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Η διαδικασία σχεδιασμού, η βιωσιμότητα σχεδιασμού και οι περιορισμοί σχεδιασμού
ΣΤΟΧ ΟΙ Μ ΑΘΗΣΗΣ

Η ενότητα θα βοηθήσει τους μαθητές να εξοικειωθούν με τους βασικούς
ορισμούς και έννοιες που χρησιμοποιούνται στον τομέα του μηχανικού
σχεδιασμού.
Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση
να:
• Προσδιορίσουν την ανάγκη για ένα συγκεκριμένο σχέδιο μηχανικού
σχεδιασμού.
• Περιγράψουν το γενικό πλαίσιο του σχεδίου.
• Χαρακτηρίσουν τα διάφορα στάδια και τα βήματα αυτής της
διαδικασίας, καθώς και τις μεθόδους, τα μοντέλα και τα προγράμματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία
σχεδιασμού.
• Προσδιορίσουν και να διαφοροποιήσουν τους περιορισμούς και τις
απαιτήσεις του σχεδίου.

ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΡΟΣ

Συντάκτης: Jacek Zielinski ( Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów , Πολωνία)
Ο σχεδιασμός με την ευρύτερη έννοια είναι μια συνειδητή ενέργεια που
στοχεύει στην αλλαγή μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Είναι ολοένα και
πιο ολοκληρωμένη και καλύπτει ζητήματα μηχανικής, οικονομικά,
περιβαλλοντικά, ψυχολογικά, κοινωνικά κ.λπ.
Ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού, δημιουργείται ένα νέο " προϊόν"
(εργοστάσιο, γέφυρα, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.) που μπορεί να
λύσει ένα πρόβλημα ή να αλλάξει το περιβάλλον του ανθρώπου και τις
συνθήκες στις οποίες ζούμε.
Ο τεχνικός σχεδιασμός είναι η σκόπιμη δημιουργία ενός αντικειμένου
που πρέπει να γίνει, ο σχεδιασμός του σε μια μορφή που είναι να δυνατόν
να γίνει (μοντέλο ή τεκμηρίωση) και μια περιγραφή της μεθόδου
εφαρμογής.
Υπάρχουν δύο τύποι σχεδιασμού:
Αντικειμενοστρεφής σχεδιασμός - στοχεύει στη δημιουργία ή στην
αλλαγή αντικειμένων, όπως προϊόντα, κατασκευαστικά έργα, τεχνικά
συστήματα (μηχανήματα, εξοπλισμός, γραμμές επεξεργασίας,
βιομηχανικά εργοστάσια κ.λπ.).
Σχεδιασμός με γνώμονα τη διαδικασία - αποσκοπεί στη δημιουργία ή
την αλλαγή διαδικασιών όπως οι τεχνολογικές διαδικασίες, οι διαδικασίες
συναρμολόγησης, οι διαδικασίες ελέγχου κ.λπ.
Ο σχεδιασμός έχει ως αποτέλεσμα ένα προϊόν που θα πρέπει να έχει
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως :


Ποιότητες απόδοσης



Συμμόρφωση με ορισμένα πρότυπα
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χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

3



Αντοχή



Αξιοπιστία



Ευκολία επισκευής



Στυλ, κ.λπ.

Η Διαδικασία Σχεδιασμού περιλαμβάνει μια ποικιλία δραστηριοτήτων
και δράσεων, από τον εντοπισμό και την περιγραφή μιας ανάγκης , μέχρι
τη λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πρέπει να
ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη. Συνήθως πρόκειται για σχεδιασμό της
συσκευής (π.χ. μηχανή, όχημα, συσκευή κ.λπ.) και του χώρου στον οποίο
θα χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή.
Η διαδικασία σχεδιασμού
χαρακτηριστικά:

χαρακτηρίζεται

από

τα

ακόλουθα

περιλαμβάνει την επεξεργασία των πληροφοριών και την
παραγωγή πληροφοριών



δημιουργεί κάτι που δεν υπήρχε πριν



ικανοποιεί ανάγκες



δεν ακολουθεί σαφή μοντέλα



συνήθως λειτουργεί με ελλιπή δεδομένα σχεδιασμού

συνήθως στερείται ενός πλήρους μαθηματικού μοντέλου
σχεδιασμού αντικειμένου και είναι, επομένως, μόνο μερικώς
αλγοριθμική


εάν εκτελείται ανεπαρκώς, μπορεί να έχει αρνητικά οικονομικά
και μη-οικονομικά αποτελέσματα


Παρά τη σημασία των δημιουργικών στοιχείων σε αυτό , η διαδικασία
σχεδιασμού μπορεί να μελετηθεί, να περιγραφεί και να διδαχθεί.
Υπάρχουν δύο διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που μπορούν
να ακολουθήσουν οι σχεδιαστές κατά την επίλυση προβλημάτων. Μας
επιτρέπουν να διακρίνουμε δύο διαφορετικές στρατηγικές σχεδιασμού:
η αυξητική στρατηγική - συνήθως περιλαμβάνει την αναζήτηση
μικρών βελτιώσεων στο πλαίσιο των υφιστάμενων λύσεων και είναι
χαρακτηριστικό του παραδοσιακού σχεδιασμού


ιδανική στρατηγική λύση - συνίσταται στον προσδιορισμό των
χαρακτηριστικών της ιδανικής λύσης σχεδιασμού, συνήθως μη
ρεαλιστική στις υπάρχουσες τεχνικές και οικονομικές συνθήκες .
Μετά την εξέταση των συνθηκών εφαρμογής της ιδέας ,
υιοθετούνται μικρές αποκλίσεις από το ιδεώδες προκειμένου να
αποκτήσουν πραγματικό σχεδιασμό. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει
την ανάπτυξη πρωτότυπων καινοτόμων σχεδίων που αποτελούν την
αρχή μιας νέας, ποιοτικά υψηλότερης γενιάς τεχνικών συσκευών.
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Ε ΞΑΣΚΗΣΗ ΠΟΥ
ΣΥΝΕ Π ΑΓΕ ΤΑΙ
ΟΜ ΑΔΙ ΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙ Α

Τίτλος
Νέα στυλό
Στόχοι
Για να σχεδιάσετε ένα στυλό που είναι επίσης ένα stand για smartphone
Διάρκεια
30 λεπτά
Περιγραφή
Οι μαθητές σε ομάδες (έως 4 άτομα) καλούνται να σχεδιάσουν ένα
στυλό που είναι επίσης ένα stand για smartphone.
Εκτέλεση
Οι μαθητές έχουν περίπου μισή ώρα για να σκεφτούν τη λύση - μπορούν
να εργαστούν με ή χωρίς τη δυνατότητα να συμβουλευτούν έναν δάσκαλο
- εξαρτάται από την απόφαση του δασκάλου και θα πρέπει πιθανώς να
βασίζεται σε σκέψεις σχετικά με τις ικανότητές τους και την προηγούμενη
γνώση
Αξιολόγηση από ομότιμους
Οι ομάδες θα πρέπει να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των άλλων
ομάδων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΑΝ ΑΦΟΡΕΣ

https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/engineeringdesign-process/engineering-design-process-steps
https://prezi.com/w1ebmfe5jgfo/elementy-projektowaniainzynierskiego/
https://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynieria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Projektowanie_wspomagane_komputer
owo
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Additional Knowledge Resources

DEFI NI TI ONS AND
CONCEPTS

Definitions
Technical design is a vitally important stage of engineering activity,
whose main objective is to design technical facilities, including
processes and means of production. At this stage, ideas about
technical operation are selected, developed into concepts of technical
systems. The process involves important decisions that have impact on
the effectiveness, economic efficiency and reliability, and thus on the
efficiency and social usefulness of the whole project. Every design of
technical facilities requires the involvement of talented engineers with
proper qualifications, deep knowledge and extensive experience. The
concrete result of design activity is technical documentation in the
form of drawings, descriptions, instructions and lists of objects and
cost estimates.
Designing technological processes consists in developing approaches
and sequence of activities, planning the necessary tools, machines,
devices and spaces, and making decisions about the control of these
departments.
Designing devices consists in devising a concept of device operation,
selection of energy, materials and information processing systems. The
objective is to design appropriate use and association of properties,
appropriate mechanisms and structures and to create the desired links
and relations between objects.
Design process characteristics
A common feature of all design processes is the staged approach. It
consists of implementing individual phases of the project, assessing
the results, and on that basis making further decisions.
The design process can be improved by:


determining the optimal structure of the design process



applying the right design methods.

