 

εφαρμογές παροχής υπηρεσιών και την ψυχαγωγία. 

 

1.2 Η ρομποτική στις υπηρεσίες του ανθρώπου 

Στο επίπεδο της καθημερινής ζωής τα ρομπότ είναι ως επί το πλείστων μηχανικές συσκευές 

προγραμματισμένες να εκτελούν συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες λειτουργίες, να 

χρησιμοποιούνται για εργασίες επικίνδυνες ή δύσκολα πραγματοποιήσιμες από τον άνθρωπο, 

καθώς και για οικιακές εργασίες. Έτσι, υπάρχουν ρομπότ ικανά να καθαρίσουν το σπίτι, να 

μαγειρέψουν ή να μας διασκεδάσουν. Οι ρομποτικές συσκευές χρησιμοποιούνται συνήθως για την 

εκτέλεση πολλών εργασιών, που οι άνθρωποι είτε δεν μπορούν να κάνουν, επειδή είναι ιδιαιτέρως 

πολύπλοκες, είτε δεν θέλουν, επειδή είναι βαρετές, βρώμικες ή επικίνδυνες. Ένα κλασικό 

παράδειγμα ρομποτικών εφαρμογών που έχουμε σήμερα βρίσκεται στην κατασκευή και 

συναρμολόγηση των αυτοκινήτων. Τα ρομπότ παίρνουν τη θέση των εργαζομένων στη γραμμή 

συναρμολόγησης των εργοστασίων, όπου εκτελούνται εξειδικευμένες εργασίες, όπως η τοποθέτηση 

καρφιών, η συναρμολόγηση βαρέων εξαρτημάτων, η βαφή κ.λπ.. 

Τα εχθρικά περιβάλλοντα, όπως τα ηφαίστεια, μελετώνται με τη χρήση ρομπότ, τα οποία 

ελέγχονται εξ αποστάσεως για τη συλλογή περιβαλλοντικών δειγμάτων του εδάφους, λάβα και 

μαγματικά υλικά. 
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Σύμφωνα με τον καθηγητή Hiroshi Ishiguro, ο οποίος έχει αφιερωθεί στη δημιουργία 

ανθρωπόμορφων ρομπότ, που δύσκολα διακρίνονται από τους πραγματικούς ανθρώπους: «Η στιγμή 

που τα ρομπότ θα είναι τόσο κοινά όσο τα αυτοκίνητα – και μάλιστα φθηνότερα – είναι πολύ κοντά.» 

 

1.3 Η Επιστήμη της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ζωή μας 

Οι άνθρωποι έχουν την τάση, από τη μία να φοβούνται την Επιστήμη της Τεχνητής Νοημοσύνης, 

από την άλλη όμως, να περιμένουν πολλά από αυτή. Αυτό που έχουν στο μυαλό τους γι’ αυτή την 

Επιστήμη, είναι μόνο όσα βλέπουν στις ταινίες, όμως τελικά αυτά βρίσκονται στη σφαίρα της 

επιστημονικής φαντασίας. 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας εισάγει στον κόσμο του μέλλοντος, όμως οι ευκαιρίες που μπορεί να 

προσφέρει, αλλά και οι κίνδυνοι που κρύβονται πίσω από αυτή την εξέλιξη, δεν είναι ορατοί ακόμα 

στο ευρύ κοινό. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ένταξή τους με τον σωστό τρόπο στην 

κοινωνία μας; «Το πιο σημαντικό είναι να μην υπάρχουν παρερμηνείες σχετικά με την Τεχνητή 

Νοημοσύνη και τα έξυπνα ρομπότ», αναφέρει η Dr. Joanna Bryson. 

Η ερευνήτρια και η ομάδα της μελετούν τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την Επιστήμη της 

Τεχνητής Νοημοσύνης και τα πειράματα που πραγματοποιούνται και αφορούν στον τρόπο που οι 

άνθρωποι συμπεριφέρονται και αλληλεπιδρούν με τα ρομπότ. 

Από το 2016, η ερευνήτρια είναι επίσης Σύμβουλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση και εφαρμογή μέτρων για την παγκόσμια 

οικονομική και κοινωνική ευημερία: «Οι άνθρωποι τείνουν να φοβούνται τις νέες τεχνολογίες και 

ταυτόχρονα, να περιμένουν πάρα πολλά από αυτές. Στην πραγματικότητα, η Επιστήμη της 

Τεχνητής Νοημοσύνης είναι κάτι πολύ διαφορετικό, ένα εργαλείο, ένας τύπος προγραμματισμού», 

συμπληρώνει η Dr. Joanna Bryson. [5] 

Όσο η ρομποτική εξελίσσεται, διεισδύει στην εξερεύνηση του διαστήματος, στον τομέα της υγείας, 

της δημόσιας ασφάλειας, της ψυχαγωγίας, της άμυνας, και πολλών άλλων. Αυτά τα μηχανήματα – 

κάποια πλήρως αυτόνομα, κάποια όχι – διευρύνουν τις γνώσεις μας, ενισχύουν τις ικανότητές μας 

και ταξιδεύουν σε μέρη επικίνδυνα ή απροσπέλαστα για τον άνθρωπο. 

Στην παρακάτω εικόνα, φαίνεται ένα ρομπότ που μοιάζει με λύκο και φέρει το όνομα “Super 

Monster Wolf”. Προστατεύει έναν ορυζώνα από τα άγρια ζώα που καταστρέφουν τα σπαρτά στην 

πόλη Kisarazu της Ιαπωνίας. Το ρομπότ εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το 2017. Διαθέτει αισθητήρες 

για να εντοπίζει τα ζώα και κόκκινα LED για να τα τρομάζει. Παράλληλα εκπέμπει 48 

διαφορετικούς ήχους. 
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Εικόνα 1: Το ρομπότ - λύκος με όνομα “Super Monster Wolf”, που προστατεύει από τα άγρια 

ζώα  

(Πηγή: https://www.globalist.gr/rompotiki-technologia-i-techniti-noimo/japan-agriculture-

technology-robot/) 

 

 

 

1.4 Τα αγροτικά ρομπότ στις υπηρεσίες του ανθρώπου  

Οι αγρότες προγραμματίζουν τρακτέρ για την εκπλήρωση συγκεκριμένων γεωργικών εργασιών 

αντί να ιδρώνουν στα χωράφια και η δαπάνη επιπλέον κόστους για το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η 

τρέχουσα τάση στη σύγχρονη τεχνολογία. Από ένα γραφείο, ή ενώ παρακολουθούσαν τα ζώα τους, 

οι καλλιεργητές παρακολουθούν εύκολα τα τρακτέρ τους μέσω του κινητού τους ή μέσω tablet ή 

ακόμα και από έναν ηλ. υπολογιστή.  

Δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγε κάποιος ότι ο αυτοματοποιημένος εξοπλισμός με τα ρομποτικά 

συστήματα θα μπορούσε να μετατρέψει τη γεωργία σε εργασία γραφείου. Αυτά τα ρομποτικά 

τρακτέρ είναι εξοπλισμένα με ένα πλήθος ολοκληρωμένων ευφυών κυκλωμάτων που διαθέτουν  

αντίληψη και ικανότητα ανίχνευσης, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν ραντάρ, αισθητήρες και 

κάμερες, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα κρίσιμα που προσδίδουν κατεύθυνση στο ρομπότ για την 

αποφυγή εμποδίων. Επομένως, αποφεύγεται η πιθανότητα πρόσκρουσης με ζώα, φράκτες ή ακόμα 

και άλλους ανθρώπους. Εφόσον κάποιο αντικείμενο σταθεί εμπόδιο τη διαδρομή του, το ρομπότ θα 

σταματήσει αυτόματα και ο αγρότης θα ενημερωθεί άμεσα εξ αποστάσεως.  
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Επίσης, χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες κάμερες, ο αγρότης θα γνωρίζει με ποιο τρόπο θα  

ανταποκριθεί σε κάθε ζήτημα που ενδεχομένως ανακύψει. Για παράδειγμα, ο αγρότης-χειριστής του 

ρομπότ – τρακτέρ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν αγνοήσει το εμπόδιο και δώσει εντολή να 

περάσει από πάνω του ή αν δώσει εντολή για αλλαγή κατεύθυνσης. Τέλος το αυτοματοποιημένο 

σύστημα καλλιέργειας διαθέτει εργαλεία καλλιέργειας, που είναι σε θέση να ψεκάσουν, να 

σπείρουν και να σκάψουν το έδαφος. Έτσι, λοιπόν, η φύτευση σπόρων, η τοποθέτηση λιπάσματος, 

ο ψεκασμός και η άρδευση είναι ορισμένες από τις δραστηριότητες που αναμένεται να 

πραγματοποιούν με ιδιαίτερη ακρίβεια τα ρομπότ.  

 

Εικόνα 2: Ρομπότ που επιλέγει ώριμους καρπούς από το δέντρο 

(Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=NO8PmqEI0cc) 

 

Οι ερευνητές που ασχολούνται με τα ρομπότ καλλιέργειας θεωρούν ότι οι τελευταίες τεχνολογικές 

καινοτομίες θα αυξήσουν τον ελεύθερο χρόνο των αγροτών. Ακόμη, αναπτύσσονται ειδικά drones – 

ρομποτικά αεροσκάφη για αγροκτήματα για την παρακολούθηση και τη διεξαγωγή εναέριας 

αξιολόγησης των καλλιεργειών, έτσι ώστε οι γεωπόνοι να μην χρειάζεται να εισέλθουν στα 

χωράφια και να πραγματοποιήσουν τις παρατηρήσεις τους εξ αποστάσεως, ελαχιστοποιώντας τις 

ενδεχόμενες εσφαλμένες παρατηρήσεις. 
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Εικόνα 3: Τρακτέρ χωρίς οδηγό, ρομπότ γεωργίας και drone 

(Πηγή: https://precisionagricultu.re/future-of-farming-driverless-tractors-agriculture-robots-

and-drones/, ABCTV Catalyst) 

Επιπρόσθετα, οι μηχανικοί πιστεύουν ότι με τη χρήση ελκυστήρων αυτοματοποιημένης κίνησης, θα 

βελτιωθεί και η ποιότητα του εδάφους. Παράλληλα, η πτώση των τιμών σε μεγάλες καλλιέργειες 

όπως τα καλαμπόκια και η σόγια, θα ωθήσει τους αγρότες να υιοθετήσουν αυτόνομες τεχνολογίες, 

ώστε να μειώσουν το κόστος της εκμετάλλευσης.  

Τ'ελος, σύμφωνα με μελέτη του οίκου Goldman Sachs, το κόστος των οχημάτων χωρίς οδηγό 

κυμαίνεται περίπου 2.700$ ανά όχημα, ωστόσο, τα αυτοκινούμενα ρομποτικά οχήματα για τη 

γεωργία διαθετουν πολυπλοκότητα και ορισμένες τροποποιήσεις, γεγονός που όμως δεν αφήνει 

περιθώρια για εξαιρετικά υψηλότερα κόστη πώλησης.  

1.4.1 Ομάδες (Σμήνη) αγροτικών και κτηνοτροφικών ρομπότ  

Μερικά από τα ρομποτικά συστήματα καλλιέργειας έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται σε μια 

ομάδα των έξι  (6) ή περισσότερων στη λεγόμενη δράση σμήνους. Ένα βασικό πλεονέκτημα μιας 

τέτοιας τεχνολογίας είναι ότι είναι ελαφριά και τείνουν να μειώνουν τη συμπύκνωση (το πέτρωμα) 

του εδάφους, καθότι αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα που συνήθως αντιμετωπίζουν οι 

αγρότες λόγω του βάρους των τρακτέρ τους, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερη απόδοση στην 

καλλιέργεια. Με ένα στόλο π.χ. έξι (6) ρομπότ, έχει αποδειχθεί ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν τα 

ετήσια καθαρά έσοδα των αγροτών κατά 10% με παράλληλα χαμηλότερο κόστος εργασίας. Ακόμη, 

η Goldman Sachs εκτιμά ότι μέχρι το 2050, θα υπάρξει αύξηση έως και 75% της παραγωγής εάν 

εφαρμοστούν τέτοιες τεχνολογίες. 
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Επιπρόσθετα, το ρομποτικό άρμεγμα π.χ. αγελάδων είναι ήδη μια κοινή πρακτική στις 

περισσότερες γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις. Η φύτευση τείνει να αυτοματοποιηθεί πλήρως 

καθώς επίσης και η συγκομιδή ή η αφαίρεση ζιζανίων. Υπάρχουν επίσης μηχανές οι γνωστές ''See 

& Spray'' που προσδιορίζουν περιοχές όπου οι καλλιέργειες έχουν προσβληθεί από ζιζάνια και 

παράσιτα και ψεκάζουν αυτόματα τις χημικές ουσίες με ακρίβεια. 

 

Εικόνα 4: Ένα ρομποτικό σύστημα αρμέγματος αρμέγει μία αγελάδα σε αγρόκτημα στο 

Pleudihen-sur-Rance της Γαλλίας 

(Πηγή: https://www.globalist.gr/rompotiki-technologia-i-techniti-noimo/) 

 

Επίσης οι ευαίσθητες καλλιέργειες, όπως π.χ. οι φράουλες ή οι φρέσκες ντομάτες είναι μερικά από 

τα φυτά που βασίζονται πραγματικά στις ανάγκες της χειροποίητης εργασίας. Ωστόσο, οι ερευνητές 

εργάζονται προς την κατεύθυνση της κατασκευής έξυπνων ρομποτικών μηχανημάτων που θα 

αναλαμβάνουν την αυτοματοποιημένη συγκομιδή αυτών των καλλιεργειών.  

Ήδη τα ρομπότ και τα αυτόνομα γεωργικά οχήματα έχουν σφραγίσει με την παρουσία τους πολλές 

πτυχές της γεωργίας. Το ζητούμενο είναι αν θα αποτελέσει η επένδυση αυτή σ’ αυτήν την περίοδο 

μια μακροπρόθεσμη αποτελεσματική επιχειρηματική κίνηση των αγροτών. [6] 

Στην παρακάτω εικόνα, σε ένα χωράφι με ζαχαρότευτλα στην Ελβετία, ένα ηλιακό ρομπότ που 

μοιάζει με τραπέζι με τροχούς σαρώνει τις σειρές των καλλιεργειών με την κάμερα του, 

ανιχνεύοντας και αναγνωρίζοντας τα ζιζάνια. 
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Εικόνα 5: Τα ρομπότ καταπολεμούν τα ζιζάνια 

(Πηγή: https://www.pinterest.ie/pin/66639269472127726/) 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε το ρομπότ Tertill. Πρόκειται για ένα συμπαγές κυκλικό ρομπότ 

που προορίζεται για την αφαίρεση των ζιζανίων από το χώμα και τις καλλιέργειες ή τα άνθη. 

Αξιοποιεί αποτελεσματικά την ηλιακή ενέργεια και θεωρείται ως το μέλλον της γεωργίας. 

