
Ρομποτική και Διάστημα 

 

  Το διάστημα υπήρξε  ένας ανεξερεύνητος κόσμος που ο ανθρωπος εδώ και 
χρόνια είχε την επιθυμία να τον εξερευνήσει. Η επιθυμία αυτή τον οδήγησε 
στο να ανάπτυξη τον τομέα της ρομποτικής στο διάστημα. 

 

1. Τί είναι το Robonaut - R2; 

 

Είναι το πρώτο ανδροειδές ή 
ανθρωποειδές ρομπότ που θα ταξιδέψε  
στο διάστημα. Τον Φεβρουάριο του 
2011 άρχισε  η εκτόξευση του με το 
Διαστημικού Λεωφορείο Discovery. Για 
πρώτη φάση θα ταξιδέψει στο διάστημα 
μισό. Επειδή τα πόδια του R2 είναι 
ακόμη υπό δοκιμή θα και θα  
εκτοξευτούν σε άλλη αποστολή. 
Μελλοντικά θα υπάρξουν και άλλες 
αναβαθμίσεις με σκοπό να  βοηθούν 

τους αστροναύτες με τις κινήσεις του και  εκτός του σκάφους. 

Ακόμη και χωρίς τις πλήρεις δυνατότητες το R2 θα έχει δουλειά αφού θα 
πρέπει να "μάθει" να βοηθά σε διάφορες αποστολές. Αρχικά το ημιτελές R2 θα 
χειρίζεται έναν ειδικό πίνακα με λειτουργίες, χειριστήρια και συνδέσεις όπως 
και οι υπόλοιποι αστροναύτες. 

Το R2, που αποτελείται από έναν κορμό, εξειδικευμένα χέρια και δάχτυλα και 
ένα κεφάλι γεμάτο αισθητήρες, ήταν το αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας 
μεταξύ NASA και General Motors για τη δημιουργία ενός προγραμματιζόμενου 
μηχανήματος που θα λειτουργεί με ασφάλεια ανάμεσα σε ανθρώπους. 
Ρομπότ σαν το R2 θα μπορούσαν να πραγματοποιούν επικίνδυνες ή ανιαρές 
εργασίες στις διαστημικές αποστολές .Αυτό  είναι ένα μεγάλο  το βήμα για την 
επιστήμη διότι είναι η πρώτη ευκτήρια  για να συγκατοικήσουν  άνθρωποι και 
μηχανές και να εκτελέσουν μαζί σημαντικές και περιπλοκές διαδικασίες. 

 
  Η τεχνολογική πρόοδος στην οπτική επεξεργασία και στα τεχνητά άκρα μάς 
οδηγούν σε μια νέα γενιά ρομπότ. Που μπορούν να εκτελούν σύνθετες 
διαδικασίες σε υπερβολικά μικρότερο μέγεθος κάτι που δεν γινότανε πριν μια 
5ετία. 

 
  Το R2 χρησιμοποιεί μία δημοφιλή ρομποτική τεχνολογία, έχοντας μια σειρά 
από ελαστικούς ενεργοποιητές στις αρθρώσεις του. Οι ενεργοποιητές 
αποτελούνται από ελαστικά εξαρτήματα, τα οποία βοηθούν το ρομπότ να 
αντιλαμβάνεται και να ελέγχει τη δύναμη των κινήσεών του. 

 
  Η χρήση των ελαστικών ενεργοποιητών αλλάζει ολόκληρη την προσέγγιση 
του ρομπότ στη βιομηχανική παραγωγή. Επιτρέπει στο ρομπότ όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω  να συνεργάζεται με ασφάλεια σε ένα περιβάλλον με 
ανθρώπους. 

 
  Εκτός από τις αρθρώσεις-αισθητήρες το R2 περιβάλλεται από έναν μαλακό 
υλικό για την περίπτωση τυχαίας σύγκρουσης, και το κεφάλι του είναι γεμάτο 



κάμερες -ανάμεσά τους και μία υπέρυθρη για τον υπολογισμό του βάθους- 
που του επιτρέπουν να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκονται οι 
άνθρωποι τριγύρω του. 

 
  Εκτός από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που 
διαθέτει, το R2 έχει βελτιωμένες ικανότητες στο 
να πιάνει αντικείμενα. Κάθε ένα από τα επιδέξια 
δάχτυλά του, που μοιάζουν πολύ με ανθρώπινα, 
μπορεί να σηκώσει έως 2,5 κιλά και το χέρι 
μπορεί να σηκώσει περίπου δέκα κιλά από 
διάφορες γωνίες. Οι ελαστικοί ενεργοποιητές τού 
επιτρέπουν όχι μόνο να υπολογίζει τη θέση των 
αντικειμένων αλλά και να νιώθει το βάρος τους, 
ακριβώς όπως ένας άνθρωπος. 

 
  Η τεχνολογία του R2 θα εφαρμοστεί στα ρομπότ νέας γενιάς που θα 
εργαστούν στη γραμμή παραγωγής. Η προσαρμοστικότητα της λαβής τους θα 
τους επιτρέπει να χειρίζονται διάφορα αντικείμενα με το ίδιο χέρι και έτσι θα 
μπορούν να πραγματοποιούν με μεγαλύτερη ευκολία πολλαπλές εργασίες. 

  Οι αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό θα πρέπει να μάθουν να βοηθούν 
το  R2  δηλαδή σε περίπτωση πέσει να μπορούν να το σηκώσουν. 

  Η NASA μαζί με το R2 θα έστειλε και έξι αστροναύτες με νέα εργαλεία για 
πιθανές επισκευές που θα χρειαστούν για το R2  και προμήθειες για τον 
Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. 