1. Design process structure
The structure of the design process is the order of activities in the
design process or a set of relations between specific elements of the
process.
We distinguish between:
Vertical structure
This structure is formed by a network of typical design stages (phases)
covering the entire process design:
• pre-design studies and analyses to provide the necessary information
for proper design
• developed design concept, in the form of technical and economic
assumptions, allowing for the start of the implementation of the
designed object
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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• verification of the design solution in order to detect possible defects
• preparation of the technical design, i.e. detailed documentation
implementing the object being designed.
Design stages are set individually by the chief designer in view of
minimizing the cost and time of design and maximizing the quality of
the obtained solution. The result is achieved in a sequential (linear)
manner.
Horizontal structure
This structure is made up of a certain sequence of continuous basic
activities, most often carried out by one person. The result is achieved
through iteration. Unlike in the vertical structure, design organized in a
horizontal structure, the results from subsequent stages do not have to
be documented.
Operational structure (decomposition)
An operational structure is made up of component activities, i.e.
activities are to some extent autonomous, may be separated and
assigned to specific subsystems of the design system (teams,
designers). Component tasks are solved separately, and are combined
at the end. Optimization of the operational structure aims at proper
division of bigger tasks into smaller ones.
2. Basic methods in the design process
The method is conscious and deliberate action to solve a given
problem in a finite number of steps. The methods may be algorithmic
if the problem is unambiguously formulated. In other cases it can be
heuristic (based on experience).
Basic actions in the design process are:


Formulating a design task - defining the purpose of design



Design task analysis - defining design requirements and their
optimization / rationalization



Looking for possible solutions - meeting design requirements,
ensuring that there are no mistakes and that the solutions are
generally feasible



Selection and optimization (optimization criterion, target
function, decision variables)



Documentation

3. Methods for finding solutions, selection and optimisation
 Trial and error method - gradual approach to solutions


Check-list method - stimulating the designer’s imagination with
questions



Brainstorming - group, spontaneous thinking , which seeks to
generate as many ideas as possible, without being concerned
with their feasibility
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Morphological method - its basic thesis is that each system can
be defined by a set of characteristic features (parameters) and
each feature (being an independent variable) by a set of means
of achieving it. Features and variants for their achievement
lead to different concepts of solutions



Solutions tree method - this method creates a tree structure of
possible solutions, taking into account only one feature on one
level of detail



Systemic method

4. Selection and optimisation
Once many possible solutions are formulated, a choice of one must be
made. There are several methods to do this:
•
Preferential methods - adopting one function or goal on the
basis of which to optimize or select the solution, e.g. total cost, profit,
technical criteria (reliability or weight), etc.
•
Generic methods - at the beginning a set of criteria is
established and a set of effective solutions is sought. Experts then
select a compromise solution, taking into account an appropriate value
system
•
Optimisation in construction tasks: linear, non-linear, multicriteria (many target functions), multi-level (several sets of constraints)
•
Documentation of the design task solution - this is the last
stage of the design process.
5. Technical design of prototypes
The technical design of prototypes consists mainly of building blocks
using ready-made operations with the use of 2D sketches. These
sketches are simple drawings, usually composed of trivial geometric
shapes such as a rectangle or a circle.
Sometimes more complex geometries are used, e.g. by introducing an
equation that defines a given shape. In such a design, it is also possible
to create multi-shape components, using, for example, Boolean algebra
or assemblies of parts. The latter form of design is the most common,
as this is the form in which mechanisms are most often designed. This
form of design allows for defining relations and connections between
the parts, and thus for putting individual components into motion.
Thanks to this, it is possible to carry out an analysis of the kinematics
and dynamics of the designed element or examine its strength at the
design stage.
Computer-aided design
Computer-aided design (CAD) is the process of using a set of IT
(computer) methods and means to support the creative designer.
These methods include software, standards, catalogues, drawing
equipment. IT tools can be used at various stages of engineering
design:
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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• CAM (Computer Aided Manufacturing) - computer-aided control of
manufacturing (programs like MasterCAM, EdgeCAM, etc.)
• CADD (Computer Aided Design and Drafting) - computer aided
geometric modelling (drawing) in an integrated construction and
design process (programs like AutoCAD, Solid Works)
• CIM (Computer Integrated Manufacturing) - integration of
management, planning, structural and technological design,
programming of numerically controlled devices, production control,
warehouse resources management, etc.
• CAT (Computer Aided Testing) - computer-controlled technical
control process in the manufacturing process
• CAE (Computer Aided Engineering) - experimental support,
databases, programs like Abaqus, Adina, Robot, Matlab
•

CAP (Computer Aided Planning

•

CAPP (Computer Aided Process Planning

•

CAQ (Computer Aided Quality Control).

6. Production of technical documentation
The final result of the design process is the finalisation of the solution,
i.e. development of documentation. This is the final design stage. It is
time consuming and tedious without using a computer. To avoid this,
the following computer aided design tools can be used:

USEFUL LINKS



Creating technical drawings based on 2D and 3D geometrical
models



Automatic update of drawings



Automatic dimensioning



Generation of cross-sectional areas



Scaling of drawings



Creating descriptions, tables, material lists



Electronic storage of documentation



Making multiple copies

https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_creative_activ
ity1
On this webpage students will find description of the basic steps of the engineering
design process.
https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/engineeringdesign-process/engineering-design-process-steps
Short description of the engineering design process with several links to detailed
description of different activities connected with them.
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineering_design_process
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Wikipedia entry about the engineering design process.
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/best/edp.html
The NASA approach, presenting simple description of the engineering design
process. Contains a series of videos to guide through the engineering design
process (Ask, Imagine, Plan, Create, Experiment, Improve) and help introduce
students to the methods that engineers use to approach and solve design challenges.
https://start-engineering.com/start-engineering-now/2019/4/3/8great-videos-to-teach-the-engineering-design-process
Several videos explaining the engineering design process.
EXE RCISE FOR AN
I NDIVI DU AL
LE ARNE R

Title
Explain the terms: technical design, object- or process-oriented design.
Objectives
The exercise aims to check to what extent the student understands the
concept of engineering design.
Duration
5 minutes
Description
The student should explain the terms in his/her own words
Implementation
Short talk with an individual student
Assessment by the lecturer/instructor
The instructor/lecturer assesses to what extent the student has grasped
the basic theoretical concepts

TEST

Question No.1: Which design strategy usually leads to the
production of qualitatively higher generation of technical
devices?
Answer 1

Incremental strategy

Answer 2

Ideal solution strategy

Answer 3

Common sense strategy

Answer 4

All answers are correct

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
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Correct answers: 2
Question No.2: Which of the methods for finding solutions,
selection and optimisation is based on generating as many ideas
as possible, not caring about their feasibility
Answer 1

Brainstorming

Answer 2

Trial and error method - gradual approach to solutions

Answer 3

Check-list method

Answer 4

Morphological method

Answer 5

All of them

Correct answers: 1
Question No.3: CAT stands for:
Answer 1

Computer Aided Typing

Answer 2

Computer Aided Thinking

Answer 3

Computer Aided Testing

Answer 4

Computer Aided Transport

Answer 5

Computer Aided Texting

Correct answers: 3
Question No.4: Which abbreviation stands for computer aided
geometric modelling (drawing) in an integrated construction
and design process.
Answer 1

CADD

Answer 2

CAD

Answer 3

CAM

Answer 4

CAT

Answer 5

None of above answers are correct

Correct answers: 1
Question No.5: What is the result of design?
Answer 1

A new design

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Answer 2

A new work organisation

Answer 3

A new technology

Answer 4

Organisation of process management

Answer 5

None of the above

Correct answers: 1, 2, 3, 4
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Τεχνική σχεδίαση και σχεδίαση, πρωτότυπα και δοκιμές
ΣΤΟΧ ΟΙ Μ ΑΘΗΣΗΣ

Η μονάδα επιδιώκει να εξοικειώσει τους μαθητές με την έννοια του
σχεδιασμού και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν βαθιά τη διαδικασία,
τις αρχές και τις τεχνικές της.
Με την ολοκλήρωση της ενότητας, ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση:
- Να παρουσιάζει τους κύριους στόχους του τεχνικού σχεδιασμού και να
επιλέγει την κατάλληλη προσέγγιση για τη μοντελοποίησή του
- Να περιγράφει τους βασικούς τύπους πρωτοτύπων και τεχνικών
παρασκευής προσθέτων και να επιλέγει το κατάλληλο για τη
συγκεκριμένη περίπτωση
- Να περιγράφει διαφορετικούς τύπους μεθόδων επικύρωσης, να επιλέγει
το κατάλληλο για τη συγκεκριμένη περίπτωση και να συνδυάζει το
καταλληλότερο πρωτότυπο που θα χρησιμοποιηθεί μαζί του.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι πρόσθετες πηγές γνώσης, ένας
φοιτητής αναμένεται επίσης να κατανοήσει τα βασικά σύμβολα που
χρησιμοποιούνται σε ένα τεχνικό σχέδιο

ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΡΟΣ

Συντάκτης: Piotr Falkowski ( Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów , Πολωνία)
Ο σχεδιασμός της μηχανικής είναι μια περίπλοκη διαδικασία που
συνδυάζει στάδια, όπως 3-D μοντελοποίηση, απλή σχεδίαση,
προσομοίωση, πρωτότυπα και δοκιμές. Αυτό το μάθημα περιέχει
βασικές πληροφορίες για αυτά τα στάδια. Για να συνδεθούν οι τεχνικές
γνώσεις με την οικονομική εκτίμηση των αναγκών της αγοράς,
περιγράφονται επίσης καινοτόμες πτυχές όπως η παρασκευή προσθέτων
και η καθυστέρηση του γρήγορου πρωτοτύπου .
Ο τεχνικός σχεδιασμός είναι μια περίπλοκη διαδικασία μετατροπής μιας
ιδέας σε ένα τελικό προϊόν. Αποτελείται από στάδια που σχηματίζουν
έναν ολιστικό κύκλο επανάληψης. Επαναλαμβάνονται για να
διασφαλίζεται η συμμόρφωση του αποτελέσματος με την πρόθεση
σχεδιασμού, καθώς και η ασφάλεια της εφαρμογής του. Έτσι, εκτός από
τη μοντελοποίηση και την σχεδίαση, απαιτούνται επίσης προσομοιώσεις,
πρωτότυπα και δοκιμές.
Τεχνικό σχέδιο
Το τεχνικό σχέδιο είναι μια οπτική μέθοδος απεικόνισης εννοιών, η
οποία επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων. Αυτή η
τεχνική καθιστά την εργασία ανεξάρτητη από εμπόδια όπως διαφορετικά
υπόβαθρα ή γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τα συνεργαζόμενα μέλη
της ομάδας. Χρησιμοποιείται ευρέως, ειδικά σε διεθνείς εταιρείες.
Αυτός ο τύπος σχεδίασης βασίζεται σε δισδιάστατα ή τρισδιάστατα
σκίτσα αντικειμένων ή συγκροτημάτων που φαίνονται από διαφορετικές
απόψεις. Συνήθως αποτελείται επίσης από περιγραφές των
χαρακτηριστικών, που απεικονίζονται με γραφικά σύμβολα και αριθμούς.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
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Πρωτότυπα
Μετά την πρώτη διαδικασία σχεδιασμού, ένα προϊόν μπορεί να
επικυρωθεί σε μια πραγματική εφαρμογή. Φυσικά, συνήθως δεν
λειτουργεί πλήρως όπως προβλέπεται και πολύ συχνά δεν ανταποκρίνεται
στις ανάγκες. Έτσι, είναι σημαντικό να το δοκιμάσετε στα αρχικά στάδια
και να ελαχιστοποιήσετε το ποσό των χρημάτων που δαπανήθηκαν
μάταια. Μια τέτοια προσέγγιση περιλαμβάνει δείγματα, απλοποιημένα
μοντέλα ή πρόωρες απελευθερώσεις των προϊόντων. Μπορεί να οδηγήσει
στην εφαρμογή αλλαγών στο σχεδιασμό, με βάση τη γνώμη ενός
επαγγελματία αναλυτή ή την ανατροφοδότηση από τους χρήστες.
Τα πρωτότυπα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Η επιλογή
ενός συγκεκριμένου εξαρτάται από το στάδιο του έργου και το
χαρακτηριστικό που θέλουμε να δοκιμάσουμε και να βελτιώσουμε.
Τύποι πρωτοτύπων που χρησιμοποιούνται συνήθως από τους μηχανικούς
είναι:
Mockups - πρωτότυπα, τα οποία φαίνονται ως τελικά προϊόντα,
αλλά στερούνται λειτουργικότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για δοκιμές UX (εμπειρία χρήστη).


Αποδείξεις της ιδέας - εφαρμογή μεθόδων ή τεχνολογίας, που
αποδεικνύει ότι η ιδέα που επιλέχθηκε για το έργο λειτουργεί.


Ελάχιστα βιώσιμα προϊόντα (MVP) - πρωτότυπα, τα οποία
αναπτύσσονται αρκετά ώστε να πωλούνται (τουλάχιστον με κάποια
περιορισμένη λειτουργικότητα ή με ισχυρό σχεδιασμό). Η
εφαρμογή τους δίνει τη δυνατότητα να επικυρώσουν την αγορά και
να λάβουν ανατροφοδότηση από τους τελικούς χρήστες.


Μετά τη διαδικασία σχεδιασμού, οι εταιρείες συνεχίζουν με
επαναληπτικούς κύκλους δοκιμών και βελτιώσεων του προϊόντος. Ως εκ
τούτου, τα τελευταία χρόνια, η έννοια της ταχείας πρωτοτυποποίησης
έχει κερδίσει δημοτικότητα. Είναι συμβατό με την έννοια της άκαμπτης
διαχείρισης και επιτρέπει στους μηχανικούς να εργάζονται σε ένα προϊόν
πιο αποτελεσματικά. Η ταχεία πρωτοτυποποίηση συνήθως περιλαμβάνει
ορισμένες τεχνικές κατασκευής προσθέτων. Τα δημιουργημένα
πρωτότυπα στοιχεία δεν πληρούν τις προβλεπόμενες μηχανικές
παραμέτρους, αλλά επιτρέπουν τη δοκιμή υπό ορισμένες συνθήκες.
Η κατασκευή προσθέτων είναι μια μέθοδος δημιουργίας ενός φυσικού
αντικειμένου από ψηφιακό σχέδιο. Μπορεί να περιλαμβάνει πολυάριθμες
τεχνικές και υλικά, αλλά γενικά, βασίζεται στην προσθήκη επιπλέον
στρωμάτων. Διαφορετικά, σε αυτήν την πτυχή, διαφέρει από την
αυτοματοποιημένη μηχανική κατεργασία (π.χ. Αριθμομηχανή
Υπολογιστών - CNC), η οποία συνήθως περιλαμβάνει την αφαίρεση
υλικού από ένα τεμάχιο για την παραγωγή του σχεδιασμένου
εξαρτήματος. Η παρασκευή προσθέτων καθιστά τη διαδικασία των
πρωτοτύπων ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή. Καθώς τα μέρη
κατασκευάζονται απευθείας από τα ψηφιακά τους σχέδια, δεν απαιτείται
τεχνική τεκμηρίωση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς επιτρέπει την
αλλαγή του σχεδιασμού μετά την επικύρωσή του. Είναι σημαντικό να
επιλέξετε την κατάλληλη τεχνολογία κατασκευής προσθέτων. Τέτοιες
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τεχνολογίες μπορεί να διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τα υλικά, το
κόστος και τον χρόνο παραγωγής.
Τα πρωτότυπα μέρη μπορούν επίσης να κατασκευαστούν με εφαρμογή
αριθμητικού ελέγχου (CNC) πάνω σε εργαλεία μηχανικής κατεργασίας,
όπως τρυπάνια, εργαλεία διάτρησης, τόρνοι, λαμπτήρες πλάσματος ή
κοπτήρες με ψεκαστήρες νερού. Τα στοιχεία μπορούν να
κατασκευαστούν απευθείας από τα ψηφιακά τους σχέδια, χωρίς να
χρειάζεται να δημιουργούνται τεχνικά σχέδια. Η χρήση του CNC είναι
συνήθως πιο ακριβή από την εφαρμογή φθηνότερων τεχνολογιών
προσθέτων. Ωστόσο, οι παραγόμενες λεπτομέρειες έχουν συνήθως
καλύτερες μηχανικές παραμέτρους και καλύτερα διατηρημένες ανοχές
μορφής και διαστάσεων.
Η ηλεκτρονική μπορεί να είναι πρωτότυπη με απλουστευμένα δομικά
στοιχεία σχεδιασμένα έτσι ώστε να συνδέονται γρήγορα και να
λειτουργούν αμέσως. Οι πρώτες εκδόσεις που δημιουργήθηκαν για τις
δοκιμές συχνά προετοιμάζονται στους πίνακες σχεδιασμού και αργότερα
μετατρέπονται σε τυπωμένα κυκλώματα (PCB).
Δοκιμές
Η δοκιμή είναι μια διαδικασία επικύρωσης των χαρακτηριστικών του
προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της ανάπτυξης του προϊόντος.
Μπορεί να αφορά είτε την έννοια, τη λειτουργικότητα των μεμονωμένων
ενοτήτων, τα υποσυστήματα, το αργό πρωτότυπο ή τη ζήτηση στην
αγορά. Έτσι, το αντικείμενο της δοκιμής θα πρέπει να επιλέγεται
ανάλογα με τον τύπο της δοκιμής που πρέπει να διεξαχθεί.
Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να επαληθεύεται η συμμόρφωση με την πρόθεση
σχεδιασμού και τις απαιτήσεις. Εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του
σχεδιασμού. Προκειμένου να προσδιοριστεί η λειτουργικότητα των
μερών ή του συνόλου του προϊόντος, πρέπει να ελεγχθούν οι φυσικές
τους ιδιότητες και η χρηστικότητα τους. Τα τυποποιημένα μηχανικά
μέρη συνήθως υποβάλλονται σε δοκιμές αντοχής. Αυτά μπορεί να
περιλαμβάνουν δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, κρούσης ή κόπωσης,
ανάλογα με τους τύπους και τις τιμές των φορτίων που τους επηρεάζουν
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Το λογισμικό, τα ηλεκτρονικά
εξαρτήματα και τα κυκλώματα θα πρέπει να ελέγχονται ως προς το
σκοπό τους. Η εν λόγω επικύρωση πρέπει να πιστοποιεί κατά πόσον είναι
δυνατόν να επιτευχθούν όλες οι καθορισμένες καταστάσεις με το
σχεδιαζόμενο σύστημα ελέγχου και αν όλες οι επιταγές ελέγχου οδηγούν
στις επιθυμητές καταστάσεις.
Καθώς το σχεδιασμένο προϊόν προορίζεται συνήθως να χρησιμοποιείται
ή να λειτουργεί από ανθρώπους, θα πρέπει να είναι διαισθητικό και
βολικό. Αυτό μπορεί να δοκιμαστεί μέσω UX (εμπειρία χρήστη) και
εργονομικών δοκιμών. Οι δοκιμές UX περιλαμβάνουν την εφαρμογή
των mockups ή MVPs, προκειμένου να επαληθευτεί η γνώμη του
χρήστη. Συνήθως περιλαμβάνουν ποσοτική ή ποιοτική έρευνα βασισμένη
σε έρευνες. Η εργονομική επικύρωση επιβεβαιώνει ότι η χρήση του
προϊόντος δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο χρήστη. Βασίζεται σε
βιομηχανικές και πνευματικές δοκιμασίες, καθώς και σε έλεγχο της
συμμόρφωσης του σχεδίου με τα εργονομικά πρότυπα.
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Όλα τα έτοιμα σχέδια θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε
συγκεκριμένες δοκιμές ασφάλειας. Η θετική επιτυχία ενός τέτοιου τεστ
είναι απόδειξη ότι το προϊόν δεν θα προκαλέσει κίνδυνο βλάβης εάν
χρησιμοποιηθεί σωστά σύμφωνα με το εγχειρίδιο του. Μετά από αυτές
τις δοκιμές, ένας κατασκευαστής ή άλλος αρμόδιος φορέας μπορεί να
του δώσει σήμα ασφαλείας, η οποία επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του
σχεδίου με τα σχετικά πρότυπα και απαιτήσεις ασφάλειας. Το σύνηθες
σύμβολο ασφαλείας που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη είναι το CE.
Δεδομένου ότι τα τελικά προϊόντα είναι συνήθως εμπορικά, το τελικό
στάδιο του σχεδιασμού περιλαμβάνει δοκιμές αγοράς. Μπορούν να
συνίστανται από κατάλληλη έρευνα, προπαραγγελία (συχνά σε
συνδυασμό με τις μεθόδους χρηματοδότησης από το πλήθος) ή απλές
δοκιμές πώλησης του MVP. Μια τέτοια επικύρωση θα πρέπει να
υποδεικνύει ποιο είναι το πραγματικό ενδιαφέρον για την αγορά του
προϊόντος και θα πρέπει να επηρεάσει την τιμή του προϊόντος και άλλα
χαρακτηριστικά που προσφέρονται στους πελάτες.
Ε ΞΑΣΚΗΣΗ ΠΟΥ
ΣΥΝΕ Π ΑΓΕ ΤΑΙ
ΟΜ ΑΔΙ ΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙ Α