 

Εικόνα 6: Tertill Robot 

(Πηγή: http://agtecher.com/product/tertill-robot/) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 

2.1 Ρομποτικό σύστημα ηλιακής ενέργειας  

Επειδή, τα ρομποτικά συστήματα καλλιέργειας θα στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ηλιακή 

ενέργεια, είναι σκόπιμο να αναφερθούν εισαγωγικά οι βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων 

αυτομάτου ελέγχου και των ρομποτικών συστημάτων με ηλιακή ενέργεια.[10] 

Είναι γνωστό ότι η ρομποτική τεχνολογία είναι ενδεχομένως η πιο δημοφιλής λύση σε ζητήματα 

ανάγκης ανθρώπινης αυτονομίας. [7] 

 

Εικόνα 7: Ρομπότ καλλιέργειας 

(Πηγή: https://www.evolving-science.com/intelligent-machines/robots-redefine-future-

farming-sydney-researchers-00704) 

 

Στο παρακάτω σχήμα μπορούμε να παρατηρήσουμε δύο προτεινόμενες τεχνολογίες ρομποτικών 

συστημάτων τύπων αμαξιού. Στο πρώτο σχήμα το ρομπότ λειτουργεί αμιγώς με ηλιακή ενέργεια, 

ενώ στο δεύτερο σχήμα, το ρομπότ λειτουργεί με εγκατεστημένη συστοιχία μπαταριών και 

δεξαμενή υδρογόνου. Θα μπορούσαν οι δύο τεχνολογίες να συνδυάζονται ανάλογα με τις καιρικές 

συνθήκες (δηλ. σε περίπτωση ηλιοφάνειας ή όχι). [13] 

 

 



15 

 

 

Σχήμα 1: Συνθήκες λειτουργίας του προτεινόμενου ρομποτικού συστήματος 

(α) Λειτουργία με ηλιοφάνεια (β) Λειτουργία όταν η ηλιακή ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη  

(Πηγή: [10]) 

Συνεπώς το ζητούμενο είναι ο σχεδιασμός ενός ρομποτικού συστήματος, που θα διαθέτει όσο το 

δυνατόν πιο μεγάλη αυτονομία με δύο πηγές ενέργειας: την ηλιακή ενέργεια και ένα μικρό 

φωτοβολταϊκό στοιχείο σε συνδυασμό με ένα στοιχείο καυσίμου, όπως π.χ. το υδρογόνο. [15] 

Συγκεκριμένα, το σύστημα ελέγχου δίνει προτεραιότητα στην παροχή ενέργειας από τη 

φωτοβολταϊκή κυψέλη, κατόπιν αξιοποιεί τη δυνατότητα του καυσίμου ή της συστοιχίας των 

μπαταριών. Με άλλο λόγια, όταν υφίσταται αρκετό ηλιακό φως, χρησιμοποιείται το φωτοβολταϊκό 

στοιχείο στην οροφή του ρομπότ, ενώ όταν η ηλιακή ενέργεια είναι περιορισμένη, χρησιμοποιείται 

η ενέργεια του καυσίμου ή της μπαταρίας. Το εν λόγω σύστημα ελέγχου ενέργειας έχει σχεδιαστεί, 

ώστε με τη χρήση ενός μικροϋπολογιστή να αλλάζει γρήγορα η επιλογή της πηγής ενέργειας. 

Στόχος είναι το ηλιακό ρομποτικό σύστημα να επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν την όσο 

το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία  όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους. 

Είναι σαφές ότι το πλεονέκτημα της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας είναι ότι παράγεται 

ενέργεια χωρίς την απαίτηση άλλων καυσίμων παράγοντας ισοδύναμη ισχύ και προστατεύοντας το 

περιβάλλον. Άλλωστε, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και τα στοιχεία καυσίμου υδρογόνου αποτελούν 

τις λεγόμενες πράσινες τεχνολογίες βιώσιμης ανάπτυξης. [8] 

Ωστόσο το μειονέκτημα είναι ότι η λειτουργία αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη αρκετής ηλιακής 

ενέργειας γεγονός που ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες είναι σπάνιο. 

Η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη και φορτίζεται από το φωτοβολταϊκό στοιχείο στην οροφή της 

εγκατάστασης. Το υδρογόνο παράγεται με τη χρήση ηλεκτρογεννήτριας υδρογόνου που προκαλεί 



16 

 

ηλεκτρόλυση στο νερό και η κυψέλη του καυσίμου χρησιμοποιεί το παραγόμενο υδρογόνο. Επίσης, 

αντί για την εφαρμογή της μεθόδου της ηλεκτρόλυσης, δύναται να επιλεγεί η τεχνολογία της 

χρήσης των αποβλήτων βιομάζας παράγοντας αιθανόλη. [9], [11], [15] 

 

2.1.1 Η ροή της ενέργειας του ρομποτικού συστήματος 

Μια σχηματική εξήγηση και ένα διάγραμμα μπλοκ της ροής ενέργειας που χρησιμοποιείται στο 

ρομποτικό σύστημα φαίνονται στα Σχ. 2 και 3. Το ενεργειακό σύστημα που χρησιμοποιείται στο 

ρομποτικό σύστημα δεν εξαντλεί το διοξείδιο του άνθρακα καθώς δεν χρησιμοποιεί ορυκτά 

καύσιμα. [10] 

Η πρώτη γραμμή ροής ενέργειας στα σχηματικά διαγράμματα είναι η γραμμή από τα φωτοβολταϊκά 

στοιχεία στην οροφή του συστήματος. Ως πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται μια διαδοχική σύνδεση 

δύο φωτοβολταϊκών κυττάρων (Kyosera, KC-40TJ) των 17,4 V και ονομαστικής ισχύος 43 W. Η 

έξοδος τάσης μειώνεται στα 24 V χρησιμοποιώντας έναν μετατροπέα DC-DC. [10] 

Οι DC-DC μετατροπείς λειτουργούν, ως εξής: Εισάγεται σταθερή dc τάση εισόδου και υπόκειται 

σε διαμόρφωση PWM. Η τάση εξόδου είναι μια σειρά παλμών, όπως φαίνεται στο κάτωθι σχήμα: 

 

Σχήμα  2: Λειτουργία μετατροπέα DC-DC  

Η δεύτερη ενεργειακή γραμμή είναι η γραμμή από τη γεννήτρια υδρογόνου, όπου υπόκειται σε 

ηλεκτρόλυση το νερό. Το φωτοβολταϊκό στοιχείο στην οροφή  (ισχύος περίπου 10kW) τροφοδοτεί 

με τη γεννήτρια ηλεκτρόλυσης. Το παραγόμενο υδρογόνο αποθηκεύεται σε μια μεταλλική δεξαμενή 

υδρογόνου (Daido Metal, HFC-24100) των 60 NL. Η πίεση εξόδου της γεννήτριας υδρογόνου είναι 

περίπου 0,3 MPa. Οι δεξαμενές υδρογόνου τοποθετούνται στο ρομποτικό σύστημα μετά την 

αποθήκευση του υδρογόνου. Μια μεταλλική δεξαμενή χρησιμοποιείται για θέματα ασφάλειας. 

Ακόμη, ο κινητήρας τροφοδοτείται με ονομαστική τάση 24 V και έχει ονομαστική ισχύ 100 W. 
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Η τρίτη γραμμή ροής ενέργειας είναι η γραμμή μπαταρίας. Η μπαταρία φορτίζεται με ηλεκτρικό 

ρεύμα από το φωτοβολταϊκό στοιχείο που παράγει περίπου 10 kW στην οροφή του συστήματος. 

Η τέταρτη γραμμή ροής ενέργειας είναι η γραμμή βιομάζας. Η αιθανόλη παράγεται από απόβλητα 

βιομάζας. Εν συνεχεία παράγεται υδρογόνο από την αιθανόλη χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια 

υδρογόνου που μετατρέπει τον ατμό. Το παραγόμενο υδρογόνο αποθηκεύεται σε δεξαμενή 

υδρογόνου μετάλλων 60 NL. Οι δεξαμενές υδρογόνου είναι τοποθετημένες στο αμαξίδιο με τον 

ίδιο τρόπο όπως και η δεύτερη γραμμή. Η αιθανόλη είναι ασφαλής στο χειρισμό. Εντούτοις, η εν 

λόγω γραμμή ροής ενέργειας παραμένει ένα τεχνικό ζήτημα υπό εξέταση. [10] 

 

Σχήμα 3: Σχηματική απεικόνιση της ροής της ενέργειας 

(Πηγή: Yoshihiko Takahashi, Syogo Matsuo, and Kei Kawakami, 2010) 
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Σχήμα 4: Μπλοκ διάγραμμα ροής ενέργειας 

(Πηγή: Yoshihiko Takahashi, Syogo Matsuo, and Kei Kawakami, 2010) 

Στα σχήματα 5 (α) και 5 (β) φαίνεται το φωτοβολταϊκό πάνελ  και ο αισθητήρας της ακτινοβολίας, 

αντίστοιχα.   

 

               Σχήμα 5:      (α) Φωτοβολταικό πάνελ          (β) αισθητήρας ακτινοβολίας   

(Πηγή: Yoshihiko Takahashi, Syogo Matsuo, and Kei Kawakami, 2010) 
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Στο Σχήμα 6 (α) φαίνεται την κυψέλη καυσίμου (Daido Metal, HFC-24100) και ο μονωτής 

δόνησης. Στο σχήμα 2 (β) μπορούμε να δούμε τις μεταλλικές δεξαμενές υδριδίου 60 NL και 0,3 

Mpa. Η πίεση του υδρογόνου ρυθμίζεται στα 0,08 MPa χρησιμοποιώντας έναν ρυθμιστή. 

(α) Απομόνωση κυψέλης καυσίμου  

και κραδασμών 
 (β) Δεξαμενή ρύθμισης υδρογόνου 

Σχήμα 6: Δεξαμενή κυψελών καυσίμου 

(Πηγή: Yoshihiko Takahashi, Syogo Matsuo, and Kei Kawakami, 2010) 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρομποτικού συστήματος είναι τα εξής: 

Χαρακτηριστικά  Απαιτήσεις 

Βάρος 13 κιλά 

Λειτουργία  Τηλεκατεύθυνση  

Κινητήρας DC 24V, 90Wx2 

Ονομαστική ισχύς  43W 

Μέγιστη τάση 

λειτουργίας  

17.4 V 

Kαύσιμο Daido Metal, HFC-24100 με 

ονομαστική ισχύ 100W  

Ανεμιστήρες – ψύκτρες  DC 24V, 0.94Wx 24 

Πίνακας 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά του ρομποτικού συστήματος 

(Πηγή: [10]) 
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2.1.2 Σύστημα ελέγχου ενέργειας 

Το Σχ.7 δείχνει το σύστημα ελέγχου ενέργειας όπου καθορίζεται από ένα μικροϋπολογιστή. 

Επιλέγει τη βέλτιστη πηγή ενέργειας από τις τρεις πηγές ενέργειες [10]:  

- τα φωτοβολταϊκά συστήματα στην οροφή του ρομπότ  

- το στοιχείο καυσίμου ή  

- την μπαταρία.  

Οι έντονες γραμμές (bold) υποδεικνύουν τη ροή ενέργειας (power line) και οι διακεκομμένες 

γραμμές υποδεικνύουν τη ροή του σήματος ελέγχου (signal line).  

 

 

Σχήμα 7: Σύστημα ελέγχου ενέργειας 

(Πηγή: Yoshihiko Takahashi, Syogo Matsuo, and Kei Kawakami, 2010) 
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Επίσης στο σχήμα 8 εμφανίζεται λεπτομερώς η αρχιτεκτονική ελέγχου ενέργειας. Το σύστημα 

ελέγχου μεταγωγής εισάγει την τάση από το φωτοβολταϊκό στοιχείο ή από την κυψέλη καυσίμου. 

Ακόμη εισάγεται το ρεύμα του κινητήρα.  

 

Σχήμα 8: Λεπτομερής αρχιτεκτονική συστήματος ελέγχου ενέργειας 

(Πηγή: Yoshihiko Takahashi, Syogo Matsuo, and Kei Kawakami, 2010) 

 

Στο Σχήμα 9  φαίνεται το  σύστημα ελέγχου και μεταγωγής ενέργειας. Σε αυτό ένας 

μικροϋπολογιστής ελέγχει ολόκληρο το σύστημα ελέγχου ενέργειας, ενώ χρησιμοποιούνται FET 

για την εναλλαγή της ροής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια που λαμβάνεται από το φωτοβολταϊκό 

στοιχείο, χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας.  Επίσης, χρησιμοποιείται ένας πυκνωτής 

για την άμεση αύξηση της ισχύος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα 

επιδέχεται βελτιώσεων και εξέτασης σε μελλοντικές έρευνες.  
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Σχήμα 9: Σύστημα ελέγχου μεταγωγής του συστήματος ελέγχου ενέργειας 

(Πηγή: Yoshihiko Takahashi, Syogo Matsuo, and Kei Kawakami, 2010) 

 

Είναι λογικό το σύστημα ελέγχου να δίνει ιδανικά προτεραιότητα στη φωτοβολταϊκή κυψέλη, 

κατόπιν στην κυψέλη καυσίμου και στη συνέχεια στην μπαταρία. Ουσιαστικά, ο έλεγχος 

μεταγωγής διεξάγεται στο ρεύμα κίνησης του κινητήρα λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των 

φωτοβολταϊκών στοιχείων και των κυψελών καυσίμου. Εάν το ρεύμα κίνησης του κινητήρα είναι 

κάτω από 2,5 Α και η φωτοβολταϊκή τάση είναι πάνω από 30 V, τότε επιλέγεται το φωτοβολταϊκό 

στοιχείο. Εάν το ρεύμα κίνησης του κινητήρα είναι κάτω από 4,0 Α και η τάση κυψέλης καυσίμου 

είναι πάνω από 24 V, τότε επιλέγεται η κυψέλη καυσίμου. Ακόμη, όταν το ρεύμα οδήγησης του 

κινητήρα είναι κάτω από 20,0 A, επιλέγεται η μπαταρία. [10] 

Κατ' αυτόν τον τρόπο προκύπτει ο ακόλουθος αλγόριθμος για το σύστημα ελέγχου της ενέργειας. 
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Σχήμα 10: Αλγόριθμος λογισμικού ελέγχου ενέργειας 

(Πηγή: Yoshihiko Takahashi, Syogo Matsuo, and Kei Kawakami, 2010) 

Η περιγραφή του αλγορίθμου έχει ως εξής [10]:  

Κατάσταση (a): 

Όταν το ρεύμα του κινητήρα είναι πάνω από 0,0 A και λιγότερο από 2,5 A, και η τάση του 

φωτοβολταϊκού συστήματος είναι πάνω από 30 V, τότε επιλέγεται το φωτοβολταϊκό σύστημα. 

Κατάσταση (b): 

Όταν το ρεύμα του κινητήρα είναι πάνω από 0,0 A και μικρότερο από 2,5 A, η τάση του 

φωτοβολταϊκού συστήματος είναι μικρότερη από 30 V και η τάση της κυψέλης καυσίμου είναι 

πάνω από 24 V, τότε επιλέγεται η κυψέλη καυσίμου. 

Κατάσταση (c): 

Όταν το ρεύμα του κινητήρα είναι πάνω από 0,0 A και μικρότερο από 2,5 A, η φωτοβολταϊκή τάση 

είναι μικρότερη από 30 V και η τάση κυψέλης καυσίμου είναι μικρότερη από 24 V, τότε η μπαταρία 

επιλέγεται. 
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Κατάσταση (d): 

Όταν το ρεύμα του κινητήρα είναι πάνω από 2,5 A και μικρότερο από 4,0 A και η τάση της κυψέλης 

καυσίμου είναι πάνω από 24 V, τότε επιλέγεται η κυψέλη καυσίμου. 

Κατάσταση (e): 

Όταν το ρεύμα του κινητήρα είναι πάνω από 2,5 A και λιγότερο από 4,0 A και η τάση κυψέλης 

καυσίμου είναι μικρότερη από 24 V, τότε επιλέγεται η μπαταρία. 

Κατάσταση (f): 

Όταν το ρεύμα του κινητήρα είναι πάνω από 4,0 A και λιγότερο από 20,0 A, τότε επιλέγεται η 

μπαταρία. 