 

2. Τι είναι το Mars Pathfinder; 

 
Το Mars Pathfinder αποτελεί ένα είδος εξελιγμένου διαστημικού robot που  

προσγειώθηκε στον Άρη στις 4 Ιουλίου 1997.Pathfinder ήταν δεύτερη στη 
σειρά Discovery του ρομποτικού διαστημικού σκάφους, τα οποία έστειλαν οι 
Ηνωμένες Πολιτείες Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής του Διαστήματος (NASA), 
άρχισε να αναπτύσσεται στα μέσα της δεκαετίας του 1990.Κοστολόγηση κατά 
μέσο όρο 150 εκατ. δολαρίων ανά έργο. Τα Viking I και Viking II ήταν 
διαστημικά σκάφοι που το πρώτο δεν προσγειώθηκαν ποτέ εκεί που έπρεπε 
όσο για το δεύτερο χάθηκε λίγο πριν ξεκινήσει η προσγείωση του (η  ΝΑSΑ 
θέλησε να διαγράψει  αυτές τις πολυδάπανες αποτυχίες της από την ιστορία 
της )   το 19 76.  Το Mars Pathfinder ξεκίνησε το ταξίδι του από το  Ακρωτήριο 
Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, στις 4 Δεκεμβρίου 1996 για επτά μήνες όπου 
προσγειώθηκε στο Eberswalde  (περιοχή στον Άρη) με Delta-II 
πυραύλων(είδος)Το Pathfinder είχε δύο κύριους στόχους: 

 Πρώτον, να αποδείξει ότι ορισμένες νέες και οικονομικές τεχνολογίες θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εξερευνήσει της επιφάνεια του Άρη, 
και το δεύτερο, για την εκτέλεση επιστημονική μελέτη του χώρου γύρω από 
την περιοχή προσγείωσης . 

Το Mars rover είναι ένα 6-τροχοφόρο όχημα ενός σχεδιασμού φορεία rocker. 
Κάθε τροχός  ενεργοποιείται ανεξάρτητα και να είναι προσαρμοσμένο να 
παρέχει ανώτερη ικανότητα αναρρίχησης στη μαλακή άμμο. Οι εμπρός και 
πίσω τροχοί είναι ανεξάρτητα κατευθυνόμενοι, δίνοντας τη δυνατότητα στο 
όχημα να γυρίσει στη θέση του. Το όχημα έχει τελική ταχύτητα των 4m/min. 
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Το Mars rover τροφοδοτείται 
από μια 0.96sqm ηλιακό πάνελ 
που αποτελείται από 13 σειρές 
των 18 ετών, 8.5mil κύτταρα 
GaAs η κάθε μία. Το ηλιακό 
πάνελ υποστηρίζεται από 16 
LiSOCL2 D-cell μεγέθους 
πρωτογενείς μπαταρίες, 
παρέχοντας έως και 350W-hr. 
Αυτό ο συνδυασμό πάνελ  και  
σύστημα μπαταριών του 
επιτρέπει την δύναμη να τραβήξει 
μέχρι 500W  ενώ η μέγιστη παραγωγή πάνελ είναι 25W.Η συνήθης απαίτηση 
για την ισχύ οδήγησης για το rover είναι 25W. 

Το rover για να επιβιώσει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος του  Άρη (-
110degC κατά τη διάρκεια μιας νύχτας του Άρη)  ο Ιστός του είναι μονωμένος, 
επικαλυμμένη με υψηλής και χαμηλής εκπομπής χρώματα, και θερμαίνεται με 
ένα συνδυασμό των 3, 1W Rhus, θέρμανσης με ηλεκτρική αντίσταση υπό τον 
έλεγχο του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της ημέρας και απορριπτόμενη 
θερμότητα που παράγεται από τα ηλεκτρονικά του συστήματα. 

 
  Ο έλεγχος παρέχεται από μια ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρονικών 
υπολογιστών που είναι ένα 80C85 ονομαστικά 100Kips που χρησιμοποιεί, σε 
μια 16Kbyte σελίδα εναλλαγή μόδας, 176Kbytes της PROM και 576Kbytes της 
μνήμης RAM. Ο υπολογιστής εκτελεί I / O σε περίπου 70 καναλιών του 
αισθητήρα και των υπηρεσιών τέτοιες συσκευές, όπως οι κάμερες, modem, 
τους κινητήρες και τα ηλεκτρονικά   πείραμα. 

  Το όχημα διευθύνεται αυτόνομα να αποφεύγονται τα εμπόδια, αλλά συνεχίζει 
να επιτευχθεί ο στόχο του (καθορισμένη θέση). 

  Το όχημα παρακολουθείται συνέχεια από την γη με την βοήθεια ενός 
υπολογιστή που έχει την δυνατότητα να παίρνει αυτόματα πρωτοβουλίες για 
την σωστή πορεία του οχήματος. 

Συμπεράσματα - Προσωπικές απόψεις  : 

  Η εξερεύνηση του διαστήματος από τα ρομπότ είναι ένα τεράστιο άλμα που 
βοήθησε τους ανθρώπους σε παρα πολες πτυχές της ζωής τους. Χωρίς αυτά 
τα επιτεύγματα η ανθρώπινη ζωή θα είχε μείνει σε ένα σχετικά χαμηλό βιοτικό 
επίπεδο. 

 

Βιβλιογραφία -  Πηγές: 
 
http://robonaut.jsc.nasa.gov/default.asp 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robonaut 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Pathfinder 
 
http://mars.jpl.nasa.gov/MPF/rover/sojourner.html 
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