Τίτλος
Έξυπνη μηχανή καφέ
Στόχοι
Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργασίας σε ομάδα και συμμετοχή σε ολιστική
διαδικασία σχεδιασμού προϊόντων.
Διάρκεια
90 λεπτά
Περιγραφή
Οι μαθητές σε ομάδες (έως 4 άτομα) θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα
ιδεώδες σχέδιο μηχανής καφέ για ένα έξυπνο σπίτι και να σχεδιάσουν τις
περαιτέρω διαδικασίες σχεδιασμού και επικύρωσης. Τα αναμενόμενα
αποτελέσματα είναι η έννοια μιας έξυπνης μηχανής καφέ, ο ορισμός των
κύριων χαρακτηριστικών της, οι αποφάσεις σχετικά με την προσέγγιση
σχεδιασμού που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, ο ορισμός των
προσομοιώσεων και των δοκιμών που πρέπει να διεξαχθούν, μια δήλωση
σχετικά με την πιθανή επίδραση των αποτελεσμάτων των δοκιμών στο
σχεδιασμό και την πρόταση των πρωτοτύπων που θα συμπεριλάμβαναν
τα τεστ (τους τύπους τους και τι θα ήταν στην πραγματικότητα).
Εκτέλεση
Οι σπουδαστές έχουν 90 λεπτά να σκεφτούν τη λύση και να
πραγματοποιήσουν αποτελεσματική ανταλλαγή ιδεών. Θα πρέπει να
εργαστούν χωρίς να συμβουλευτούν έναν δάσκαλο. Το τελικό σχέδιο θα
πρέπει να παρουσιαστεί σε σύντομη παρουσίαση (μέχρι 10 διαφάνειες).
Αξιολόγηση από ομότιμους
Οι ομάδες θα πρέπει να αξιολογούνται από τις άλλες ομάδες .
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Additional Knowledge Resources

DEFI NI TI ONS AND
CONCEPTS

Standards in technical drawing
Principles and standards of technical drawing are described in the
international standard ISO 128. Due to standardization, it is possible
to use properly created drawings everywhere around the world, even
though there are different methods of presenting the same feature, and
there are different symbols which may be used for descriptions.
Drawings may be realized based on different conventions. However,
most of the world uses the international standard, based on A4 sheet
format and the European convention of projecting. North America
uses its own standard.
Methods of drawing
Technical drawing is used in different fields such as architecture or
engineering. In engineering, it represents mechanical, electrical or
pneumatic elements or systems. The main objective of technical
drawing is either to create a design to be manufactured in a certain way
or to present the method of its assembling. Technical designs are also
required for patent applications.
Computer aided design
A draft may be created manually or with the help of a computer. The
first method typically requires instruments such as rulers, squares,
protractors and compasses, and is not that common any more thanks
to massive digitalization. However, sketching is an exception of this
digitalization trend, and it is the only manual drafting method in
frequent use. It does not require any additional equipment and may be
applied in the field. Its main aim is to quickly record an idea or the key
features of the design, for example when they are measured on the
spot. Other than that, mechanics design nearly everything with the aid
of a computer and they try to automate this process as much as
possible. The programs used for this purpose are called CAD
(computer-aided design). However, as most of the engineers prefer to
validate their ideas while designing, they take advantage of working
with comprehensive CAD/CAM/CAE systems (computer-aided
design/computer-aided manufacturing/computer-aided engineering).
CAD programs mentioned above are software that is not used only to
create drafts. They frequently also include modules for threedimensional design. While simple elements may be immediately plaindrafted, the complex ones are handled with the three-dimensional
designs. Then, with most of the computer-aided systems, a draft may
be generated automatically based on the 3-D model. The role of a
mechanical engineer is limited to verifying its accuracy and editing in
order to make it easier to interpret. 3-D models may be also used
directly for prototyping or manufacturing with computer-controlled
machinery.
To ensure highest performance and effectiveness, it is crucial to
choose the best-adjusted approach. It may be realized either
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parametrically or directly. The first method is feature-based so it
includes a sequence of parametrically-defined operations, which may
be later edited. It is especially useful for large-scale production of
numerous elements that vary from each other only in single features
(e.g. a product line of robots with similar design but with different
payloads and maximum reach). It enables fast implementation of
changes to more than one design at a time and lets the models inherit
features from one another. The direct approach on the other hand is
especially useful for fast prototyping or designing custom solutions. It
involves a sequence of operations on a model that are not saved within
any history and their further edition is not possible. However, a model
may be always reverted to the previous design with the application of
different operations (e.g. deleting previously created features).
Three-dimensional modelling typically involves processes such as
extrusions along the paths, lofts, revolves, creating holes and threads,
creating chamfers or fillets, creating shells, subtractions, embossing,
and copying geometry. Computer-aided two-dimensional designing is
usually based on the same techniques as its manual version. Thus, it
involves different projections, sections, breakouts or detail views.
Drafting with a computer requires also the creation of the dimension
lines and symbols describing the features. Most CAD systems also give
an opportunity to place additional notes on the sheet and to change
the styles of used symbols afterwards. They also usually consist of
highly-automated modules for drafting assemblies.
Types of drawings
Technical drawings are based on either two-dimensional or threedimensional graphical projections of elements on a plain surface. They
are constructed so as to present all the necessary features. Their design
is strictly related to the purpose of their application.
Two-dimensional representation is typically used for the elements’ and
assemblies’ drafts. It gives an opportunity to expose all the necessary
features with the most convenient multiview orthographic parallel
projections.
Three-dimensional representation is used mostly for assemblies, to
expose the features of a complex object that is hard to project with a
two-dimensional representation, or in architecture. It is based on either
parallel or perspective projection, which defines the convergence of
drafted lines. Furthermore, it may be also divided into different types
depending on the position of the drafted object relative to the
projection surface. The most common projection is called isometric –
in it, the 3 main axes of an observed frame of reference are equally
foreshortened.
Technical drawings may also be divided based on their application.
The two most common ones are element drawing or assembly
drawing. The first one presents just one part with all its dimensions
and geometric features and with all the additional information
necessary for its manufacturing. It also contains information about the
designer, company, project, material and tolerance. This information is
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indicated in a table. All of this is intended to enable manufacturing of
the element. On the other hand, assembly drawings contain
projections of whole assemblies or subassemblies, with labels for parts
used and additional features or dimensions marked to be checked after
the mounting process. The table in the corner of such a drawing is
similar to the previously mentioned one, but it also contains a list of
parts, with the numbers of each element and numbers of their
drawings. Generally, the assembly drawing is aimed at enabling the
mounting process and at verifying if a designed system is
manufactured correctly.
Presenting the features
The mechanical features of an element presented in technical drawings
need to be presented with standard symbols and additional notes. The
symbols are either dimensions and dimensional tolerances or form
tolerances.
Dimensions present lengths of the parts’ segments, their diameters,
radiuses, depths or angles, and might also be used to mark the threads.
To create the complete design drawing of a part, all of its features need
to be explicitly described dimensionally (so that it can be manufactured
in only one particular shape). It is also important not to constrain too
much the draft (not to present too many dimensions colliding one with
another).
Apart from symbols (R for radius or ∅ for diameter) and numbers in
standard units (typically millimeters, degrees and thread notation),
dimensions may be presented with dimensional tolerances. These
describe the ranges of each dimension acceptable for the designing
engineer. If the dimension is not followed by a tolerance symbol, the
accuracy class mentioned in the table is taken into consideration.
While tolerances are used for linear dimensions, fits are commonly used
in drafts of shafts or elements with holes. Application of these may
result in different types of connections between cylindrical elements.
The values of deviations represented by the fits are contained in the
respective ISO and ANSI norms.
The main symbols of tolerances, with their descriptions, are presented
in the table below.
Symbol

Name

Description

DIMENSIONAL TOLERANCE
Symmetric deviation

Accepted symmetric
deviation of a dimension
(e.g. 30,9-40,1 here)

Deviation

Accepted asymmetric
deviation of a dimension
(e.g. 30,8-40,1 here)
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Fit

Accepted deviation of a
shaft’s (small letter) or a
hole’s (capital letter)
diameter according to the
fit standards.