 

2.1.3 Πειραματικά αποτελέσματα και συμπεράσματα 

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα αναφορικά με την επιλογή πηγής ενέργειας μεταξύ του ηλιακού 

συλλέκτη, της κυψέλης καυσίμου και της μπαταρίας. 

Τα σχήματα 11 και 12 παρουσιάζουν τα πειραματικά αποτελέσματα των δοκιμών. Σε κάθε σχήμα, 

το άνω γράφημα δείχνει τα αποτελέσματα του ρεύματος κίνησης του κινητήρα, του ρεύματος 

φωτοβολταϊκών (PV) και του ρεύματος κυψέλης καυσίμου (FC). 

Η επόμενη εικόνα, δείχνει τα αποτελέσματα της τάσης φωτοβολταϊκών (PV) και της τάσης 

κυψέλης καυσίμου (FC). Η τρίτη εικόνα προς τα κάτω δείχνει τα αποτελέσματα της φωτοβολταϊκής 

(PV) κυψέλης ισχύος και του καυσίμου (FC). Το τελευταίο γράφημα δείχνει το φωτισμό. [10], [14] 
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Επιλέξαμε δύο (2) πρότυπα δοκιμών ως εξής [10]: 

1. Λειτουργία χαμηλής ταχύτητας (2,4 km/h) 

 

 

Σχήμα 11: Αποτελέσματα (Λειτουργία χαμηλής ταχύτητας) 

(Πηγή: Yoshihiko Takahashi, Syogo Matsuo, and Kei Kawakami, 2010) 
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2. Λειτουργία υψηλής ταχύτητας (3,4 km/h)  

 

Σχήμα 12: Αποτελέσματα (Λειτουργία υψηλής ταχύτητας) 

(Πηγή: Yoshihiko Takahashi, Syogo Matsuo, and Kei Kawakami, 2010) 

 

Το ρομποτικό σύστημα ηλιακής ενέργειας χρησιμοποιεί ένα μικρό τροφοδοτικό φωτοβολταϊκό 

στοιχείο των 86W (ονομαστική τιμή) και ένα μικρό τροφοδοτικό κυψέλης καυσίμου των 100W 

(ονομαστική τιμή).  



27 

 

Όταν υπάρχει άφθονο φως του ήλιου, το ρομπότ είναι σε θέση να κινείται κυρίως τροφοδοτούμενο 

από το φωτοβολταϊκό στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται η επίπεδη και ευθεία διαδρομή και 

το ρομπότ κινείται με χαμηλή ταχύτητα σε μεγάλες αποστάσεις. 

Σε περίπτωση που το ρομπότ απαιτείται να στρίψει, θα πρέπει να εκτελέσει τη στροφή με 

χαμηλότερη ταχύτητα και προφανώς όταν αναπτύσσει μεγαλύτερες ταχύτητες απαιτείται 

μεγαλύτερη κατανάλωση ισχύος. Τότε χρησιμοποιεί την ενέργεια από την κυψέλη καυσίμου και την 

μπαταρία. 

Συμπερασματικά, στην παρούσα ενότητα προτείνεται ένα ρομποτικό σύστημα ηλιακής ενέργειας, 

το οποίο χρησιμοποιεί τρεις πηγές ενέργειας, μία μικρή φωτοβολταϊκή κυψέλη, μια μικρή κυψέλη 

καυσίμου και μια μπαταρία.  

Η μπαταρία φορτίζεται με ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται από το μεγάλο φωτοβολταϊκό 

στοιχείο που είναι εγκατεστημένο στην οροφή του ρομπότ. Το υδρογόνο για την κυψέλη καυσίμου 

παράγεται από μια γεννήτρια υδρογόνου ηλεκτρόλυσης νερού, η οποία τροφοδοτείται επίσης από 

το ίδιο φωτοβολταϊκό στοιχείο στην οροφή του. Το σύστημα ελέγχου ενέργειας επιλέγει τη 

βέλτιστη πηγή ενέργειας βάσει των διαφόρων συνθηκών οδήγησης του ρομπότ.  

Επιβεβαιώθηκε πειραματικά ότι το ρομποτικό σύστημα είναι σε θέση να εκτελέσει ελιγμό 

χρησιμοποιώντας κατά βάση το φωτοβολταϊκό στοιχείο εφόσον υφίστανται κατάλληλες συνθήκες 

(δηλαδή άπλετο φως ήλιου, όσο το δυνατόν πιο επίπεδη και ευθεία διαδρομή και χαμηλή 

ταχύτητα). 

Επιπρόσθετα, βάσει των πειραματικών αποτελεσμάτων αποδεικνύεται ότι το ρομποτικό σύστημα 

είναι σε θέση να αυξήσει την εμβέλεια της κίνησής του. Όταν οι συνθήκες κίνησης δεν είναι 

βέλτιστες, χρησιμοποιεί την ενέργεια από την κυψέλη καυσίμου και την μπαταρία. 

Ωστόσο θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις προς την κατεύθυνση της ταχύτερης φόρτισης της 

μπαταρίας από το φωτοβολταϊκό στοιχείο και στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της ισχύος 

του ρομπότ. [10] 

 

 

 

2.2 Σχεδιασμός ηλιακού ρομπότ γεωργίας με μικροελεγκτή ARM7 

Τα ρομπότ στη γεωργία είναι προγραμματισμένα, ώστε να εκτελούν γεωργικές εργασίες όπως η 

συγκομιδή ή εν γένει η συλλογή των προϊόντων, το καθάρισμα – ξεσκόνισμα, ο ψεκασμός, η κοπή  

κλαδιών κλπ.  
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Η τεράστια πρόκληση είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ρομπότ τα οποία θα εργάζονται σε 

συγχρονισμό με τη φύση και όσο το δυνατόν να μην υφίσταται ανθρώπινης παρουσία ή 

παρέμβαση, αλλά απλός προγραμματισμός.  

Με την αυτοματοποίηση του έργου των αγροτών εκτελούνται αβίαστα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο 

όλα τα γεωργικά καθήκοντα συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγής. Επιπρόσθετα, ο σκοπός 

είναι η αυτοματοποίηση των πιο συνηθισμένων καθηκόντων των γεωργών. Κατ' αυτόν τον τρόπο 

τα ρομπότ αναλαμβάνουν το όργωμα της γης, τη σπορά, το πότισμα και τον ψεκασμό με λίπασμα 

και την πλοήγηση εντός των χωραφιών, με τη χρήση ενός μικροελεγκτή που αντλεί ενέργεια από 

τον ήλιο.  

Το ρομπότ - καλλιεργητής, διαθέτει έναν ανιχνευτή αντικειμένων που βοηθά στην ανίχνευση 

εμποδίων, πραγματοποιώντας έτσι την αλλαγή πορείας ή την μετατόπιση της θέσης του ρομπότ 

αριστερά, δεξιά ή προς τα εμπρός, ώστε να οργώσει τη γη, σπέρνοντας, ποτίζοντας ή ψεκάζοντας.  

Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται από τον γεωργό ασύρματα.  

Αυτό το ρομπότ ελαχιστοελαχιστοποιεί τον ανθρώπινο κόπο, ενώ παράλληλα το κόστος 

εξοπλισμού θεωρείται προσιτό για τους αγρότες.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα παλαιότερα επιτυχημένα μοντέλα agrobot 

διέθεταν ισχυρούς βενζινοκινητήρες. Επίσης απαιτούνταν για την επισκευή τους εξειδικευμένοι 

τεχνικοί, ενώ παράλληλα προκαλούσαν πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Στα  ζητήματα 

αυτά, τη λύση τη δίνει η χρήση αυτοματισμού ενός μη επανδρωμένου agrobot για την αυτόματη 

καλλιέργεια της γης. Αποτελείται από δύο βασικούς μηχανισμούς. Ο πρώτος μηχανισμός 

περιλαμβάνει την πλοήγηση του ρομποτικού οχήματος και ο δεύτερος μηχανισμός λειτουργεί ως 

άροτρο στο έδαφος, εκτελεί την σπορά, το πότισμα και την αποπαρασίτωση. Κατ' αυτόν τον τρόπο 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους αγρότες. 
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Το μπλοκ διάγραμμα του ηλιακού ρομπότ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

Σχήμα 13: Μπλοκ διάγραμμα ηλιακού agrorobot 

 

Σχήμα 14: TX - Πομπός (τηλεχειριστήριο) 

 

Η ιδέα είναι το ρομπότ καλλιέργειας να διαθέτει έναν μικροελεγκτή για τον έλεγχο και την 

ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση διαφόρων άλλων συσκευών όπως π.χ. dc κινητήρων κλπ.  
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Το σχηματικό διάγραμμα ενός τέτοιου ρομποτικού συστήματος φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

1-DC κινητήρας, 2-Μπαταρία, 3-Ρότορας, 4-Χωνί, 5-Σκαπτικό 

Σχήμα 15: Σχηματικό διάγρμμα ρομπότ - αγρότη 

 (Πηγή: [16]) 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα τέτοιο ρομπότ ίσως κοστίζει ακριβά. Εντούτοις αν υφίσταται 

μαζική παραγωγή είναι βέβαιο ότι το κόστος του είναι σημαντικά μικρό. Επιπρόσθετα, μειώνεται 

σημαντικά ο κόπος των γεωργών δεδομένου ότι δεν έχουν άλλη υποχρέωση από τον να γεμίσουν το 

δοχείο σπόρων και να εκκινήσουν το ρομπότ με το πάτημα ενός κουμπιού. Έτσι απλά θα πρέπει να 

δίνεται προσοχή από τους χρήστες σε περίπτωση που υπάρξει κάποια βλάβη ή σε περίπτωση που 

αδειάσει το δοχείο με τους σπόρους.  

Το τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

- Τον κωδικοποιητή RF (RF encoder) και  

- Τον πομπό RF (STT RF transmitter στα 433MHz). 

Το τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει οκτώ (8) διακόπτες για τη μετακίνηση του ρομπότ σε διάφορες 

κατευθύνσεις (εμπρός, πίσω, αριστερά και δεξιά, πλάγια κλπ). Αυτοί οι οκτώ (8) διακόπτες 

συνδέονται με τον κωδικοποιητή RF. Ο κωδικοποιητής RF επικοινωνεί με τον πομπό RF, ο οποίος 



31 

 

με τη σειρά του συνδέεται με μια κεραία για τη μετάδοση των σημάτων RF. 

Η βαθμίδα του δέκτη περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

- Τον αποκωδικοποιητή RF 

Ο αποκωδικοποιητής RF χρησιμοποιείται κυρίως για την ψηφιακή αποκωδικοποίηση του σήματος 

RF και την μετατροπή του σε μια σειρά από bits, τα οποία φθάνουν στον μικροελεγκτή δίνοντάς 

του εντολή να ενεργοποιηθεί. Αλλά κατά την εκκίνηση λόγω παρεμβολής γραμμής και λάθος 

επιλογής αντιστάτη και πυκνωτή (που θα αποφασίσει την χρονική σταθερά RC που πρέπει να είναι 

30 ms ή περισσότερο).  Ανάλογα με τον διακόπτη που έχει πατηθεί (αριστερά, δεξιά, προς τα 

εμπρός ή προς τα πίσω κλπ), τα ψηφιακά δεδομένα από τους διακόπτες μεταφέρονται στον 

κωδικοποιητή RF, ο οποίος κωδικοποιεί αυτά τα ψηφιακά δεδομένα σε σήματα ραδιοσυχνοτήτων 

και τα μεταδίδει στον πομπό RF, ο οποίος μεταδίδει τα σήματα RF στον δέκτη (ρομπότ) μέσω της 

κεραίας. Έτσι το ρομπότ, αφού λάβει τα δεδομένα, εκτελεί τις εντολές – ενέργειες που του 

δίνονται.  

- Τον μικροελεγκτή αρχιτεκτονικής ARM 7  

ARM architecture has become the most pervasive 32-bitarchitecture in the world, with wide range 

of ICs available from various IC manufacturers. ARM processors are embedded in products ranging 

from cell/mobile phones to automotive braking systems. A worldwide community of ARM partners 

and third-party vendors has developed among semiconductor and product design companies, 

including hardware engineers, system designers, and software developers. The ARM7controller is 

mainly used for controlling and performing the action of relay driver. But due to wrong selection of 

crystal oscillator and decoupling. The controller time cycle is disturbed. So by using capacitor to 

decouple these problems are solved.  

Η αρχιτεκτονική ARM έχει αναπτυχθεί από την ARM Holdings και θεωρείται από τις πιο 

διαδεδομένες αρχιτεκτονικές 32-bit διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα ολοκλρωμένων κυκλωμάτων (IC), 

τα οποία τα παρέχουν οι διάφοροι κατασκευαστές IC. Πρόκειται για  αρχιτεκτονική συνόλου 

εντολών RISC των 32-bit, που συνδέεται με τον προγραμματισμό και περιλαμβάνει τους τύπους 

δεδομένων της μηχανής, τις εντολές, τους καταχωρητές, τους τρόπους διευθυνσιοδότησης 

(addressing modes), την αρχιτεκτονική μνήμης, τον χειρισμό διακοπών και εξαιρέσεων, καθώς και 

την εξωτερική είσοδο/έξοδο (Input/output, I/O). Μια αρχιτεκτονική συνόλου εντολών περιλαμβάνει 

το σύνολο των μνημονικών εντολών (opcodes) της γλώσσας μηχανής, και τις εντολές που 

υλοποιούνται από τον ίδιο τον επεξεργαστή. [17] 

Τα αρχικά ARM σημαίνουν Προχωρημένη Μηχανή RISC (Advanced RISC Machine), ενώ 

παλαιότερα σήμαιναν Μηχανή RISC Acorn (Acorn RISC Machine). Η αρχιτεκτονική ARM είναι η 
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πιο συχνά χρησιμοποιούμενη αρχιτεκτονική συνόλου εντολών 32-bit όσον αφορά τους 

επεξεργαστές που παράγονται. [18], [19] 

Οι επεξεργαστές ARM είναι σχετικά απλοί, κάτι που τους κάνει κατάλληλους για εφαρμογές 

χαμηλής ισχύος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν υπερισχύσει στις αγορές των κινητών και των 

ενσωματωμένων συστημάτων, σαν μικροί και σχετικά χαμηλού κόστους μικροεπεξεργαστές και 

μικροελεγκτές.  

Κατ' αυτόν τον τρόπο οι επεξεργαστές ARM περιλαμβάνονται σε μια τεράστια ποικίλα προϊόντων 

τεχνολογίας όπως π.χ. σε κινητά τηλέφωνα ή και μέχρι σε συστήματα πέδησης για αυτοκίνητα. 

Το 2005, περίπου το 98% των πάνω από ένα δισεκατομμύριο κινητών τηλεφώνων που πωλούνται 

κάθε χρόνο είχαν τουλάχιστον έναν επεξεργαστή ARM. Το 2009 οι επεξεργαστές ARM 

αντιστοιχούσαν περίπου στο 90% όλων των ενσωματωμένων επεξεργαστών RISC 32-bit και 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό σε καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών ψηφιακών βοηθών (personal digital assistants, PDAs), 

των κινητών τηλεφώνων, των συσκευών ψηφιακής μουσικής και πολυμέσων, των φορητών 

κονσολών βιντεοπαιχνιδιών, των αριθμομηχανών και περιφερειακών υπολογιστών όπως οι σκληροί 

δίσκοι και οι δρομολογητές.  

Η αρχιτεκτονική ARM έχει άδεια χρήσης που δίνεται σε όποιον θέλει να τη χρησιμοποιήσει. 

