
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Μηχανικών 
ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η-Γ.4-1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ρομποτική 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  2 3 
 0 

Σύνολο 2 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:  
• Να κατανοούν τις θεμελιώδεις αρχές και τους τύπους των ρομποτικών συστημάτων. 
• Να γνωρίζουν τη γεωμετρία των ρομποτικών συστημάτων, βασικά και ειδικά χαρακτηριστικά 

τους της λειτουργίας τους και τις κατηγορίες ταξινόμησής τους.  
• Να  κατανοούν τη μετάδοση και τον έλεγχο κίνησης των ρομποτικών συστημάτων. 
• Να επιλύουν προβλήματα σχετιζόμενα με την κινηματική, τη στατική και τη δυναμική ανάλυση 

των ρομποτικών συστημάτων. 
• Να γνωρίζουν τις αρχές των γλωσσών προγραμματισμού ρομποτικών συστημάτων και των 

λογισμικών προσομοίωσής τους. 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Ροµποτική (1η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή πραγµατοποιείται η εισαγωγή στο επιστηµονικό πεδίο της Ροµποτικής, επεξηγούνται 
βασικές έννοιες και ορισµοί, γίνεται ιστορική αναδροµή της εξέλιξής τους και περιγράφονται πεδία εφαρµογής 
τους. 
 
Ενότητα 2: Αρχιτεκτονική (2η και 3η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή αναλύονται η γεωµετρία των ροµποτικών συστηµάτων, βασικά και ειδικά χαρακτηριστικά 
τους της λειτουργίας τους και επεξηγούνται οι διάφορες κατηγορίες ταξινόµησής τους. Επίσης γίνεται 
εισαγωγή στη µετάδοση και τον έλεγχο κίνησης και αναλύονται τα αισθητήρια όργανά τους.  
 
Ενότητα 3: Κινηµατική Ανάλυση των Ροµποτικών Συστηµάτων (4η, και 5η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή αναλύονται βασικά εργαλεία γεωµετρικής ανάλυσης των ροµποτικών συστηµάτων.  
Επεξηγούνται η Ορθή Κινηµατική Ανάλυση και η Ανάστροφη Κινηµατική Ανάλυση.  
 
Ενότητα 4: Στατική Ανάλυση των Ροµποτικών Συστηµάτων  (6η και 7η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή πραγµατοποιείται η ανάλυση δυνάµεων και ροπών καθώς και η ανάλυση δυσκαµψίας 
βραχιόνων.  
 
Ενότητα 5: Δυναµική Ανάλυση των Ροµποτικών Συστηµάτων  (8η , 9η και 10η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή επεξηγούνται το δυναµικό µοντέλο Lagrange και το δυναµικό µοντέλο Newton-Euler και 
αναλύονται η ορθή και η ανάστροφη Δυναµική..  
 
Ενότητα 6: Προγραµµατισµός των Ροµποτικών Συστηµάτων (11η , 12η και 13η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή επεξηγούνται οι διαδικασίες προγραµµατισµού εκτός λειτουργίας, και προγραµµατισµού 
εντός λειτουργίας.  Επίσης, παρουσιάζονται γλώσσες προγραµµατισµού και περιβάλλοντα προσοµοίωσης 
ροµποτικών συστηµάτων. 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 
Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση λογισμικού προσομοίωσης λειτουργίας και ελέγχου 
ρομποτικών συστημάτων. 

• Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ενότητας 
συζητήσεων της διατιθέμενης πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
μάθησης.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 
Μελέτη υλικού διαλέξεων 52 
Ατομικές εργασίες 
εξάσκησης οι οποίες 
αφορούν το εργαστηριακό 
μέρος του μαθήματος 

12 

Σύνολο Μαθήματος 90 
 

Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 

• Αυτόνομη εργασία  
• Ομαδική εργασία 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 



Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση 
ΙΙ. Εργασίες στο σπίτι (προαιρετικά) 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική:  
• J. Craig, Εισαγωγή στη Ροµποτική, Εκδόσεις Τζιόλα, 2018. 
• B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriole  Ρομποτική – Μοντελοποίηση, Σχεδιασμός και 

Έλεγχος, Εκδόσεις Γ.Χ. Φούντας, 2013 
• Δ. Εμίρης, Δ. Κουλουριώτης, Εισαγωγή στη Ρομποτική, Εκδόσεις ΣΕΛΚΑ – 4Μ, 2006.  
• Σ. Τζαφέστας, Ροµποτική, Αυτοέκδοση, 2003. 

  
Ξενόγλωσση: 

• B. Siciliano, O. Khatib, Springer Handbook of Robotics, Springer, 2017.  
 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• IEEE JOURNAL OF ROBOTICS AND AUTOMATION 
• INTERNATIONAL JOURNAL OF ROΒΟΤICS RESEARCH 
• IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS 

 
	
 