FORM TOLERANCE

Straightness

Control of the maximum
edge or axis deviation
regarding the median line
(the number next to the
symbol stands for the
width of a tolerance zone
symmetrical to the median
line). No datum is allowed
for this feature.

Flatness

Control of the maximum
surface deviation regarding
the median plane (the
number next to the symbol
stands for the width of a
tolerance zone symmetrical
to the median plane). No
datum is allowed for this
feature.

Cylindricity

Control of the roundness
of a cylindrical feature
regarding the axis (the
number next to the symbol
stands for the width of a
tolerance zone symmetrical
to the axis). No datum is
allowed for this feature.

Angularity

Control of the maximum
surface’s angular deviation
regarding a chosen datum
(the number next to the
symbol stands for the
width of a tolerance zone
symmetrical to the median
plane, inclined to the
reference datum at the
nominal angle; the chosen
datum is marked with a
capital letter).

Perpendicularity

Control of the maximum
surface’s deviation
regarding a chosen datum
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(the number next to the
symbol stands for the
width of a tolerance zone
symmetrical to the median
plane, perpendicular to the
reference datum; the
chosen datum is marked
with a capital letter).

Parallelism

Control of the maximum
surface’s deviation
regarding a chosen datum
(the number next to the
symbol stands for the
width of a tolerance zone
symmetrical to the median
plane, parallel to the
reference datum).

Symmetry

Control of the maximum
surface’s deviation
regarding a chosen datum
(the number next to the
symbol stands for the
width of a tolerance zone
symmetrical to the median
plane, of the reference
datum).

A surface may also vary in terms of its texture. A measure of this is
roughness, calculated as an average of the absolute values of the
differences between the distance of a sampled point and the median
plane of the surface. Roughness is typically marked with a symbol
presented below. It may also contain additional elements and numbers,
e.g. dependent on the type of surface machining.

Additive manufacturing technologies
The most common additive manufacturing technologies are:


Vat photopolymerization – a process of exposing photopolymer
liquids (typically resins) to light waves, which makes them become
solid. It can be realized in stereolithography (SLA), direct light
processing (DLP) or continuous DLP (CDLP) technology. All of
them are based on the same principle of a light flashing the layers
on the plate moving upwards in a container filled with resin. SLA
uses a single point laser which moves around the shape of a crosssection to solidify it, while DLP uses a digital light projection
screen, which flashes the whole image of the cross-section at once.
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As the image is a bitmap, the produced layer is a combination of
small cubes. CDLP works the same as DLP, but the motion of the
plate is constant, so the printout build time is shorter.

USEFUL LINKS



Power bed fusion – a process of connecting (by fusion) the
particles of metal or plastic powder to the layers with a source of
thermal energy. This may be realized with selective laser sintering
(SLS), selective laser melting (SLM) and direct metal laser sintering
(DMLS), electron beam melting (EBM) and multi-jet fusion (MJF).
SLS is a technology used to produce plastic parts by melting thin
layers of powder with a laser. During this process, the building
plate of a printer moves downwards and the next layer of
thermoplastic powder is placed on the top of the previous layer.
SLM and DMLS technologies are based on the same principle as
SLS, but they are dedicated to the metal parts. EBM works similar
to SLM, however, it requires a much higher energy beam from a
laser. Thus, the residual stress occurring in the produced parts is
less than in another method. Finally, in order to not be dependent
of just one material, MJF offers a combination of material jetting
(from special inkjet nozzles) and their further laser sintering.



Material extrusion – a process of extruding material from a nozzle
and forming the layers from it. The method of fused deposit
modelling (FDM/FFF) is based on heating a building plate and a
nozzle to melt thermoplastic material and build the new object by
constructing its layers. The melted material solidifies again while it
is cooling down.



Material jetting – a process of jetting materials which harden while
they are exposed to UV light or a certain temperature. This
method allows a multi-material printing and is excellent for realistic
prototypes.

https://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-007-designand-manufacturing-i-spring-2009/relatedresources/drawing_and_sketching/
A complex handbook on technical drawing and sketching
https://www.3dnatives.com/en/top10-cad-software-180320194/
Description of commonly used CAD software
https://all3dp.com/1/types-of-3d-printers-3d-printing-technology/
Description of different types of 3-D printing technologies with video examples and
visuals of the processes
https://simplicable.com/new/prototypes
Entrepreneurship approach towards prototyping - types of prototypes
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testing
Mechanical validation
https://www.smashingmagazine.com/2016/07/a-lean-approach-toproduct-validation/ Entrepreneurship approach towards validation – lean
validation
EXE RCISE FOR AN
I NDIVI DU AL
LE ARNE R

Title
Validating the safety of a coffee mug
Objectives
The exercise would verify the knowledge gained by a student and the
possibility of its practical application.
Duration
30 minutes
Description
A student should develop a short 5-minute presentation on how to
ensure that a designed coffee mug would be safe for the user. This
should include a list of possible hazards and the concrete ideas of their
validation such as computer simulations and tests with prototypes.
Implementation
Individual students should work on their own, but with the possibility
of consulting a teacher. The outcome of the exercise should be a short
speech in front of the group of learners.

TEST

Question No. 1: What is a positive outcome from using technical
drawings?
Answer 1
They present objects in an artistic way which may
attract a client to the product.
Answer 2
They are compliant with the standards, which enables
easier cooperation between different departments in the company.
Answer 3
They are very flexible, so the company may completely
encode a design by creating its own sets of symbols.
Answer 4
They present objects in a visual way, which enables
cooperation between people using different languages.
Answer 5

They may be used for patent applications.

Correct answers: 2,4,5
Question No. 2.: Which approach towards modelling would be
more effective for designing a big series of mobile phone cases,
with the different items in the series different just in terms of
some of their dimensions
Answer 1

Direct
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Answer 2

Parametric

Answer 3

Both of them would be equally effective

Answer 4

None of them would be effective

Correct answers: 2
Question No. 3.: If you want to be sure that a designed shaft fits
into a whole, what type of tolerance should you use?
Answer 1

Fit

Answer 2

Cylindricity

Answer 3

Flatness

Answer 4

Roughness

Answer 5

Deviation of the length

Correct answers: 1,2,4
Question No. 4.: Which technique of additive manufacturing can
be used for metal parts?
Answer 1

DMLS

Answer 2

FFF

Answer 3

SLA

Answer 4

SLS

Answer 5

DLP

Correct answers: 1
Question No. 5.: Which method of testing may involve an MVP
prototype?
Answer 1

Mechanical tests

Answer 2

Functional tests

Answer 3

Market validation

Answer 4

UX tests

Answer 5

Safety tests

Correct answers: 1,2,3,4

GLOSS ARY

Additive manufacturing:
An approach towards manufacturing based on constructing layers of
the parts, contrary to conventional manufacturing which involves with
removing material from a workpiece until the desired part is formed;
Also known as 3-D printing.
CAD/CAM/CAE:
Software systems dedicated to design, simulation and manufacturing.
Dimensional tolerance:
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Information about the acceptable deviation from the nominal
dimensions presented in the technical drawings.
Direct modelling:
Modelling based on sequences of operations on a model not saved
within any history; Especially useful for fast prototyping or designing
custom solutions.
Form tolerance:
Information about the acceptable deviation from a shape, presented in
the technical drawings. It typically consists of a symbol of the
deviation type and related value.
Parametric modelling:
Feature-based modelling, based on sequences of parametrically-defined
operations, which may later be edited; Especially useful for large-scale
production of numerous elements varying from each other only in
terms of single features.
Prototype:
Non-final product version simplified for the purpose of testing;
Depending on its simplification level it may be divided into numerous
types, such as mockups, proofs of concept or MVPs.
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Μετρήσεις
ΣΤΟΧΟΙ
Μ ΑΘΗΣΗΣ

Τα συστήματα μέτρησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των μηχανικών
συστημάτων. Επομένως, η διαδικασία σχεδιασμού πρέπει να βασίζεται σε
προσεκτική επιλογή του συστήματος μέτρησης. Οι ερευνητές πρέπει να
γνωρίζουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του
εξοπλισμού μέτρησης και τα διάφορα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης,
προκειμένου να είναι σε θέση να επιλέξουν τα στοιχεία που είναι τα πλέον
κατάλληλα για τις προγραμματισμένες εργασίες μέτρησης.
Αυτή η ενότητα θα παρέχει στους μαθητές βασικές γνώσεις σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των μορφοτροπέων και τη λειτουργία, την επιλογή και τα
κύρια στοιχεία των συστημάτων μέτρησης.

ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΡΟΣ

Μοφοτροπείς
Ο μορφοτροπέας αναφέρεται επίσης συχνά με τον όρο "αισθητήρας".
Είναι ένα σημαντικό στοιχείο στα συστήματα μέτρησης. Ένας ανιχνευτής
είναι μία ή περισσότερες συσκευές συνδεδεμένες μεταξύ τους με σκοπό τη
μετατροπή μιας μορφής ενέργειας σε μια άλλη. Μετατρέπουν τις φυσικές
ποσότητες σε ηλεκτρικά σήματα και αντιστρόφως, επιτρέποντας έτσι τη
διαδικασία μέτρησης. Οι μορφοτροπείς μετατρέπουν επίσης μία μορφή
σήματος σε άλλη.
Οι μορφοτροπείς μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
- αναλογικοί μορφοτροπείς
- ψηφιακοί μορφοτροπείς
- μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό
- μετατροπείς ψηφιακού σε αναλογικό .
Το σήμα εισόδου (Σχήμα 1) είναι ένα σήμα που διαβάζει την μετρούμενη
τιμή και εφαρμόζεται στον μορφοτροπέα. Το σήμα εξόδου είναι το σήμα
που μετατρέπεται από τον μορφοτροπέα.

Εικόνα 1: Σήματα εισόδου και εξόδου
Κάθε μετατροπέας έχει χαρακτηριστικά απόδοσης. Είναι απαραίτητο να
γνωρίζουμε τα στατικά χαρακτηριστικά του μορφοτροπέα προκειμένου να
κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με το σύστημα
μέτρησης και το αποτέλεσμα που έχει ο μετατροπέας στην μετρούμενη
τιμή.
Παραδείγματα στατικών χαρακτηριστικών είναι η ορθότητα, ακρίβεια, η
ευαισθησία, η επαναληψιμότητα, η αναπαραγωγιμότητα, η ανάλυση, το
εύρος, η σταθερότητα, η απόκλιση. Τα στατικά χαρακτηριστικά μπορούν
να είναι σταθερά ή να αλλάζουν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Για
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περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στατικά χαρακτηριστικά,
ανατρέξτε στις Πρόσθετες Πηγές Γνώσης.
Συστήματα μέτρησης
Ένα σύστημα μέτρησης είναι το σύνολο των μετατροπέων που
συναρμολογούνται για τη μέτρηση της τιμής μιας μεταβλητής.
Προκειμένου να πραγματοποιηθούν σωστά οι μετρήσεις και να
αξιολογηθεί το σφάλμα μέτρησης, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα
χαρακτηριστικά απόδοσης των μορφοτροπέων. Για να επιλέξετε σωστά το
σύστημα μέτρησης, είναι επίσης απαραίτητο να καθορίσετε το αντικείμενο
μέτρησης και τις βασικές παραμέτρους της μέτρησης. Είναι απαραίτητο
να γνωρίζουμε:
- τον τύπο της φυσικής μεταβλητής που θα μετρηθεί
- το αναμενόμενο εύρος τιμών της μετρούμενης μεταβλητής
- την αναμενόμενη ακρίβεια μέτρησης
- τη μέθοδο συλλογής και προβολής πληροφοριών
- εάν η μέτρηση θα είναι απλή ή πολλαπλή
- πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη ορισμένες οικονομικές
συνθήκες, δηλαδή το κόστος του εξοπλισμού μέτρησης, το κόστος
κατασκευής ενός συστήματος μέτρησης και το κόστος της ίδιας
της μέτρησης.
Δεν υπάρχουν τέλειες μέθοδοι μέτρησης και κάθε σύστημα μέτρησης
επιβαρύνεται με σφάλμα μέτρησης. Η αβεβαιότητα της μέτρησης
επηρεάζει το αποτέλεσμα μέτρησης και οδηγεί σε μια κατάσταση στην
οποία το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως μία μόνο τιμή.
Αντ 'αυτού, το αποτέλεσμα πρέπει να παρουσιάζεται με μια εκτίμηση
σφάλματος .
Τα ψηφιακά συστήματα μέτρησης είναι τα πιο κοινά χρησιμοποιούμενα
σήμερα. Τα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν:
- υψηλό επίπεδο παρεμβολής
- αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των μετρολογικών μετρήσεων
- εύκολη εφαρμογή και καταγραφή πληροφοριών, καθώς και
μακροπρόθεσμη αποθήκευση πληροφοριών
- εξάλειψη των σφαλμάτων του χειριστή
- ευέλικτη προσαρμογή σε συγκεκριμένες ανάγκες με τη χρήση
αλγορίθμων για τον προγραμματισμό της λειτουργίας των
συσκευών
- χαμηλό κόστος.
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Ε ΞΑΣΚΗΣΗ ΓΙ Α
Ε Ν ΑΝ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ
Ε ΚΠΑΙ ΔΕ ΥΟΜ ΕΝΟ

Τίτλος
Προσδιορίστε τα στοιχεία ενός συστήματος μέτρησης
Στόχοι
Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι για τον εκπαιδευόμενο να
διερευνήσει και να προσδιορίσει τα κύρια στοιχεία σε ένα συγκεκριμένο
σύστημα μέτρησης μετρήσεων
Διάρκεια
20 λεπτά
Περιγραφή
Ο εκπαιδευόμενος καλείται να διεξαγάγει επιπρόσθετη έρευνα
προκειμένου να προσδιορίσει τα βασικά στοιχεία του συστήματος
μέτρησης σε ένα ψηφιακό θερμόμετρο.
Εκτέλεση
Πρόκειται για μια ανεξάρτητη μαθησιακή δραστηριότητα. Ο
εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί
οποιανδήποτε πηγή (σε απευθείας σύνδεση ή βιβλιοθήκη). Θα πρέπει να
συμβουλεύεται να διαβάσει περισσότερα σχετικά με τους επεξεργαστές
σημάτων και τις συσκευές εγγραφής (π.χ. οθόνες LCD) και το ρόλο τους
σε ένα σύστημα μέτρησης.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση πρέπει να εκτελείται από τον εκπαιδευτή / καθηγητή και
πρέπει να βασίζεται στο αν ο εκπαιδευόμενος έχει προσδιορίσει τα κύρια
στοιχεία του συστήματος μέτρησης.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

29

Additional Knowledge Resources

DEFI NI TI ONS AND
CONCEPTS

Measurement methods and measurement errors
The measurement method determines how we compare the value of a
measured variable with a reference value. The choice of appropriate
method is determined by the conditions in which the measurement
happens and by the expected results. Depending on how the
measurement results are obtained, we distinguish between direct
measurement, indirect measurement and a complex method of
measurement. Indirect measurement is a technique in which the value
of a given variable by determined by measuring other characteristics or
variables related to the object. For example, we measure the density of
a material based on its mass and volume. Complex measurement is
achieved when we determine values related to one another by
mathematical relations.
Regardless of the measurement method, it is never possible to obtain a
completely accurate result. Measurement errors are unavoidable and
are related to:
- wrong measurement method
- imperfect calibration of the measuring instruments
- environmental changes that interfere with the measurement
process
- imperfect monitoring method, etc.
For these reasons, the measurement result should always be given as:
𝑥𝑚 = 𝑥 ± ∆𝑥
We distinguish between:
1.1 Absolute error
Absolute error is used in cases when there are a small number of
measurements.
1.2 Relative error
The relative error is the ratio of the absolute error to the measured
value. It is expressed as a percentage.
1.3 Additive error
Repeated measurements of one variable produce slightly different
results. There are three types of additive errors:
- systematic error
- accidental error
- gross error.
Systematic errors occur over long sequences of measurements of the
same variable, made under the same conditions and with the same
measuring instruments. These errors can be partially or completely
eliminated by calculations determined theoretically or experimentally.
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Random errors are errors that take different values and these values
change unpredictably, even though they occur under unchanging
conditions for measurement.
A gross error is an error resulting in a significant difference between
the current measured value and other measurements of that variable.
The measurement that produces such an error must be carefully
examined.
Measurement uncertainty
There are many possible sources of measurement uncertainty, some of
which are:
- incomplete definition of the measured value
- imperfect application of the definition of the measured value
- incomplete understanding of the impact of environmental
conditions on the measurement procedure
- imperfect measurement of the parameters of the
environmental conditions during the measurement procedure
- non-representative sampling
- extreme resolution, decreased sensitivity of the meter
- aging of components
- change in the signal-to-noise ratio
- simplification of approximations and assumptions used in
measurement methods and procedures
- inaccurate values of reference standards and materials
- inaccurate values of constants and other parameters obtained
from external sources and used in data processing procedures
- dissipation of the values of the measured variable obtained
during repeated observations under apparently identical
conditions;
- operator errors in reading the indications of analog devices
(e.g. parallax error).
Static characteristics of transducers
2.1 Accuracy and precision
Accuracy is the degree to which a measured value comes close to the
actual value. Precision is the degree to which successive measurement
results, obtained during a series of measurements made under the
same conditions, coincide with one another.
2.2. Sensitivity
Sensitivity of the transducer is the smallest change between the results
of successive measurement of the same variable, made under
unchanging measurement conditions over a short period of time. If
sensitivity is high, even small changes in the input signal will produce a
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change in the output signal.
The transducer sensitivity can be stable or it can vary with the input
signal
2.3. Repeatability error
Repeatability error is the deviation in the output readings obtained
during successive measurements of the same variable, made under the
same measurement conditions and repeated for a short period of time.
2.4. Reproducibility
Reproducibility is the degree of consistency between the results from
measurements of the same variable, made by different individuals in
different places, with different instruments over a period of time.
2.5. Resolution
During a slow increase of the input value, the resolution is the smallest
increment that must be exceeded in order for the transducer to sense
the change in the output.
2.6. Scope
The transducer scope is the interval between the maximal and minimal
value that can be measured with this transducer.
2.7. Stability
Stability is the ability of the transducer to retain its performance
characteristics for a period of time. Stability is usually expressed as a
percentage of the total output over a period of time.
Changes in stability may occur due to:
- aging of the components
- reduction of components’ sensitivity
- change in signal-to-noise ratio, etc.
2.8. Dynamic transducer error
When it is necessary to conduct dynamic measurement, time and
frequency must be known. When the measured value is not stable over
time, a dynamic error must be taken into account.
Analogue-to-digital converter
The digital measurement system includes an analogue-to-digital
converter (ADC) that enables the measurement of the analogue signal
by converting it to a digital one. ADC accuracy is determined in a
binary system. If N is the number of bits, then the quantization level
(signal processing) is 2𝑁 . The range of output values is 2𝑁 − 1 (Figure
2).
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Figure 2: Illustration of ADC
The ADC system performs operations such as:
1) Sampling - converts the continuous-time signal into a
discrete-time signal.
2) Quantization - converts a discrete-time signal into a discrete
signal using a previously determined algorithm.
3) Encoding - converts the discrete signal into binary code.