Κάποιες από τις εταιρείες που την έχουν ή την είχαν αγοράσει είναι η Alcatel-Lucent, η Apple, η 

Atmel, η Broadcom, η Cirrus Logic, η Digital Equipment Corporation, η Energy Micro, η 

Freescale, η Intel (μέσω της DEC), η LG, η Marvell Technology Group, η Microsoft, η NEC, η 

Nintendo, η Nuvoton, η Nvidia, η Sony, η NXP (πρώην Philips), η Oki, η ON Semiconductor, η 

Psion, η Qualcomm, η Samsung, η Sharp, η STMicroelectronics, η Symbios Logic, η Texas 

Instruments, η VLSI Technology, η Yamaha και η ZiiLABS. [20] 

Ένας ελεγκτής ARM 7 (της οικογένειας Cortex) χρησιμοποιείται κυρίως για τον έλεγχο και την 

εκτέλεση προγραμμάτων οδήγησης ρελέ.  

Το τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει είναι η λανθασμένη επιλογή κρυσταλλικού ταλαντωτή 

στο κύκλωμα, το οποίο όμως λύνεται με τη χρήση πυκνωτών. 

- Τον οδηγό του κινητήρα (motor driver): 

Ο κινητήρας είναι συχνότερα ηλεκτρικός. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κινητήρες 

εσωτερικής καύσης ή υδραυλικοί κινητήρες. Κατασκευάζονται με όσο το δυνατόν χαμηλότερο 

κόστος, φροντίζοντας να διαθέτουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής, μικρό θόρυβο και μέγιστη 

απόδοση λειτουργίας. Στους κινητήρες είναι τοποθετημένοι και  ειδικοί μηχανισμοί αυξομείωσης 
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της ταχύτητας (κιβώτιο ταχυτήτων) (gear increasers & reducers), που αποτελούνται από ένα σετ 

γραναζιών, αξόνων και ρουλεμάν που είναι εργοστασιακά τοποθετημένα σε κλειστό, λιπαντικό 

περίβλημα. 

- Τoυς κινητήρες ψεκασμού και σποράς (seed sowing motor and spraying motor): 

Ο κινητήρας ψεκασμού αναλαμβάνει τον ψεκασμό φυτοφαρμάκων. Επίσης, μέσω ειδικής κάμερας, 

γίνεται ο εντοπισμός της θέσης των ζιζανίων. Μία μέθοδος θανάτωσης των ζιζανίων στα φυτά 

καλλιέργειας είναι η χρήση περιορισμένου ψεκασμού απευθείας στα φύλλα που βρίσκονται τα 

ζιζάνια με μικρές ποσότητες φυτοφαρμάκου. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στις περιοχές 

συγκομιδής, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να μην καταστραφεί η καλλιέργεια ή να μην 

διαταραχθεί το έδαφος. [21] 

Επίσης, δοκιμές έχουν δείξει ότι το πιτσίλισμα μπορεί να μειωθεί όταν ένα το φυτοφάρμακο 

ψεκάζεται ως παχύρευστο gel και όχι σε απόλυτα υγρή μορφή. Άλλες δοκιμές έχουν δείξει ότι όταν 

η σωστή ποσότητα ζιζανιοκτόνου τοποθετείται με τον σωστό τρόπο την κατάλληλη στιγμή, η 

χρήση του ζιζανιοκτόνου μειώνεται δραστικά κατά 1 γραμμάριο ανά 2,5 στρέμματα περίπου για 

προσβολή της τάξης των 100 ζιζανίων ανά τετραγωνικό μέτρο.  

Στο Ινστιτούτο Γεωργικών Επιστημών της Δανίας (DIAS - Danish Institutes of Agricultural 

Sciences) έχει αναπτυχθεί ένα αντίστοιχο ρομποτικό σύστημα ψεκασμού. Πρόκειται για το 

λεγόμενο ρομποτικό ποτιστή με τη μορφή ενός μηχατρονικού ψεκαστήρα για τον ψεκασμό 

μεταβλητών ποσοτήτων φυτοφαρμάκου. Κατ' αυτόν τον τρόπο, γνωρίζοντας τις θέσεις που 

βρίσκονται τα διάφορα ζιζάνια αλλά και πόσο επιβλαβή είναι, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, 

ώστε να ψεκαστούν τα φυτά με σωστό τρόπο, αλλά και ταυτόχρονα να αφαιρεθούν τα μαραμένα 

κλαδιά. Επίσης ο κινητήρας σποράς αναλαμβάνει να σπείρει το έδαφος. [21] 

 - Τον κινητήρα κοπής αγριόχορτων (grass cutting motor) 

Αυτός ο κινητήρας χρησιμοποιείται για την κοπή ανεπιθύμητων χόρτων ή φυτών. Επίσης 

χρησιμοποιείται και για τη συγκομιδή. Η επιλεκτική συγκομιδή περιλαμβάνει την έννοια της 

συγκομιδής μόνο εκείνων των τμημάτων της καλλιέργειας που πληρούν ορισμένα κατώτατα όρια 

ποιότητας. Για παράδειγμα γίνεται η επιλεκτική συγκομιδή κριθαριού όπου οι σπόροι του είναι 

αρκετά στεγνοί ή με διαθέτουν σταθερή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες ή  γίνεται επιλογή για 

συγκομιδή φρούτων και λαχανικών που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια μεγέθους. Για να είναι 

δυνατή η αποτελεσματική επιλεκτική συγκομιδή, απαιτείται να πληρούνται δύο βασικά κριτήρια: η 

ικανότητα να αντιλαμβάνεται τους ποιοτικούς παράγοντες πριν από τη συγκομιδή και η ικανότητα 

συγκομιδής του προϊόντος χωρίς να καταστρέφεται η υπόλοιπη καλλιέργεια. [21] 
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Τα πλεονεκτήματα ηλιακού agrorobot είναι τα εξής [21]:   

- Διαθέτει μεγάλη αντοχή 

- Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον 

- Εμφανίζει ελάχιστα σφάλματα σε υψηλές ταχύτητες  

- Μπορεί εύκολα να δουλέψει γύρω από δέντρα, βράχους, λίμνες και άλλα εμπόδια. Επίσης μπορεί 

να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε μεγάλες εκτάσεις γης. 

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από τη γεωργία, στην ιατρική και στη διαστημική μελέτη των 

πλανητών.  

 

 

 

 

2.3 Σχεδιασμός ηλιακού ρομπότ γεωργίας με μικροελεγκτή ATMEGA 328P 

Τα αγροτικά ρομπότ με μικροελεγκτή ATMEGA 328P χρησιμοποιούνται κατά βάση σε αυτόνομες 

γεωργικές εργασίες, όπως το όργωμα, η σπορά και ο ψεκασμούς. [32] 

Το γεωργικό ρομπότ πολλαπλών χρήσεων χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των τεσσάρων 

λειτουργιών όπως το όργωμα του εδάφους, η σπορά σπόρων, η κοπή χόρτων και ο ψεκασμός με 

νερό. [31], [32] 

Επίσης αυτό το είδος αγροτικού ρομπότ μπορεί να επεκταθεί λειτυργικά στον αυτοματοποιημένο 

έλεγχο ζιζανίων, στη χρήση λιπασμάτων με βάση την κατάσταση του εδάφους, στην άρδευση κλπ. 

Το προτεινόμενο σύστημα χρησιμοποιείται κυρίως για την εγκατάσταση καλλιεργειών, τη φροντίδα 

των φυτών και την επιλεκτική συγκομιδή. [32] 

Το μπλοκ διάγραμμα του προτεινόμενου μοντέλου αγροτικού ρομπότ φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα. [32] 
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 Σχήμα 16: Μπλοκ διάγραμμα αγροτικού ρομπότ με μικροελεγκτή ATMEGA 328P  

(Πηγή: [31]) 

 Σχήμα 17: Μπλοκ διάγραμμα τηλεχειριστηρίου (remote control) 

(Πηγή: [31]) 
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Το ρομποτικό σύστημα λειτουργεί με την βοήθεια μπαταρίας των 12V. Το πλαίσιο της βάσης 

αποτελείται από 4 τροχούς οι οποίοι συνδέονται με τέσσερις (4) βραχίονες, ενώ οι τροχοί κινούνται 

με κινητήρα dc. Στο ένα άκρο του σκελετού, τοποθετείται ένα σύστημα κοπής γρασιδιού. Οι 

σπόροι απλώνονται μέσω μιας οπής. [31]  

Επίσης υφίσταται ένα σύστημα τοποθέτησης των σπόρων και ένας  ψεκαστήρας νερού. Ο πομπός 

και ο δέκτης χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργίας του ρομπότ αναφορικά με το 

όργωμα, τη σπορά και την άρδευση. 

Η καρδιά του ρομποτικού συστήματος, όπως πάντα είναι ο μικροελεγκτής ATMEGA328P. Η 

μονάδα του πομποδέκτη και οι κινητήρες DC συνδέονται μέσω του μικροελεγκτή, ώστε να 

παρέχουν τις ανωτέρω  λειτουργίες. Ο ασύρματος έλεγχος του ρομπότ επιτρέπει του επιτρέπει να 

κινείται και προς τις τέσσερις (4) κατευθύνσεις (μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά). Κατ' αυτόν 

τον τρόπο δίνονται εντολές στο ρομπότ για την κίνησή του εμπρός, πίσω, για να σταματάει κλπ. 

Ειδικότερα, υπάρχει η δυνατότητα εννέα εντολών με τη χρήση των πλήκτρων ρύθμισης: F 

(εμπρός), B (πίσω), L (ισοπέδωση), P (όργωμα), S (σπορά), W (πότισμα) και το κουμπί με το 

νούμερο 1 (για να σταματήσουν όλες τις λειτουργίες του ρομπότ). 

Σύμφωνα με τις εντολές και τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή, το ρομπότ κινείται και εκτελεί 

τις παραπάνω λειτουργίες. Ταυτόχρονα ο ένας άλλος μικροελεγκτής (ο AT89S52) χρησιμοποιείται 

για τον έλεγχο διαφόρων λειτουργιών του ρομποτικού συστήματος. [31] 

Ακόμη, η θύρα 2 και η θύρα 1 του μικροελεγκτή AT89S52 χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του 

οργώματος, της σποράς, της ισοπέδωσης και του ψεκασμού του νερού μέσω των μηχανών 

οδήγησης ρομπότ. Οι κινητήρες άροσης συνδέονται με τους πείρους εξόδου (3 & 6) και οι 

κινητήρες ισιώματος του εδάφους συνδέονται με τους πείρους εξόδου (11 & 14) του οδηγού του 

κινητήρα L293D. [31] 

Το L293D είναι ο οδηγός κινητήρα για τον έλεγχο των λειτουργιών κινητήρα DC για το όργωμα 

και το ίσιωμα του εδάφους. Ο κινητήρας DC που χρησιμοποιείται στους τροχούς συνδέεται με ένα 

άλλο οδηγό L293D για σωστή κίνηση των τροχών. Ομοίως για τις λειτουργίες της σποράς και του 

ψεκασμού νερού, χρησιμοποιούνται άλλοι οδηγοί του κινητήρα L293D. Ο προγραμματισμός του 

μικροελεγκτή αναπτύσσεται σε γλώσσα C. [31] 

 

 

 

 



37 

 

 

2.3.1 Παράμετροι κινητήρα 

Αναφορικά με τον κινητήρα, οι παραμέτροι για το όργωμα, τη σπορά, το ίσιωμα του εδάφους και 

τον ψεκασμό νερού παρουσιάζονται στους πίνακες 2 και 3. 

Α/Α Παράμετρος Τιμή 

1 Ροπή κινητήρα 0,24 Nm 

2 Στροφές κινητήρα 200 RPM 

Πίνακας 2: Λειτουργία κύλησης 

(Πηγή: [31]) 

 

Α/Α Παράμετρος Τιμή 

1 Ροπή κινητήρα 0,98 Nm 

2 Στροφές κινητήρα 60 RPM 

Πίνακας 3: Λειτουργία σποράς και κοψήματος γρασιδιού 

(Πηγή: [31]) 

 

2.3.2 Δομικά στοιχεία του αγροτικού ρομπότ 

Α. Κινητήρες ψεκασμού  

Οι κινητήρες ψεκασμού χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό φυτοφαρμάκων. Ένας κινητήρας 

υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιείται για τον ψεκασμό φυτοφαρμάκων με κατάλληλη ταχύτητα και 

πίεση. Οι αγρότες με τη χρήση τηλεχειριστηρίου θέτουν σε λειτουργία τον κινητήρα του 

ψεκαστήρα. Με άλλα λόγια, ο έλεγχος του κινητήρα γίνεται από τους αγρότες. Στο σημείο αυτό, 

πρέπει να σημειωθεί ότι έχει προηγηθεί η ανάμιξη των φυτοφαρμάκων από τον αγρότη, ώστε να 

επιτευχθούν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα αποτελέσματα. Έτσι, η ποσότητα των ψεκασμένων 

φυτοφαρμάκων μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά. Ακόμα είναι εφικτός ο εντοπισμένος 

ψεκασμός του φυτοφαρμάκου εφόσον αυτό απαιτείται. Τέλος, να σημειωθεί ότι υφίστανται 

διάφορες νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του ελέγχου του 

ψεκασμού, οι οποίες πλέον εφαρμόζονται. [31] 
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B. O μικροελεγκτής ATMEGA328P 

Το Arduino Uno είναι ένας μικροελεγκτής που βασίζεται στον μικροελεγκτή ATmega328p 

σύμφωνα με το φυλλάδιο προδιαγραφών του.  Διαθέτει 14 ψηφιακούς ακροδέκτες εισόδου / εξόδου 

(εκ των οποίων οι 6 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έξοδοι PWM), 6 αναλογικές εισόδους, έναν 

κεραμικό συντονιστής στα 16 MHz, μια θύρα σύνδεσης USB, την υποδοχή τροφοδοσίας και το 

κουμπί επαναφοράς (reset). [27], [28] 

Επιπρόσθετα Arduino Uno περιέχει όλα όσα χρειάζονται για την υποστήριξη του μικροελεγκτή. 

Aπλά συνδέεται στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB ή τροφοδοτείται με ειδικό προσαρμογέας 

από εναλλασσόμενο (AC) σε συνεχές ρεύμα (DC).  Επίσης μπορεί να τροφοδοτηθεί με μπαταρία. 

[27] 

Ακόμα, το Arduino προγραμματίζεται με ανοιχτό κώδικα. Ο ανοικτός κώδικας ως ένα μοντέλο 

ανάπτυξης προωθεί [28]:  

α) την καθολική πρόσβαση μέσω της ελεύθερης άδειας για το σχεδιασμό ή προσχέδιο ενός 

προϊόντος,  

β) την καθολική αναδιανομή του εν λόγω σχεδίου ή προσχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της 

περαιτέρω βελτίωσης της από οποιονδήποτε. 

Οι ερευνητές βλέπουν το ανοιχτό λογισμικό ως μια ειδική περίπτωση του μεγαλύτερου προτύπου 

ανοιχτής συνεργασίας, κάθε σύστημα καινοτομίας ή παραγωγής που βασίζεται σε 

προσανατολισμένους στόχους οι οποίοι αλληλεπιδρούν για να δημιουργήσουν ένα προϊόν (ή 

υπηρεσία) της οικονομικής αξίας, το οποίο (ή την οποία) θέτουν στην διάθεση των συνεισφερόντων 

(υποστηρικτών) και στους μη συνεισφέροντες ομοίως.  Η φράση ’’Ανοικτός Κώδικας’’ έχει γίνει 

ευρέως αποδεκτή, όμως οι προγραμματιστές και οι παραγωγοί χρησιμοποίησαν μια ποικιλία άλλων 

όρων. O Ανοικτός Κώδικας κέρδισε έδαφος με την άνοδο του Διαδικτύου, καθώς και την 

συνακόλουθη ανάγκη για μαζική ανανέωση του εξοπλισμού του πηγαίου κώδικα υπολογιστών. 

Ανοίγοντας τον πηγαίο κώδικα επέτρεψαν την αυτό-βελτίωση της ποικιλομορφίας των μοντέλων 

παραγωγής, μονοπατιών επικοινωνίας, και διαδραστικές κοινότητες. Το κίνημα του ελεύθερου 

λογισμικού ανοικτού κώδικα προέκυψε για να διευκρινίσει στο περιβάλλον, ότι νέα θέματα, η 

πνευματική ιδιοκτησία, η αδειοδότηση τομέα και καταναλωτών δημιουργήθηκαν. [27] 

Σε γενικές γραμμές, ο ανοικτός κώδικας αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή στον οποίο ο 

πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό για χρήση ή και την τροποποίηση από τον αρχικό 

σχεδιασμό του. Ο ανοικτός πηγαίος κώδικας δημιουργείται τυπικά ως μια συλλογική προσπάθεια 
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στην οποία προγραμματιστές βελτιώνουν τον κώδικα και μοιράζονται τις αλλαγές εντός της 

κοινότητας. Ο ανοικτός κώδικας βλάστησε στην τεχνολογική κοινότητα ως μια απάντηση στο 

ιδιόκτητο λογισμικό που ανήκουν σε εταιρείες. [27], [28] 

Το μοντέλο του ανοικτού κώδικα περιλαμβάνει την έννοια των ταυτόχρονων ακόμη διαφορετικών 

ημερήσιων διατάξεων και διαφορετικών προσεγγίσεων στην παραγωγή, σε αντίθεση με τα πιο 

κεντρικά μοντέλα ανάπτυξης, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε εμπορικές εταιρείες 

λογισμικού.  

Μια βασική αρχή και την πρακτική της ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα είναι η ομότιμη 

παραγωγή από τα εμπορεύματα συναλλαγής και τη συνεργασία, με το τελικό προϊόν, ύλη, 

"προσχέδια", και έγγραφα που είναι διαθέσιμα χωρίς κόστος για το κοινό. [27] 

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται επίσης για την ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογιών ανοιχτού 

κώδικα, ηλιακή φωτοβολταϊκή τεχνολογία, κ.ά.  τα οποία μπορεί κανείς να προγραμματίσει ακόμη 

κι αν είναι αρχάριος μέσω του δικού του δωρεάν προγράμματος (IDE: Integrated Development 

Environment) που τρέχει σε Windows, Linux και MAC OS X (Arduino software). 

Τέλος, αναφορικά με το L293D, πρόκειται για έναν τυπικό οδηγό κινητήρα ή με άλλα λόγια ένα 

ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC) οδηγού του κινητήρα που επιτρέπει στον κινητήρα DC να οδηγεί σε 

οποιαδήποτε κατεύθυνση. Το ολοκληρωμένο L293D διαθέτει 16 ακίδες και μπορεί να ελέγχει ένα 

σετ δύο (2) κινητήρων DC ταυτόχρονα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι είναι 

εφικτός ο έλεγχος δύο (2) DC κινητήρων με ένα μόνο ολοκληρωμένο L293D (IC). [27], [29] 

 

Γ. Κύκλωμα οδήγησης 

Το γρανάζι δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας στον μικροελεγκτή λόγω του μικρού ρεύματος 

εξόδου. Γι' αυτό το λόγο ο οδηγός κινητήρα λειτουργεί ως ενισχυτής ρεύματος. Συνεπώς ο σκοπός 

των οδηγών του κινητήρα είναι η ενίσχυση του ρεύματος που οδηγείται στον κινητήρα. Το 

κύκλωμα οδήγησης κινητήρα, IC L293D, υλοποιείται με τη προσθήκη σε συνδεσμολογία γέφυρας 

τύπου Η, 4 αντιστάσεων των 4,7KΩ και 3,3KΩ σε κάθε πλευρά. Η γέφυρα τύπου Η επιτρέπει στην 

τάση να ρέει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Όπως γνωρίζουμε, η τάση πρέπει να αλλάξει 

πολικότητα (δηλ. κατεύθυνση) για να μπορεί να περιστρέφει τον κινητήρα δεξιόστροφα ή 

αριστερόστροφα και επομένως η συνδεσμολογία αυτή είναι ιδανική για την οδήγηση του dc 

κινητήρα. Λόγω του μεγέθους του, χρησιμοποιείται ευρέως στη ρομποτική επιστήμη για τον έλεγχο 

κινητήρων dc. [29], [31] 
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Δ. Ηλιακά πάνελ 

Το ηλιακό πανελ έχει σχεδιαστεί για να απορροφά τις ακτίνες του ήλιου ως πηγή ενέργειας για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού ή θέρμανσης. Μια φωτοβολταϊκή μονάδα (PV) αποτελείται από 6×10 

ηλιακές κυψέλες. [12] 

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ παράγουν ηλεκτρισμό από την ηλιακή ενέργεια. Κάθε μονάδα έχει dc ισχύ 

εξόδου υπό κανονικές συνθήκες δοκιμής που  κυμαίνεται από 100 έως 365 Watt. Η απόδοση ενός 

φωτοβολταϊκού  συστήματος εξαρτάται από το εμβαδόν του. Π.χ. ένα πάνελ με απόδοση 8% που 

έχει ισχύ εξόδου 230 watt θα έχει διπλάσιο εμβαδόν από ένα πάνελ με απόδοση 16% και ίδια ισχύ 

εξόδου. 

Τέλος η θερμοκρασία λειτουργίας τους κυμαίνεται από 400C έως 800C. [30] 

 

E. Μαθηματικοί υπολογισμοί Ροπής & ταχύτητας τροχού 

Με την ακτίνα του άξονα τροχού, στο 1cm, η συνολική ροπή του κινητήρα Τ δίνεται από τη σχέση: 

 T=F*r = m*g*r=10×9,81×10-2= 0,981 Nm  

Για ένα κινητήρα ισχύει:  

T = Τ/4= 0.981/4=0,24 Nm  

Επίσης, ισχύει ότι: 1Nm =10,197 kg cm  

Επομένως,  

T = 0.24×10.197, δηλαδή T = 2.447 Kg cm  

Για στροφές κινητήρα στα 200rpm, προκύπτει ότι η ταχύτητα του ρομπότ θα είναι: 

 (200×2π×7×10-2)/60=1.466 m/s  

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι το αυτόνομο γεωργικό ρομπότ πολλαπλών χρήσεων εφαρμόζεται με 

επιτυχία για διάφορες λειτουργίες όπως το όργωμα, η σπορά, η κοπή και ο ψεκασμός. Ακόμη τα 

πλεονεκτήματα των γεωργικών ρομπότ πολλαπλών χρήσεων είναι η μείωση της ανθρώπινης 

παρέμβασης και επομένως του κόπου, η διασφάλιση της σωστής άρδευσης και η αποτελεσματική 

χρήση των πόρων. 

Στο μέλλον, μπορεί να επεκταθεί η λειτουργικότητά του χρησιμοποιώντας αισθητήρες υπερήχων 

και κάμερες για την εκτέλεση των ίδιων λειτουργιών χωρίς να είναι απαραίτητα η ύπαρξη χειριστή. 

Συγκεκριμένα, ένα ακόμα πιο προηγμένο αγροτικό ρομπότ θα μπορεί να εκτελεί μετρήσεις 

πρόσθετων παραμέτρων, όπως η κατάσταση του εδάφους, η περιοχή κάλυψης από το ρομπότ κλπ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

3.1 Χρήση smart phones στην πολυλειτουργική γεωργική εκμετάλλευση από ρομπότ 

Οι εφαρμογές της ρομποτικής εξαπλώνονται καθημερινά για να καλύψουν περαιτέρω τομείς, καθώς 

η ευκαιρία αντικατάστασης ανθρώπινων χειριστών παρέχει αποτελεσματικές λύσεις με απόδοση 

στην επένδυση αυτή. [23] 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι οι εργασίες των αγροτών τα χημικά που 

χρησιμοποιούν κατά το ράντισμα, η σπορά της κοπριάς ή άλλων λιπασμάτων  αποτελούν 

δραστηριότητες που μπορούν πλέον να αντικατασταθούν από την ανάπτυξη μη επανδρωμένων 

επιλογών. [24] 

Ο βασικός στόχος αυτής της ενότητας είναι περιγράψει ένα πολυλειτουργικό μηχάνημα, το οποίο 

χρησιμοποιείται για το σκάψιμο του εδάφους, τη σπορά, το ίσιωμα του εδάφους και τον ψεκασμό 

με όσο το δυνατόν λιγότερες αλλαγές στα αξεσουάρ και με το ελάχιστο κόστος. Όλο αυτό το 

σύστημα του ρομπότ λειτουργεί με  μπαταρία και ηλιακή ενέργεια. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ρομπότ είναι τα ακόλουθα [24]:  

• Στο πλαίσιο της βάσης του ρομπότ είναι συνδεδεμένοι 4 τροχοί  και η κίνηση είναι στους πίσω 

τροχούς μέσω ενός κινητήρα dc. 

• Στο ένα άκρο του σκελετού, τοποθετείται το εξάρτημα της καλλιέργειας το οποίο οδηγείται επίσης 

από κινητήρα DC και έχει σχεδιαστεί για να σκάβει το έδαφος. 

• Ψεκαστήρας αντλίας νερού για ψεκασμό νερού ή λιπάσματος. 

• Το ηλιακό πάνελ τοποθετείται πάνω από το ρομπότ και συνδέεται με την μπαταρία για τη φόρτισή 

της. Κατ' αυτόν τον τρόπο η μέγιστη απόδοση χρησιμοποιείται από  το ηλιακό πάνελ στην 

μπαταρία. 

• Για τη λειτουργία του ρομπότ απαιτείται μπαταρία των 12V. 

• Ο πομπός IR και ο δέκτης IR χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργίας του οχήματος. 
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Σχήμα 18: Μπλοκ διάγραμμα ρομπότ πολλαπλών λειτουργιών με  χρήση smart phone  

(Πηγή: [24]) 

Το Μπλοκ διάγραμμα ρομπότ πολλαπλών λειτουργιών με  χρήση smart phone αποτελείται από τα 

εξής βασικά δομικά στοιχεία [24]:   

• Μικροελεγκτή PIC 16F877 

• Αισθητήρα IR για ανίχνευση εμποδίων 

• Αισθητήρα υγρασίας εδάφους  

• Bluetooth για την άντληση πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του agribot. 

• Ρομπότ 

• κινητήρα 

• Η αντλία του κινητήρα για την άντληση νερού στα χωράφια. 
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Γ. Αρχές Λειτουργίας 

Στόχος είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η κατασκευή ενός ρομπότ που να μπορεί να σκάψει το 

έδαφος, να λειάνει το έδαφος για να απομακρυνθεί η λάσπη και να ενεργοποιήσει ή να 

απενεργοποιήσει τον κινητήρα ανάλογα με τη στάθμη του νερού στο έδαφος. Το σύστημα του 

ρομπότ λειτουργεί με τάση από μπαταρία, αλλά κυρίως αντλεί ηλιακή ενέργεια, η οποία συμβάλλει 

ταυτόχρονα στη φόρτιση της μπαταρίας. 

Τα πλεονεκτήματα αυτών των ρομπότ είναι οι hands-free και οι λειτουργίες εισαγωγής δεδομένων. 

Στον τομέα του γεωργικού αυτόνομου ρομποτικού συστήματος, αναπτύχθηκε η ιδέα διερεύνησης 

πολλαπλών μικρών αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων που θα μπορούσαν να είναι πιο 

αποτελεσματικά από τους παραδοσιακούς μεγάλους ελκυστήρες που απαιτούν την ανθρώπινη 

παρουσία και παρέμβαση.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, έχει σχεδιαστεί μια μονάδα αυτοματισμού με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά [24]: 

• Το ρομπότ διαθέτει ρότορα που χρησιμοποιείται για να κάνει το λεγόμενο ξεχορτάριασμα, ενώ 

παράλληλα μπορεί να κινηθεί λειαίνοντας το έδαφος.  

• Όλες οι λειτουργίες εκτελούνται με τη βοήθεια του μικροελεγκτή PIC. 

• Ο αισθητήρας υγρασίας χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της υγρασίας στο περιβάλλον καθώς 

επίσης και για την ανίχνευση της στάθμης του νερού στο έδαφος. Ο μικροελεγκτής αναλαμβάνει 

την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κινητήρα άντλησης ανάλογα με τη στάθμη του νερού. 

• Το ρομπότ έχει τη δυνατότητα, επίσης να σκάψει για να βγάλει τα λαχανικά από το έδαφος. 

• Το Bluetooth χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων στον αγρότη αναφορικά με τη 

λειτουργίες που εκτελούνται από το ρομπότ. [23] 
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Δ. Διάγραμμα Ροής 

 

Σχήμα 19: Διάγραμμα ροής γεωργικού ρομπότ πολλαπλών χρήσεων που λειτουργεί με έξυπνο 

τηλέφωνο 

(Πηγή: [24]) 
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Επεξήγηση διαγράμματος ροής [24]: 

Βήμα 1 - Ενεργοποίηση του ρομπότ. 

Βήμα 2 - Το ρομπότ αρχίζει να κινείται προς τα εμπρός και ενεργοποιούνται όλοι οι αισθητήρες. 

Βήμα 3 - Οι αισθητήρες υπερύθρων ανιχνεύουν ανεπιθύμητα χόρτα (ή) ζιζάνια. 

Βήμα 4 - Εάν ο αισθητήρας υπερύθρων ανιχνεύσει την παρουσία ζιζανίων (ή) χόρτων τότε ο 

ρότορας αρχίζει να περιστρέφεται για να κόβει χόρτα (ή) φυτά ζιζανίων. 

Βήμα 5 - Ο αισθητήρας υγρασίας χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της υγρασίας στο έδαφος για το 

πότισμα των φυτών. 

Βήμα 6 - Εάν η ένδειξη υγρασίας στον αισθητήρα είναι σε χαμηλά επίπεδα, ο αισθητήρας 

ενεργοποιεί την αντλία νερού (ή) εάν η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα, ο αισθητήρας 

απενεργοποιεί την αντλία νερού. 

Βήμα 7 - Περιοδική επανάληψη των βημάτων 3 έως 6. 

Βήμα 8 - Ο διακόπτης χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του σκαψίματος του αγροκτήματος  

Βήμα 9 - Το έξυπνο τηλέφωνο συνδέεται με ρομπότ μέσω της εφαρμογής Bluetooth. 

Βήμα 10 - Η εφαρμογή έξυπνου τηλεφώνου σαρώνει τη συσκευή, ανιχνεύει και συνδέει το ρομπότ. 

Βήμα 11 - Ο διακομιστής εφαρμογών διατηρεί αρχεία λειτουργιών (άρδευση νερού / κοπή 

ζιζανίων/όργωμα γης) σε σχέση με το χρόνο και  μεταφέρει τα δεδομένα μεταξύ τηλεφώνου και 

ρομπότ. 

Ε. Πειραματικά Αποτελέσματα 

Το agribot τεσσάρων (4) τροχών χρησιμοποιεί έναν μικροελεγκτή PIC 16F877A, αισθητήρες 

υπερύθρων, αισθητήρες υγρασίας, ένα μοτέρ αντλίας νερού, τον οδηγό κινητήρα, ένα μοτέρ DC, 

έναν ρομποτικό βραχίονα, έναν διακόπτη, το ρότορα και φυσικά ένα ηλιακό πάνελ. 