Figure 3: The operation of the ADC system

USEFUL LINKS

TEST

https://fajarahmadfauzi.files.wordpress.com/2015/12/introductionto-mechatronics-and-measurement-systems.pdf
Question No.1: When do we use absolute error to present
measurement results?
Answer 1

When we have used the wrong measurement method

Answer 2
constructed

When our measuring instrument was not properly

Answer 3
When the temperature in the lab where measurement
were taken has increased sharply
Answer 4

When the number of measurements is small

Answer 5

When the number of measurement is very big

Correct answer: 4
Question No. 2: Which of the following is not a type of
transducer?
Answer 1

analogue-to-digital converter

Answer 2

digital-to-analogue converter

Answer 3

a capacitor

Correct answer: 3
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Question No. 3: Which of the following transducer
characteristics represents the smallest change between the
results of successive measurement of the same variable, made
under unchanging measurement conditions over a short period
of time?
Answer 1

Accuracy

Answer 2

Precision

Answer 3

Sensitivity

Answer 4

Scope

Answer 5

Resolution

Correct answer: 3
Question No. 4: Which of the following is not likely to change
the stability of the transducer?
Answer 1

aging of the components

Answer 2

changed measurement procedures

Answer 3

reduction of components’ sensitivity

Answer 4

change in signal-to-noise ratio

Correct answer: 2
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Διαχείριση Έργου
ΣΤΟΧ ΟΙ Μ ΑΘΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΡΟΣ

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τη βάση της διαχείρισης έργου. Οι μαθητές
θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται
για τη διαχείριση έργων και τις τελευταίες απόψεις για τη σημασία της
διαχείρισης έργου στη βιομηχανία 4.0.
Εκδότης: Mikuláš Hajduk (Πολυτεχνείο του Košice , Σλοβακία)
Μεθοδολογίες διαχείρισης έργου
Μια μεθοδολογία διαχείρισης έργου είναι ένα σύνολο κατευθυντήριων
αρχών και διαδικασιών για τη διαχείριση ενός έργου. Η επιλογή της
μεθοδολογίας εξαρτάται από την ομάδα, τον τύπο του έργου και το
πεδίο εφαρμογής του έργου. Οι διάφορες μεθοδολογίες διαχείρισης
έργων έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Ορισμένοι
επικεντρώνονται στην ταχύτητα, μερικοί στην πληρότητα.
1. Waterfall
Η μεθοδολογία Waterfall είναι διαδοχική και επικεντρώνεται στις
απαιτήσεις. Πρέπει να υπάρχει σαφής ιδέα για το τι απαιτεί το έργο πριν
το ξεκινήσει, διότι δεν μπορεί να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο
πρόγραμμα εργασίας μετά την έναρξη του έργου. Η μέθοδος Waterfall
χωρίζεται σε διακριτά στάδια που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν γίνει
δυνατή η μετάβαση σε άλλο στάδιο.
2. Agile
Το Agile είναι μια μεθοδολογία διαχείρισης έργων που επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη λογισμικού. Πρόκειται για μια εναλλακτική λύση στη
μεθοδολογία Waterfall που λειτουργεί καλύτερα για πολύπλοκα έργα.
Αυτό ευνοεί μια γρήγορη και ευέλικτη προσέγγιση. Οι απαιτήσεις δεν
είναι σταθερά ρυθμισμένες. Οι εργασίες είναι επαναληπτικές, με μικρές
αυξομειώσεις που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.
Είναι κατάλληλο για έργα που περιλαμβάνουν πειραματισμούς.
3. Υβριδική
Η υβριδική μεθοδολογία (μερικές φορές ονομάζεται επίσης " Structured
Agile " ) είναι ένας συνδυασμός των μεθόδων Waterfall και Agile.
Πρόκειται για μια ευέλικτη αλλά δομημένη προσέγγιση. Είναι
κατάλληλη για μεσαίου μεγέθους έργα με ήπια υψηλή πολυπλοκότητα
αλλά σταθερούς προϋπολογισμούς.
4. Scrum
Η Scrum περιγράφει μια προσέγγιση για την ευέλικτη διαχείριση με
έμφαση στις ομάδες έργων, τα σύντομα «σπριντ» και τις καθημερινές
συναντήσεις stand-up. Η προσέγγιση Scrum θέτει την ομάδα του έργου
στο επίκεντρο του έργου. Συχνά, δεν υπάρχει διαχειριστής έργου και οι
ομάδες αυτο-οργανώνονται και αυτοδιαχειρίζονται. Αυτή η μεθοδολογία
είναι κατάλληλη κυρίως για πολύ εστιασμένες, κινητοποιημένες, έμπειρες
και εξειδικευμένες ομάδες που μπορούν να καθορίσουν τις δικές τους
προτεραιότητες και να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του έργου. Είναι
κατάλληλο για μεγάλα έργα, αλλά αποτυγχάνει εάν η ομάδα του έργου
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είναι πολύ μεγάλη.
Οι παραπάνω τέσσερις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων σχεδιάστηκαν
ειδικά για την ανάπτυξη λογισμικού. Ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και για άλλα έργα, αυτά τα άλλα έργα μπορούν να επωφεληθούν από
άλλες μεθοδολογίες. Μια από τις πιο δημοφιλείς εναλλακτικές λύσεις
είναι η μέθοδος κρίσιμης διαδρομής.
5. Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM)
Στο CPM, οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του
έργου ταξινομούνται σε μια δομή κατανομής εργασιών, όπου
προσδιορίζεται η προβλεπόμενη διάρκεια καθεμιάς από αυτές και
αποσαφηνίζονται οι εξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων.
Αυτή η μεθοδολογία είναι κατάλληλη για έργα με αλληλεξαρτώμενα
μέρη που πρέπει να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα. Το CPM
χρησιμοποιείται συχνά για πολύπλοκες αλλά επαναλαμβανόμενες
δραστηριότητες όπως βιομηχανικά έργα. Είναι λιγότερο κατάλληλο για
δυναμικές και δημιουργικές περιοχές.
Διαχείριση Έργων στη Μηχατρονική και Βιομηχανία 4.0
Η έννοια του Industry 4.0 αναφέρεται στο λεγόμενο "έξυπνο
εργοστάσιο" όπου η ασύρματη συνδεσιμότητα και οι αισθητήρες
παρακολουθούν τις φυσικές διαδικασίες του εργοστασίου και είναι σε
θέση να παίρνουν αποκεντρωμένες αποφάσεις. Οι διαδικασίες της
Industry 4.0 οδηγούν σε νέο βιομηχανικό αυτοματισμό που
επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην αύξηση
της παραγωγικότητας. Η Industry 4.0 συνδέεται στενά με το Διαδίκτυο
των πραγμάτων, το Cyber-Physical System, την τεχνολογία της
πληροφορίας και της επικοινωνίας, την Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων και
την Επιχειρηματική Ενσωμάτωση.
Τα έργα στη μηχανική και την Industry 4.0 συνήθως συνεπάγονται
περίπλοκη διαχείριση έργων λόγω της εγγενούς πολυπλοκότητας και της
αβεβαιότητας. Απαιτούν συχνές αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα του
έργου. Οι ομάδες έργων υποχρεώνονται να είναι ευέλικτες. Οι
παραδοσιακές τεχνικές διαχείρισης έργων πρέπει να προσαρμοστούν στις
απαιτήσεις της Industry 4.0 και στις αποδιοργανωτικές τεχνολογίες. Οι
διαχειριστές έργων, από την πλευρά τους, πρέπει να αναβαθμίσουν τις
τεχνικές τους δεξιότητες προκειμένου να διαχειριστούν επαρκώς νέες
τεχνολογίες.
Το μέλλον της διαχείρισης έργου στη μηχανική
• Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα, στο μέλλον οι
ομάδες εργασίας θα ασχοληθούν όλο και περισσότερο με στοιχεία της
Industry 4.0.
• Οι περισσότερες εργασίες και διαδικασίες που δεν απαιτούν αναλυτικές
και σχεδιαστικές δεξιότητες θα αυτοματοποιηθούν σταδιακά.
• Οι διαχειριστές και οι ομάδες έργων απαιτούν νέες δεξιότητες και
τεχνικές δεξιότητες, συγκεκριμένα τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη
Industry 4.0.
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• Οι ομάδες έργων θα απομακρύνονται όλο και περισσότερο, με τα μέλη
της ομάδας να εργάζονται συχνά σε διάφορα μέρη του κόσμου. Η
ένταξη των μακρινών μελών της ομάδας θα καθιστούσε τις ομάδες πιο
ποικίλες και θα απαιτούσε την εξεύρεση συμβιβασμών μεταξύ
διαφορετικών επαγγελματικών ταυτοτήτων.
• Η διαχείριση του έργου θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις νέες
τεχνολογικές
εξελίξεις,
συμπεριλαμβανομένης
της
Τεχνητής
Νοημοσύνης. Είναι πιθανό ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξελίσσεται
από την παροχή απλής αυτοματοποίησης εργασιών στην εκτέλεση
προγνωστικών αναλύσεων έργων.
• Τα εργαλεία συνεργασίας Cloud και άλλες καινοτομίες θα συνεχίσουν
να αυξάνονται σε δημοτικότητα και είναι πιθανό να αντικαταστήσουν
σταδιακά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Οι αλγόριθμοι πρόβλεψης και η μεγάλη ανάλυση δεδομένων θα
χρησιμοποιηθούν όλο και περισσότερο για την επιτυχή υλοποίηση του
έργου.
Ε ΞΑΣΚΗΣΗ ΠΟΥ
ΣΥΝΕ Π ΑΓΕ ΤΑΙ
ΟΜ ΑΔΙ ΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙ Α