Το agribot ξεκινά να κινείται προς τα εμπρός με τους δύο αισθητήρες, τον αισθητήρα IR και τον 

αισθητήρα υγρασίας οι οποίοι είναι ενεργοποιούνται "ON". Αυτοί χρησιμοποιούνται για την real 

time παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Οι αισθητήρες υπερύθρων χρησιμοποιούνται για να 

ενεργοποιoύν το ρότορα για να κοπούν τα ανεπιθύμητα ζιζάνια ή χόρτα. Ομοίως, οι αισθητήρες 

υγρασίας χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της υγρασίας του εδάφους και την ενεργοποίηση ή 

απενεργοποίηση της αντλίας νερού για το πότισμα των φυτών. Ο ρομποτικός βραχίονας 

κατασκευάζεται για το όργωμα της γης. [24] 
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Σχήμα 20: Ρομπότ καλλιέργειας 

(Πηγή: [24]) 

Το ρομπότ λειτουργεί σε χειροκίνητη λειτουργία μόνο για σκοπούς ελέγχου. Χρησιμοποιείται για 

να ξεκινήσει το ρομπότ και να το κάνει να κινείται προς τα εμπρός. Οι τρεις σημαντικοί μηχανισμοί 

είναι οι εξής [24]: 

α. Ο ρότορας ενεργοποιείται / απενεργοποιείται μέσω αισθητήρων IR εντοπίζοντας τα ανεπιθύμητα 

χόρτα, 

β. Η αντλία νερού ενεργοποιείται / απενεργοποιείται χρησιμοποιώντας αισθητήρα υγρασίας με 

βάση την ανίχνευση της υγρασίας στο έδαφος.  

γ. Το ρομποτικό σύστημα ενεργοποιείται / απενεργοποιείται μέσω ενός διακόπτη για το όργωμα της 

γης. 

Η αυτόματη λειτουργία εφαρμογής Android με διασύνδεση Bluetooth χρησιμοποιείται για την 

παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας του ρομπότ. Τα βήματα που σχετίζονται με την 

παρακολούθηση του ρομπότ είναι τα εξής [22], [24]: 

1.  Σάρωση εφαρμογών για το ρομπότ με Bluetooth (HC-05). 

2.  Σύνδεση του ρομπότ μέσω του κινητού τηλεφώνου  

3. Υπάρχουν τρεις 3 τρόποι επικοινωνίας [24]: 

α. Λειτουργία ροής byte, 

β. Λειτουργία πληκτρολογίου, 

γ. Λειτουργία γραμμής εντολών. 

4. Επιλογή λειτουργίας ροής Byte  και επιτυχής σύνδεση  

5.  Ο κινητήρας άντλησης είναι σε κατάσταση ΟΝ ή ο ρότορας είναι ενεργοποιημένος για την 

λείανση του εδάφους ή το κόψιμο του γρασιδιού ή το ρομπότ σκάβει το έδαφος. 
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ΣΤ. Πλεονεκτήματα [24] 

1. Μειώνει τον αριθμό των εργασιών που απαιτούνται για τη γεωργική δραστηριότητα. 

2. Λόγω της γρήγορης δράσης του, εξοικονομείται ο χρόνος. 

3. Το Agribot μπορεί να εργαστεί σε οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες. 

4. Τα ρομπότ μπορούν να λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση 

5. Παρέχει προστασία από επιβλαβείς επιδράσεις των χημικών 

 

Ζ. Εφαρμογές [24] 

• Το ρομπότ διαθέτει ειδικό ρότορα που καταστρέφει τα ανεπιθύμητα χόρτα ενώ κινείται και επίσης 

ισοπεδώνοντας το έδαφος. 

• Το ρομπότ έχει επίσης δυνατότητα σκαψίματος του εδάφους. 

• Διαθέτει Αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κινητήρα άντλησης νερού. 

Συμπερασματικά, γίνεται φανερό, βάσει των ανωτέρω, οι ευκαιρίες για παραγωγικότητα στη 

γεωργία είναι αυξημένες με τη χρήση των ρομπότ, καθώς πληθαίνουν διαρκώς οι αγρότες που τα 

επιλέγουν για πολλαπλές χρήσεις στα χωράφια τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διάφορα ζητήματα που 

σχετίζονται με την αυτονομία του αγροτικού εξοπλισμού ξεπερνιόνται πλέον με την βοήθεια της 

εξελισσόμενης τεχνολογίας. 

Πρόκειται, λοιπόν, για το μέλλον στη γεωργική παραγωγή. Ωστόσο, η αντικατάσταση του 

ανθρώπου από τα αυτόματα ρομποτικά συστήματα σημαίνει ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί ο 

τρόπος με τον οποίο γίνεται η παραγωγή των καλλιεργειών με δεδομένο ότι η παραγωγή και οι 

τρόποι των καλλιεργειών μπορεί να γίνει πιο εύκολα και με μικρότερο κόστος εφόσον 

χρησιμοποιηθεί ένα ικανό πλήθος αυτόματων μηχανημάτων. [25] 

Επιπρόσθετα, είναι δυνατόν να εξασφαλίζεται στα προϊόντα η όσο το δυνατόν πιο υψηλή ποιότητα 

μετρώντας με ακρίβεια το χρώμα, το βάρος, την πυκνότητα, την ωρίμανση των καρπών, το μέγεθος 

και το σχήμα τους.  

Είναι προφανές, επομένως ότι τα ρομπότ μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής μας.  
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3.2 H χρήση της ηλιακής ρομποτική τεχνολογίας για την ανίχνευση θανατηφόρων και τοξικών 

χημικών ουσιών  

Είναι εξαιρετικά χρήσιμη η αξιοποίηση των ρομπότ για την ανίχνευση και την αποφυγή της 

έκθεσης σε τοξικά ή επιβλαβή χημικά. Πρόκειται, πραγματικά, για ένα κρίσιμο ζήτημα και 

πρόκληση. Για να αντιμετωπιστεί η πρόκληση αυτή, σχεδιάστηκε ένα αυτόνομο τηλεχειριζόμενο 

ρομπότ, όπου δεν απαιτείται καθοδήγηση και ανθρώπινη παρέμβαση. Το ρομπότ αυτό θα έχει ως 

βασικό σκοπό του την ανίχνευσή επιβλαβών, τοξικών και ενδεχομένως θανατηφόρων χημικών 

στοιχείων που απαντώνται συχνά και στο έδαφος. Τα βασικότερα στοιχεία ανίχνευσης είναι τα 

εξής: NO2, N2, CO, CO2, LPG, CH4, CNG, C2H5OH, NH3, H2 κ.α.). [26] 

Ένα ηλιακό ρομπότ ανίχνευσης (SCDR) μειώνει δυνητικά το ενδεχόμενο απώλειας ανθρώπινων 

ζωών και προστατεύει από την καταστροφή του περιβάλλοντος συμβάλλοντας στην ευημερία της 

γης, σε ένα πιο υγιές οικοσύστημα και στη βιώσιμη ανάπτυξη. [26] 

Το σύστημα διαχείρισης ισχύος και διανομής του SCDR τροφοδοτείται από μια φιλική προς το 

περιβάλλον επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να επαναφορτιστεί κατά τη διάρκεια της 

ημέρας με ηλιακή ενέργεια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επεκτείνονται οι ώρες λειτουργίας του SCDR. 

Άλλωστε η υπερβολική κατανάλωση ενέργειας στον ανεπτυγμένο κόσμο τα τελευταία 30 χρόνια 

έχει δημιουργήσει σοβαρές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον πλανήτη μας. Είναι γνωστό 

ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η ρύπανση του αέρα έχει ήδη προξενήσει διαπιστωμένα την 

απώλεια ανθρώπινων ζωών λόγω της επιβάρυνσης της υγείας τους. Έτσι όλο και περισσότεροι 

έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία του εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάγκη χρήσης 

ανανεώσιμης ενέργειας ακόμα και στον τομέα της γεωργίας. [26] 

Βάσει των ανωτέρω, το ηλιακό ρομπότ ανίχνευσης χημικών (SCDR) έχει σχεδιαστεί για τον 

εντοπισμό διαφόρων επιβλαβών, τοξικών και θανατηφόρων χημικών ουσιών τόσο στον αέρα όσο 

και στο έδαφος μέσω της χρήσης διαφόρων χημικών αισθητήρων. Στον τομέα της γεωργίας δύναται 

να αξιοποιηθεί για τον εντοπισμό ουσιών στο έδαφος.   

Το SCDR έχει δύο τρόπους λειτουργίας [26]:  

- τηλεχειριζόμενη (με ανθρώπινο χειριστής που διαθέτει τηλεχειριστήριο) και  

- αυτόνομη λειτουργία (χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση). 

Το ρομποτικό σύστημα SCDR τροφοδοτείται σύστημα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας φιλική προς 

το περιβάλλον. Αυτό το σύστημα μπαταρίας συμπληρώνεται με ηλιακή ενέργεια μέσω του ηλιακού 

συλλέκτη. Το σύστημα πάνελ διαθέτει έναν αυτόματο μηχανισμό κλίσης ειδικά σχεδιασμένο, ώστε 

να ευθυγραμμίζεται προς την υψηλότερη ένταση φωτός από την πρόσπτωση της ηλιακής ενέργειας. 
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Το σύστημα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

Σχήμα 21: Σύστημα κλίσης πλαισίου ηλιακού panel 

(Πηγή: Iem Heng, Ali Harb, Andy S. Zhang, 2011) 

Το σύστημα αυτόματης κλίσης αποτελείται από τέσσερις κινητήρες DC. Oι κινητήρες 

ενεργοποιούνται βάσει του συστήματος ανίχνευσης φωτός. Το σύστημα ανίχνευσης φωτός 

παρακολουθεί το κίνηση του ήλιου και στέλνει σήματα για την ενεργοποίηση των DC κινητήρων.  

Η λειτουργία του ρομποτικού συστήματος SCDR φαίνεται στο παρακάτω σχήμα στο μπλοκ 

διάγραμμα ασύρματης επικοινωνίας με πομποδέκτες Xbee (ZigBee) για το ρομποτικό σύστημα 

SCDR. [26] 

 

Σχήμα 22: Μπλοκ διάγραμμα ασύρματης επικοινωνίας με πομποδέκτες Xbee (ZigBee) για το 

ρομποτικό σύστημα SCDR 

(Πηγή: Iem Heng, Ali Harb, Andy S. Zhang, 2011) 
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Η τεχνολογία ZigBee προορίζεται για ασύρματα δίκτυα και εφαρμόζεται στους πομποδέκτες Xbee.  

Οι συχνότητα λειτουργίας είναι στα 2,4 GHz και σε όλους τους πομποδέκτες τεχνολογίας ZigBee 

έχει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Ακόμη ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων που δύναται 

να επιτευχθεί είναι της τάξης των 250Kbps.  

Υλοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται ελάχιστη κατανάλωση ισχύος, ασύρματη διασύνδεση 

μεγάλου αριθμού συσκευών και χαμηλό κόστος κατασκευής, ενώ παράλληλα δεν υφίσταται η 

ανάγκη για υψηλές ταχύτητες μετάδοσης. Για παράδειγμα ενδείκνυται για σήματα που στέλνουν τα 

αισθητήρια ενός αυτοματισμού.  

Ακόμη το πρότυπο ZigBee ακολουθεί το μοντέλου ΟSΙ (Open Systems Interconnection model) 

άλλα με τέσσερα επίπεδα, από τα οποία τα δύο πρώτα επίπεδα PHY και MAC δημιουργήθηκαν από 

την ΙΕΕΕ και αποτελούν το πρότυπο 802.15.4.   

Το SCDR ενσωματώνοντας την ασύρματη επικοινωνία με πομπορδέκτες Xbee διαθέτει παράλληλα 

και μια ασύρματη κάμερα, που επιτρέπει στους χρήστες να κατευθύνουν την κίνηση του SCDR εξ 

αποστάσεως σε αναζήτηση πιθανών περιβαλλοντικών κίνδυνων. Επιπλέον, η χρήση της ασύρματης 

επικοινωνίας ZigBee επιτρέψει στους χρήστες να διαβάσουν τα δεδομένα από τα αισθητήρια σε μια 

οθόνη LCD. [4] 

Τέλος, το χειριστήριο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της κίνησης του SCDR. 

Στο παρακάτω σχήμα είναι ένας οδηγός του SCDR ελεγχόμενος από μικροελεγκτή Arduino.  

Σχήμα 23: Oδηγός του SCDR ελεγχόμενος από μικροελεγκτή Arduino 

(Πηγή: Iem Heng, Ali Harb, Andy S. Zhang, 2011) 
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Σχήμα 24: Οθόνη LCD που καταγράφονται τα δεδομένα από του αισθητήρες ελεγχόμενα από 

μικορελεγκτές Arduino με χρήση ασύρματης τεχνολογίας πομποδεκτών ZigBee 

(Πηγή: Iem Heng, Ali Harb, Andy S. Zhang, 2011) 

Ακόμη ο τηλεχειρισμός ελέγχου του SCDR φαίνεται στο σχήμα 19. 

 

Σχήμα 25: Μονάδα τηλεχειρισμού SCDR 

(Πηγή: Iem Heng, Ali Harb, Andy S. Zhang, 2011) 

Το σχέδιο της μονάδας ελέγχου που είναι τοποθετημένο στο ίδιο το SCDR φαίνεται στο σχήμα 20. 
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Σχήμα 26: Η μονάδα ελέγχου που είναι τοποθετημένη στο SCDR 

(Πηγή: Iem Heng, Ali Harb, Andy S. Zhang, 2011) 

Συμπερασματικά, η ανάπτυξη ενός ηλιακού χημικό ρομπότ ανίχνευσης τοξικών ουσιών στο έδαφος 

μπορεί να βοηθήσει και να παράσχει ένα  σημαντικό θετικό αντίκτυπο τόσο στην γεωργία αλλά και 

κατ’ επέκταση στην κοινωνία όσον αφορά τη μείωση των ανθρώπινων απωλειών ζωής μέσω της 

ανίχνευσης και της πρόληψης. Επίσης αποτρέπεται η άσκοπη βλάβη στο περιβάλλον μας λόγω 

τοξικών χημικών ουσιών. Αυτές οι χημικές ουσίες που ενδεχομένως βρίσκονται σε χωράφια από τα 

απόβλητα εργοστασίων υπεισέρχονται στην τροφική αλυσίδα αποτελώντας ένα τεράστιο κίνδυνο 

για την ανθρώπινη υγεία και για τη επιβίωση του οικοσυστήματος.   Με άλλα λόγια πρόκειται για 

ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των αγροτών τόσο για τη δική τους χρήση, αλλά και για 

την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στα προϊόντα τους. [26] 

 

3.3 Η εξέλιξη και ο μετασχηματισμός της γεωργίας μέσω ενός διάχυτου ασύρματου δικτύου 

αισθητήρων  

3.3.1 Πώς λειτουργούν οι αισθητήρες στην γεωργία 

Οι διάφορες γεωργικές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί και εν γένει η υπερεκμετάλλευση της γης 

τις τελευταίες δεκαετίες έχει προξενήσει ζητήματα γεωλογικά. Για παράδειγμα το έδαφος έχει 

υποστεί διάβρωση, ενώ είναι φθίνουσα η ποιότητα νερού. Ταυτόχρονα έχει παρατηρηθεί σε πολλές 

περιοχές της γης η απώλεια της βιοποικιλότητας κλπ. [33] 
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Γι' αυτό τα δίκτυα αισθητήρων αποτελούν ένα κρίσιμο εργαλείο για τη μέτρηση της σύνθετης 

συνδυασμένης δυναμικής των φυσικών συστημάτων και της κατανόησης των αλληλένδετων 

προβλημάτων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. [33] 

Στο παρελθόν, στην γεωργία ένας καλλιεργητής με έντονη δραστηριότητα αναλάμβανε την 

καλλιέργεια των φυτών και την εκτροφή των ζώων σχεδόν αποκλειστικά. 

Πλέον με ένα δίκτυο αισθητήρων κινητής τηλεφωνίας οι κόμβοι μπορούν να παρακολουθούν και 

να ελέγχουν τις θέσεις των ζώων που εκτρέφονται. [33] 

Κατ' αυτόν τον τρόπο ένα δίκτυο αισθητήρων μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα 

αυξάνοντας την  επίγνωση από τον κτηνοτρόφο πρεί της κατάστασης που βρίσκονται π.χ. 

γνωρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στους βοσκοτόπους και στα ζώα που βρίκονσται εκεί εξ 

αποστάσεως. [33] 

 

3.3.2 Πρότυπα και τεχνολογίες ασύρματων αισθητήρων 

Έχουν καθιερωθεί διάφορα ασύρματα πρότυπα. Μεταξύ αυτών, τα πρότυπα για ασύρματο LAN, 

IEEE 802.11b (“WiFi”) (IEEE, 1999b) και ασύρματο PAN, IEEE 802.15.1 (Bluetooth) (IEEE, 

2002) και IEEE 802.15.4 (ZigBee) (IEEE, 2003), χρησιμοποιούνται ευρύτερα για εφαρμογές 

μετρήσεων και αυτοματισμών. Όλα αυτά τα πρότυπα χρησιμοποιούν τις ραδιοφωνικές ζώνες 

οργάνων, επιστημονικής και ιατρικής (ISM), συμπεριλαμβανομένων των ζωνών sub-GHz 902–

928MHz (ΗΠΑ), 868–870MHz (Ευρώπη), 433.05–434.79MHz (ΗΠΑ και Ευρώπη) και 314–

316MHz (Ιαπωνία) και οι ζώνες GHz των 2.400-2.4835 GHz (παγκοσμίως αποδεκτές). [37] 

Η ζώνη των 2,4 GHz έχει ευρύτερο εύρος, το οποίο επιτρέπει σε περισσότερα κανάλια να 

εκτελέσουν αναπήδηση συχνότητας (frequency hopping). Ακόμα επιτρέπει στα ασύρματο LAN 

(IEEE 802.11) να είναι ένα ευέλικτο πρωτόκολλο επικοινωνίας δεδομένων και δύναται να 

εφαρμόζεται για την επέκταση ή ακόμα και την αντικατάσταση του ενσύρματου δικτύου Ethernet. 

Το εύρος ζώνης των LAN (802.11b) είναι 11 Mbits και λειτουργούν σε συχνότητα 2,4 GHz. [37] 

Το Bluetooth (IEEE 802.15.1) χρησιμοποιείται για επικοινωνία μικρής εμβέλειας. Χρησιμοποιεί τις 

ζώνες ραδιοφώνου 2,4 GHz, 915MHz και 868MHz για να επικοινωνεί σε 1 Mbit μεταξύ έως και 

οκτώ συσκευών. Το Bluetooth αντικατέστησε επάξια το καλώδιο στις φορητές συσκευές. Έχει 

σχεδιαστεί κυρίως για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας και της απόδοσης των ad hoc 

δικτύων. [37] 

Το πρότυπο IEEE 802.15.4 είναι μια προδιαγραφή που παρέχει συνδεσιμότητα χαμηλού ρυθμού 

δεδομένων μεταξύ σχετικά απλών συσκευών που καταναλώνουν ελάχιστη ισχύ και συνήθως 
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συνδέονται σε μικρές αποστάσεις. Είναι ιδανικό για παρακολούθηση, έλεγχο, αυτοματοποίηση, 

ανίχνευση και παρακολούθηση εφαρμογών για οικιακά, ιατρικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα. [37] 

Τα χαρακτηριστικά των συσκευών IEEE 802.15.4 περιλαμβάνουν [37]: 

• Ζώνη 868MHz, 1 κανάλι, 20 kbps. 

• Ζώνη ISM 915MHz, 10 κανάλια, 40 kbps. 

• 2,4 GHz ζώνη ISM, 16 κανάλια, 250 kbps. 

• σύνδεση έως 255 συσκευών ανά δίκτυο. 

• πλήρες πρωτόκολλο για αξιοπιστία μεταφοράς. 

• διαχείριση ισχύος για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. 

 

3.3.3 Ασύρματοι αισθητήρες και «έξυπνοι μετατροπείς» 

Οι «έξυπνοι μετατροπείς» είναι αισθητήρες ή ενεργοποιητές εξοπλισμένοι με μικροελεγκτές για την 

παροχή τοπικής «νοημοσύνης» και δυνατότητας δημιουργίας δικτύου. Τις πρώτες προσπάθειες 

τυποποίησης τις ξεκίνησε από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) και 

ανέπτυξαν για έξυπνους μετατροπείς τα πρότυπα IEEE 1451 (IEEE, 1997, 1999a). [37] 

Η αρχιτεκτονική ενός έξυπνου μετατροπέα περιλαμβάνει μια μονάδα διασύνδεσης έξυπνου 

μετατροπέα (STIM), έναν επεξεργαστή εφαρμογών με δυνατότητα δικτύου (NCAP), μια 

ανεξάρτητη διεπαφή μετατροπέα (TII) μεταξύ του STIM και του NCAP και ένα δίκτυο. Κάθε 

μονάδα STIM και NCAP περιέχει έναν ανεξάρτητο μικροελεγκτή. [37] 

Οι «έξυπνοι μετατροπείς» (αισθητήρες ή ενεργοποιητές) και τα κυκλώματα ρύθμισης του σήματός 

τους θεωρούνται μέρη του STIM. Τα αναλογικά και ψηφιακά σήματα που προέρχονται από τους 

αισθητήρες συνδέονται στον μικροεπεξεργαστή του STIM μέσω θυρών μετατροπέα αναλογικού σε 

ψηφιακό (ADC) και ψηφιακής εισόδου (DI), αντίστοιχα. Τα σήματα ελέγχου μπορούν να σταλούν 

σε ενεργοποιητές μέσω θύρας ψηφιακού σε αναλογικό μετατροπέα (DAC) ή ψηφιακής εξόδου 

(DO) του μικροεπεξεργαστή. [37] 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μια μονάδα STIM μπορεί να φιλοξενήσει μια μεγάλη ποικιλία αισθητήρων 

και ενεργοποιητών. Ακόμα, το NCAP λειτουργεί ως πύλη μεταξύ δομής δικτύου και του STIM. 

Έχει πρόσβαση στα δεδομένα μετατροπέα STIM από τη μία πλευρά μέσω της διεπαφής TII και από 

την άλλη πλευρά αποκτά πρόσβαση στους πόρους του δικτύου. Το TII και το NCAP παρέχουν από 

κοινού τη δυνατότητα ενεργοποίησης του δικτύου για τους έξυπνους μετατροπείς. [37] 

Επιπρόσθετα, ένα νέο πρότυπο (το IEEE 1451.5) αναπτύσσεται για να γεφυρώσει τους ασύρματους 
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αισθητήρες με τους «έξυπνος μετατροπείς» για την παραγωγή έξυπνων ασύρματων αισθητήρων 

που συνδυάζουν την ανίχνευση, τις μετρήσεις και την επικοινωνία. Χρησιμοποιώντας αυτό το 

πρότυπο, οι έξυπνοι αισθητήρες και οι ενεργοποιητές μπορούν να συνδεθούν σε ένα κοινό δίκτυο 

μέσω ενσύρματων και ασύρματων μεταδόσεων για την εκτέλεση εξελιγμένων λειτουργιών. Το 

πρότυπο IEEE 1451.5 συμβάλλει στην ενσωμάτωση των έξυπνων μετατροπέων με διάφορα 

πρωτόκολλα ασύρματης επικοινωνίας, όπως 802.11 (WiFi), 802.15.4 (Bluetooth) και 802.15.5 

(ZigBee). [37] 

 

3.3.4 Προτεινόμενη πλατφόρμα του δικτύου αισθητήρων 

Τα δίκτυα αισθητήρων εξωτερικού χώρου πρέπει να διαθέτουν αντοχή σε έντονες καιρικές 

συνθήκες. Επομένως είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιλογή των υλικών κατασκευής τους έχοντας ως 

βασικό μέλημα την αντοχή τους στο χρόνο λόγω της εξωτερική τους χρήσης. [33] 

Στην ενότητα αυτή προτείνονται οι πλατφόρμες Fleck-1, Fleck-2 και  Fleck-3. Οι συσκευές που 

χρησιμοποιούνται ενσωματώνουν πολλά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που κάνουν την πλατφόρμα 

ιδανική για μακροχρόνιες εξωτερικές εγκαταστάσεις. Οι πλατφόρμες Fleck-1 και Fleck-2 

λειτουργούν στα 433MHz και η Fleck-3 στα 915MHz. Ταυτόχρονα συνυπάρχει στην πλατφόρμα 

κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας με την ηλιακή ενέργεια και ένα πλήθος αισθητήρων και διεπαφών.  

Επίσης, η πλατφόρμα Fleck-3 περιλαμβάνει και ρολόι για την μείωση του overhead του 

μικροελεγκτή. [33] 

Επίσης, το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το TinyOS.  

Στην πλατφόρμα γίνεται χρήση τόσο στατικών όσο και κινητών κόμβων. Οι στατικοί κόμβοι 

υπάρχουν κυρίως στις πλατφόρμες Fleck-1 και Fleck-2 που αποτελούνται από έναν μικροελεγκτή 

Atmega128, ο οποίος λειτουργεί στα 8 Mhz, έναν πομποδέκτης NRF903 με  ρυθμό μετάδοσης 

(bitrate) 76,8 Kbps και έναν ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. Αυτοί οι κόμβοι συνδέονται 

με αισθητήρες υγρασίας εδάφους ή CMOS κάμερες. 

Το σχήμα 27 δείχνει ένα τυπικό ηλιακό κύτταρο (εμβαδού 10.000 mm2) το οποίο χρησιμοποιείται 

στην εφαρμογή που περιγράφεται. Τα πειράματα έχουν δείξει ότι αυτά τα πάνελ παράγουν από 80 

έως 400 KJoule ηλιακής ενέργειας σε μηνιαία βάση. [33] 
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Σχήμα 27: Τυπικό ηλιακό στοιχείο παράγει από 80 έως 400 KJoule 

ηλιακής ενέργειας σε μηνιαία βάση 

(Πηγή: [33]) 

Το Σχήμα 28 δείχνει ένα τυπικό παράδειγμα, όπου η τάση και το ρεύμα από τον ήλιο και την 

μπαταρία είναι 2,7V με ελάχιστη απαιτούμενη τάση λειτουργίας της πλατφόρμας το 1,1V. 

 

Σχήμα 28: Η τάση και το ρεύμα από τον ήλιο και την μπαταρία είναι  

επαρκείς για το σύστημά μας. 

(Πηγή: [33]) 
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Σε ένα ηλιόλουστο περιβάλλον, η ηλιακή ενέργεια είναι σαφώς η πιο πλούσια περιβαλλοντική πηγή 

ενέργειας. Οι ερευνητικές ομάδες ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τη χρήση της ηλιακής 

ενέργειας, και πολλές πρόσφατες πλατφόρμες την αξιοποιούν [35], [36]. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι πλατφόρμες έχουν δοκιμαστεί σε σύντομες χρονικές 

περιόδους. 

Η πλατφόρμα Fleck-3 έχει όλα τα χαρακτηριστικά για εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας σε 

μακροπρόθεσμες εφαρμογές δικτύου αισθητήρων. [34] 

Επίσης στην παρακάτω εικόνα, φαίνεται ένα παράδειγμα χρωματικής κωδικοποίησης της υγρασίας 

του εδάφους. Οι μπλε περιοχές δείχνουν υψηλότερη υγρασία, ενώ οι ερυθρές περιοχές δείχνουν 

χαμηλότερη υγρασία. Οι πράσινες κουκκίδες υποδεικνύουν τις τοποθεσίες των κόμβων του 

αισθητήρα. [33] 

 

Σχήμα 29: Χρωματική κωδικοποίηση της υγρασίας του εδάφους 

(Πηγή: [34]) 

Ο κινητός κόμβος, το Fleck-2, είναι μια βάση Fleck-1 που επεκτείνεται από ένα πλήθος 

αισθητήρων κίνησης. Περιλαμβάνει μία ενσωματωμένη ηλεκτρονική πυξίδα σε συνδυασμό με 

επιταχυνσιόμετρα καθώς και έναν ενσωματωμένο δέκτη GPS. Ακόμη περιλαμβάνει κάρτα 

επεκτάσιμης μνήμης. Τέλος, νεότερης γενιάς στατικών και κινητών κόμβων βασίζονται στην 

πλατφόρμα Fleck-3. [33] 
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Συμπεράσματα – Επέκταση εργασίας 

Είναι προφανές ότι τα επόμενα χρόνια, η ευφυής γεωργία με την εξέλιξη της ρομποτικής μπορεί να 

ωφελήσει περίπου 80-150 εκατομμύρια αγρότες [38] για να παράγουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο, με μεγαλύτερη ακρίβεια και κυρίως μειωμένο κόστος.  

Με την είσοδο της ρομποτικής υπολογίζεται από έρευνες ότι ο αγροτικός τομέας θα είναι σε θέση 

να παράγει περίπου 100-300 εκατ. τόνους περισσότερα προϊόντα. [38]  

Παράλληλα το κόστος παραγωγής θα είναι μειωμένο κατά 40 έως 100 δισ. δολάρια. Ωστόσο το 

κυριότερο γεγονός είναι η προστασία του πλανήτη και η τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης δεδομένου ότι 

με τις νέες τεχνολογίες η χρήση νερού θα μειωθεί κατά 50-180 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. [38] 

Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από το 2017 έχει γίνει επένδυση κεφαλαίων της τάξης των 

700 εκατ. δολαρίων από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγροτεχνολογία. Ακόμη τα ποσά 

των επενδύσεων αυτών διαρκώς αυξάνονται. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Financial Times [38], οι  νεοσύστατες εταιρείες έχουν δώσει 

τεράστια ώθηση στη δημιουργία νέων μηχανών που θα ενισχύσουν την παραγωγή τροφίμων και 

την κερδοφορία των εκμεταλλεύσεών τους. Γι’ αυτό το λόγο, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους 

στα αγροτικά ρομπότ, προκειμένου να λύσουν τα πιο σοβαρά πρακτικά ζητήματα που αφορούν στη 

γεωργία. Άλλωστε ήδη εφαρμόζονται στην πράξη, εκτός από τα συστήματα που περιεγράφηκαν 

στην εργασία δύο βασικοί τύποι ρομπότ: αυτά που βοηθούν τους γεωργούς να μειώσουν κόστη, 

όπως αυτά για ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα και λιπάσματα και αυτά που αντικαθιστούν τους 

εργάτες κατά τη συγκομιδή. 

Επομένως, είναι ήδη σε εφαρμογή τεχνολογίες αρκετά διαδεδομένες, όπως οι αυτόματοι 

ελκυστήρες, τα τηλεκατευθυνόμενα drones ψεκασμού κλπ.  

Εντούτοις, παρόλο που αναφέρθηκαν στην εργασία τα ρομπότ, που μαζεύουν φρούτα, εξαιτίας των 

ιδιαιτεροτήτων που έχει το σχήμα τους, είναι ακόμα εξαιρετικά δύσκολη η μαζική παραγωγή 

τέτοιων συστημάτων. Με άλλα λόγια, προκύπτει ότι είναι τεχνικά εξαιρετικά δύσκολη η κατασκευή 

βραχίονα ρομπότ με ικανοποιητική επιδεξιότητα και ελαστικότητα, ώστε να μην πληγώνει τα 

φρούτα. Συνεπώς, στην παρούσα φάση, δεν δύνανται να αντικαταστήσουν τους εργάτες επειδή δεν 

είναι ακόμη ούτε αρκετά γρήγορα, ούτε αρκετά φθηνά. 

Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας τελικά θα αλλάξει τον τρόπο με τον 

οποίο αναπτύσσεται η παραγωγική δραστηριότητα.  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στο πεδίο της 

ρομποτικής στη γεωργία, καθώς η χώρα αναπτύσσει την πρώτη εθνική υποδομή ευφυούς γεωργίας 

επί ευρωπαϊκού εδάφους. [38] 
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Έχει φθάσει, λοιπόν, η εποχή που οι αγρότες μπορούν να λαμβάνουν π.χ. ένα SMS στο κινητό τους 

με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούν στο χωράφι τους. Είναι 

εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέσω ενός ηλ. υπολογιστή ή ενός tablet χωρίς κόπο, επικινδυνότητα 

και σπατάλη χρόνου παρέχονται όλες οι πληροφορίες για το αν η καλλιέργειά χρειάζεται πότισμα, 

λίπασμα, ψεκασμός κλπ. Και μάλιστα όλα αυτά τα δεδομένα να τηρούνται σε ένα cloud, ώστε να 

είναι επεξεργάσιμα εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την παραγωγή.  

Παράλληλα, η ακαδημαϊκή και η ερευνητική κοινότητα, αλλά και μεμονωμένοι γεωπόνοι θα 

αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα τεράστιο αρχείο δεδομένων για να μελετούν, να εξάγουν 

συμπεράσματα και να δίνουν ακόμα και εξειδικευμένες συμβουλές ανά παραγωγή και χωράφι. [38] 

Είμαστε, λοιπόν στο κατώφλι της νέας «ψηφιακής γεωργίας». Ήδη στην Ελλάδα το υπουργείο 

Ψηφιακής Πολιτικής αναμένεται να υλοποιήσει ένα έργο με την τοποθέτηση 6.500 επίγειων 

σταθμών, που θα «παρακολουθούν» τις καλλιέργειες. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το εν 

λόγω έργο θα επιτυγχάνει τη μείωση κόστους παραγωγής έως 45% και τη βελτιστοποίηση της 

ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των προϊόντων αλλά και την αύξηση απόδοσης των 

καλλιεργειών.  

Οι σταθμοί θα έχουν δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ τους και με την πλατφόρμα, ενώ 

θα είναι εφοδιασμένοι με αισθητήρες μέτρησης εδαφικών και μετεωρολογικών παραμέτρων, σε 

συνεργασία με τους υφιστάμενους μετεωρολογικούς σταθμούς της ΕΜΥ. Η αποστολή των 

δεδομένων που θα συλλέγονται από τους αισθητήρες θα στέλνονται στην πλατφόρμα μέσω του 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

Μερικές από τις δυνατότητες που θα έχουν είναι η συλλογή δεδομένων για την καλλιέργεια, το 

έδαφος, την ατμόσφαιρα, το νερό και την αγροτική εκμετάλλευση από κάθε χωράφι ξεχωριστά. Στη 

συνέχεια τα δεδομένα θα αξιοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ώστε να παράγονται εξειδικευμένες 

συμβουλές για το χωράφι από όπου και θα προέρχονται τα δεδομένα. [38] 

Οι σταθμοί θα είναι φορητοί, με ενεργειακή αυτονομία, ενώ θα έχουν και αυξημένη ανθεκτικότητα 

σε ακραία καιρικά φαινόμενα και παράλληλα θα μπορούν να επεκτείνουν τη λειτουργικότητά τους 

σε τομείς όπως η κτηνοτροφία κ.λπ. [38] 

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα θα φτάνουν στο κινητό του αγρότη μέσω γραπτού μηνύματος (sms), 

χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα η τηλεφωνική συσκευή να είναι smart phone, είτε μέσω εφαρμογής 

(application). Παράλληλα, ο γεωργός θα έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα του 

επιτρέπουν την ψηφιοποίηση των καλλιεργητικών δεδομένων (π.χ. πότε/πόσο πότισε, πότε/πόσο 

έβρεξε), ενώ παράλληλα προβλέπεται εξειδικευμένη εκπαίδευση των ωφελούμενων μέσω ημερίδων 

και online επιμόρφωσης. [38] 

Συμπερασματικά τα οφέλη που προκύπτουν από την είσοδο της ρομποτικής και των αυτοματισμών 

στην γεωργική παραγωγή είναι τα εξής:  
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1. Αύξηση του κέρδους του παραγωγού μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής και την 

ορθολογική χρήση αγροχημικών που οφείλεται στην ελεγχόμενη (και συχνά μειωμένη) εφαρμογή 

εισροών. 

2. Βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και αύξηση του ύψους παραγωγής, λόγω 

της ακριβέστερης αντιμετώπισης των αναγκών των καλλιεργειών σε λίπανση, άρδευση και 

φυτοπροστασία. 

3. Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της γεωργίας λόγω της ορθολογικής χρήσης 

φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αρδευτικού νερού. 

4. Πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την παραγωγή, χάρη στην 

έγκαιρη προειδοποίηση των παραγωγών. 

5. Δημιουργία πρόσθετης αξίας στα αγροτικά προϊόντα μέσω της εξασφάλισης της ασφάλειας των 

τροφίμων και της πλήρους ιχνηλάτησης των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής. 

6. Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., το οποίο αποσκοπεί στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της αγροτικής παραγωγής  

7. Πρόσβαση των ερευνητών και των ερευνητικών κέντρων σε τεράστιο όγκο δεδομένων για 

ερευνητικούς σκοπούς. 

8. Ενθάρρυνση της καινοτομίας για τη δημιουργία νέων εφαρμογών και λογισμικού στη βάση της 

αξιοποίησης των ανοιχτών δεδομένων. 

9. Πρόσβαση από τους καταναλωτές σε υψηλότερης ποιότητας προϊόντα. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με τις πλήρως αυτοματοποιημένες εκμεταλλεύσεις στο μέλλον, τα 

ρομπότ μπορούν να εκτελέσουν όλες τις εργασίες όπως κούρεμα, λίπανση, παρακολούθηση 

παρασίτων και ασθενειών, συγκομιδή, καλλιέργεια κ.λπ. Αυτό επιτρέπει επίσης στους αγρότες να 

εποπτεύουν απλώς τα ρομπότ χωρίς να χρειάζεται να τα χειρίζονται.  

Επίσης, οι μελλοντικές έρευνες θα επιτρέψουν στο άμεσο μέλλον στα ρομπότ να λειτουργούν με 

PLC και SCADA πλήρως αυτοματοποιημένα ενοποιώντας όλες τις απαιτούμενες γεωργικές 

λειτουργίες. 

Επομένως όλες οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί, αλλά δεν έχουν τελειοποιηθεί θα μπορέσουν να 

συμβάλλουν εν τέλει στην πλήρη αυτοματοποίηση της γεωργίας. Ενδεικτικά τα πρωτότυπα 

ρομποτικής που έχουν ήδη σχεδιαστεί π.χ. στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές άλλες χώρες 

(CROPS, USA-ISAAC2 & Michigan- Hortibot, Australia-AgBot, Finland-Demeter, India-Agribot) 

θα αποτελέσουν τους οδηγούς των ερευνητών για την τελειοποίηση της ρομποτικής γεωργίας. 

 

 

 



61 

 

Βιβλιογραφία 

[1] Agricultural Robotics: A Streamlined Approach to Realization of Autonomous Farming H. Pota, 

R. Eaton, J. Katupitiya, S.D. Pathirana School of Information Tech and Electronic Engineering, 

Australian Defense Force Academy, Canberra , Australia.  

[2] Advanced Robotic Weeding System by Ajit G Deshmukh & V.A. Kulkarni Jawaherlal Neharu 

Engineering College, Aurangabad, Maharashtra, INDIA. 

[3] http://edurobotics.weebly.com/gammaepsilonnuiotakappa940-eta-

rhoomicronmupiomicrontauiotakappa942.html  

[4] https://www.pemptousia.gr/2012/12/ta-rompot-stin-ipiresia-tou-anthropou/ 

[5] https://csrindex.gr/acha-techniti-noimosyni-kai-eksypna-rompot-stin-ypiresia-tou-anthropou/ 

[6] https://precisionagricultu.re/future-of-farming-driverless-tractors-agriculture-robots-and-drones/ 

[7]  Hashino, 1996; Takahashi, Ogawa, και Machida, 2002 και 2008. 

[8] Bialasiewicz, 2008; Okabe et al., 2009; KE Jin et al., 2009. 

[9] Takahashi, & Mori, 2006; Essaki et al., 2008; Saxena et al., 2009; Rubin, 2008; Sugano, & 

Tamiya, 2009  

[10] Yoshihiko Takahashi, Syogo Matsuo, and Kei Kawakami (2010). Energy Control System of 

Solar Powered Wheelchair, Solar Energy, Radu D Rugescu (Ed.), ISBN: 978-953-307-052-0, 

InTech, Διαθέσιμο στο: http://www.intechopen.com/books/solar-energy/energy-control-system-of-

solar-powered-wheelchair [Ανάκτηση 10.04.20] 

 [11] Saxena, R.C., Adhikari, D.K. and Goyal, H.B., (2009); Biomass-Based Energy Fuel Cell 

through Biochemical Routes, Renew. Sust. Energ. Rev. Vol.13, pp.167-178. 

[12] Tabo, E., Kuzuoka, K., Takada, M., and Yoshida, H., (2004); Fuel cell vehicle technology 

trends and MMC initiatives, Mitsubishi Motors Technical Review, No.16, pp.51-55. 

[13] Takahashi, J., And Mori, T., (2006); Hydrogen Production from Reaction of Apple Pomace 

with Water over Commercial Stream Reforming Ni Catalysis, Journal of Japan Petroleum Institute, 

vol.49, no.5, pp.262-267. 

[14] Bialasiewicz, J.T., (2008); Renewable Energy Systems with Photovoltaic Power generations: 

Operation and Modeling, IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol.55, no.7, pp.2752-2758. 

[15] KE Jin, Xinbo Ruan, MengxiongYang, and Min Xu, (2009); A Hybrid Fuel Cell Power System, 

Trans on Industrial Electronics, vol.56, no.4, pp.1212-1222. 



62 

 

[16] Sachin Bharat Jagtap, Saurabh Mohan Bhosale, Vishal Atul Deshmukh, Navin Madhukar 

Deshpande, Prof. Adhapure D.U (2017) A Review On Solar Operated Multipurpose Agriculture 

Robot, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Volume: 04 Issue: 

10, e-ISSN: 2395-0056,  p-ISSN: 2395-0072  

[17] Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron, (2010). Computer Systems: A Programmer's 

Perspective. Carnegie Mellon University. σελ. 160. ISBN 978-0136108047. 

[18] "ARM Cores Climb Into 3G Territory" by Mark Hachman, 2002.  

[19] "The Two Percent Solution" Αρχειοθετήθηκε 2007-09-26 στο Wayback Machine. by Jim 

Turley 2002.  

[20] https://el.wikipedia.org/wiki/Αρχιτεκτονική_ARM  

[21] Raghu Raman, Design and Implementation of Solar Powered Agriculture Robot 

Διαθέσιμο στο: 

https://www.academia.edu/30700222/DESIGN_AND_IMPLEMENTATION_OF_SOLAR_POWE

RED_AGRICULTURE_ROBOT?auto=download [Ανάκτηση στις 20.01.20] 

[22] Shrinivas R. Zanwar, R. D. Kokate (June- 2012), Advanced Agriculture System- International 

Journal of Robotics and Automation (IJRA) magazine.  

[23] Blackmore, S. (2007). A systems view of agricultural robotics. Precision Agriculture 

conference, Wageningen Academic Publishers, the Netherlands. pp. 23-31  

[24] B S Balaji, Shivakumara M C, Sunil Y S, Yamuna A S, Shruthi M (2018) Smart Phone 

Operated Multipurpose Agricultural Robot, International Journal of Engineering Research & 

Technology (IJERT), ISSN: 2278-0181, IJERTV7IS050249, Published by: www.ijert.org, Vol. 7 

Issue 05, May-2018 

[25] Blackmore, S. (2007). A systems view of agricultural robotics. Precision Agriculture 

conference, Wageningen Academic Publishers, the Netherlands. pp. 23-31. 

[26] Iem Heng, Ali Harb, Andy S. Zhang (2011). Using Solar Robotic Technology to Detect Lethal and 

Toxic Chemicals, IEEE Global Humanitarian Technology Conference, DOI: 10.1109/GHTC.2011.45 

[27] M. McRoberts, Beginning Arduino (2010). Apress Publisher, NY.  

[28] J. Oxer and H. Blemings (2009) Practical Arduino. Apress Publisher, NY. 

[29] Automation and Emerging Technology Development of 2d Seed Sowing Robo by S. Chandika 

ME AMIE Department of Mechatronics Engg Kongu Engineering College Perundurai, Erode 638 

052, Tamilnadu, India. 



63 

 

[30] Advanced Agriculture System by Shrinivas R. Zanwar, R. D. Kokate Dept. Of Instrumentation 

Engineering, Jawaharlal Nehru Engineering College, Aurangabad, Maharashtra, India. 

[31] A. K. Pathak, Akshada Nighute,Sushma Mulay, Swapnil Kadu, Aditi Jadhav (2019) Wireless 

Multipurpose Agricultral Robot Based on Solar, SSRG International Journal of Electrical and 

Electronics Engineering (SSRG – IJEEE), Volume 6 Issue 4 – April 2019, ISSN: 2348 – 8379 

http://www.internationaljournalssrg.org 

[32] Agricultural Robotics: A Streamlined Approach to Realization of Autonomous Farming H. 

Pota, R. Eaton, J. Katupitiya, S.D. Pathirana School of Information Tech and Electronic 

Engineering, Australian Defense Force Academy, Canberra , Australia. 

[33] Tim Wark, Peter Corke, Pavan Sikka, Lasse Klingbeil, Ying Guo, Chris Crossman, Phil 

Valencia, Dave Swain, and Greg Bishop-Hurley (2007) Transforming Agriculture through Pervasive 

Wireless Sensor Networks, PERVASIVE computing, Published by the IEEE Computer Society 

[34] P. Sikka, P. Corke, and L. Overs, “Wireless Sensor Devices for Animal Tracking and Control,” 

Proc. 29th Ann. IEEE Int’l Conf. Local Computer Networks, IEEE CS Press, 2004, pp. 446–454. 

[35] V. Raghunathan et al., “Design Considerations for Solar Energy Harvesting Wireless 

Embedded Systems,” Proc. 4th Int’l Symp. Information Processing in Sensor Networks (IPSN 05), 

IEEE Press, 2005, pp. 457–462. 

[36] J. Polastre, R. Szewczyk, and D. Culler, “Telos: Enabling Ultra-Low Power Wireless 

Research,” Proc. 4th Int’l Symp. Information Processing in Sensor Networks (ISPN 05), IEEE 

Press, 2005, pp. 364–369. 

[37] Ning Wang, Naiqian Zhang, Maohua Wang (2006) Wireless sensors in agriculture and food 

industry - Recent development and future perspective, Computers and Electronics in Agriculture 50 

(2006) 1–14, Elsevier 

[38] Δανάη Αλεξάκη, (2019) Ευφυής γεωργία: Αλλάζει τα δεδομένα στον αγροδιατροφικό τομέα - 

Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του πρωτογενούς τομέα  

Διαθέσιμο στο: https://m.naftemporiki.gr/story/1449055 [Ανάκτηση: 02.03.20] 

 