Τίτλος
Ανάπτυξη προγράμματος εργασίας έργου για μια ομάδα
Στόχοι
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να σχεδιάσει ένα απλό έργο
κατάλληλο για την ομάδα και να αναθέσει δραστηριότητες που να
αντανακλούν το επάγγελμα / δεξιότητες κάθε συμμετέχοντος
Διάρκεια
1 ακαδημαϊκή ώρα
Περιγραφή
Μια ομάδα φοιτητών θα πρέπει να καταλήξει σε ένα απλό έργο που θα
ήταν κατάλληλο για αυτούς. Η ανάθεση απαιτεί να καθορίζουν τους
στόχους και τα τελικά αποτελέσματα του έργου. Θα πρέπει να
αναπτύξουν ένα δείγμα προγράμματος εργασίας για την επίτευξη των
στόχων του έργου και την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Τέλος, θα πρέπει
να κατανείμουν τις δραστηριότητες μεταξύ των μελών της ομάδας,
λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους.
Εκτέλεση
Η δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί σε μια κανονική αίθουσα
σπουδών. Ο απαραίτητος εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα flipchart,
χρωματιστά στυλό ή μολύβια, αυτοκόλλητα σημειώματα.
Η ίδια άσκηση μπορεί να γίνει με τη χρήση φορητών υπολογιστών και
υπολογιστών (τουλάχιστον 1 ανά ομάδα), οπότε οι μαθητές να μπορούν
να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα ως παρουσίαση power point.
Αξιολόγηση
Οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν το έργο τους και το πρόγραμμα
εργασίας τους σε άλλες ομάδες. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται από
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τον εκπαιδευτή και τις ομάδες ομοτίμων. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα
από την άσκηση μπορεί να διατυπωθεί ως υπόδειγμα στο οποίο η ομάδα
πρέπει να γράψει.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΑΝ ΑΦΟΡΕΣ

Al-Wazzan, H. 2019. Transformation of Project Management in Industry 4.0.
Ramos, E. 2019. “Project Management at Industry 4.0: Bending,
breaking, and blending.” techcatch.
Al-Adwan, R. S. 2018. “Adapting the Approach of ‘Management by
Projects’ in the Manufacturing Industry: A Conceptual Framework.”
International Journal of Applied Engineering Research.
Kerzner, H. 2013. Project Management: A Systems Approach to Planning,
Scheduling, and Controlling.
Brown, K. 2015. Project Management for IT People.
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Additional Knowledge Resources

DEFI NI TI ONS AND
CONCEPTS

What is a project?
The project is a group of activities, structured in a logical work plan, that
have to be performed with limited resources to yield specific objectives
and a more general objective. The project has a limited time-frame for
implementation and is usually focused on a specific region or a group of
regions. Projects can be international, national, regional or local in scope.
A project in industry is often focused on creating a unique product,
service or results.
The major characteristics of a project are:
- A set objective (e.g. delivering a unique product, service or result).
- A defined life span with a beginning and an end.
- Usually involves several departments and stakeholders.
- The work is carried out under time and resource constraints and has to
comply with performance requirements.
Project Management entails the application of knowledge, skills, tools
and techniques to achieve project objectives and meet stakeholders’
needs and expectations.
Program management involves the management of multiple projects in
view of ensuring that they all have a common goal, do not overlap and
create synergies among each other. Project managers of individual
projects report to the Program Manager. The Program Manager needs to
ensure that all of the integrated projects work on schedule and on
budget, and contribute toward completion of the program.
What is the Project Plan?
The project plan is a formal, approved document that guides project
execution and control. It contains crucial information about milestones,
activities, and resources required for the project, as well as the
intermediary and final results and outputs that need to be achieved.
Basic functions in project management
1. Manage the project’s scope to define the goals and the work to be
done in sufficient details to facilitate understanding and proper
performance by participants
2. Manage Human Resources
3. Manage communications
4. Manage time by planning and schedules (timelines)
5. Manage quality by applying procedures to ensure that project results
will be satisfactory
6. Manage costs to ensure that the project is performed at the minimum
possible cost and within the available budget
7. Coordinate processes to ensure they do not overlap but rather
complement each other and contribute toward achieving the project goal.
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All projects are bound by the Triple Constraints of project management:
time, cost, and scope. Quality is affected by the balance of these three
constraints. Any significant change in one of the constraints should be
accompanied by revision of the other constraints, or else quality is likely
to suffer.
Common Issues in Project Management
• Poor alignment between project goals and organisational strategy
• Lack of top management support
• Insufficient sponsor support
• Poor planning
• Inexperienced project management team
• Team lacking cohesion
• Poorly/vaguely defined requirements and scope of the project
• Lack of end user (customer) involvement
• Poor communication or lack of communication
• Failure to monitor and manage risks
Project Risk Management
The project risk is a plausible event or condition that can affect the
project objectives. Risk management focuses on risk identification and
assessment and on managing all risks to minimize the negative impact on
the project.
Risk management involves 5 main steps:
•

Step 1: Identify the risk

•
Step 2: Assess the probability of the risk factor to occur and the
impact it will have on the project
•

Step 3: Evaluate or rank the risk

•

Step 4: Treat the risk

•

Step 5: Monitor and review the risk

A Risk Management Plan will typically be prepared and it would include
items such as a Risk Register and a Risk Analysis. During project
implementation, the project manager needs to monitor and react to
identified risks as planned.
Project timeline
The project schedule is a document that lists all the main activities and
the time that has been planned for their start and completion. The
timeline should be planned with the following issues in mind:
1. Which tasks must be completed first before others can start?
2. Which tasks could be performed simultaneously?
3. Which are the milestones whose planned completion is crucial if the
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entire project is to be completed on time?
The timeline helps managers to plan when to start individual tasks and to
allocate resources, to monitor actual progress and to find out when
action is needed to prevent a delay in completion of the project. The
timeline is developed in the form of a diagram or chart.
Monitoring and control
Having one weekly meeting for 1-1.5 hours a week is a reasonable tool
for project monitoring. For small projects involving less than 15 people,
such a meeting should cover both the overall project status and
individual reports from working groups. Large projects may call for two
meetings a week.
Project management methodologies suitable for non-Mechatronics
areas
Critical Chain Project Management (CCPM)
CCPM was developed as an alternative to the Critical Path method with a
focus on resource management. In CCPM, the deliverables are planned
first and then the tasks required to complete them are determined based
on past experience. Any interdependencies between the needed resources
are planned, too. CCPM tries to maximize resource utilization and
productivity. It mostly involves "monotasking’, instead of multitasking.
Integrated Project Management (IPM)
IPM (sometimes also called “Integrated Project Delivery”) - is a project
management methodology that is frequently used in the creative
industries. It emphasizes sharing and standardization of processes across
the organization. By integrating processes across the organization, IPM
allows to plan for access to the right resources and to optimize the
management of diverse teams and processes in large organizations. It is
most suited for complex creative projects that are parts of larger
campaigns and need multiple teams and departments to interface with
each other and exchange or share resources.
PRojects Integration Sustainable Methods (PRiSM)
PRiSM is a methodology focused on minimizing the adverse
environmental impacts of the project. It focuses on the entire lifecycle of
the project results, including after their delivery (post project), to
maximize sustainability. It is mostly suited for large and complex
industrial projects where sustainability is a key concern.

USEFUL LINKS

http://www.isy.liu.se/edu/projekt/tsrt10/2011/industrirobot/documen
ts/projektplan.pdf
http://courses.washington.edu/engr100/Section_Wei/robotics/robot_s
pecification.pdf
https://twproject.com/blog/project-management-industry-4-0/
https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-projectmanagement
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https://www.youtube.com/watch?v=ZWmXi3TW1yA
https://www.youtube.com/watch?v=Jk-JwtScIlw
EXERCISE FOR
AN I NDIVI DU AL
LE ARNE R

Title
Identify and assess project risks
Objectives
The objective of this activity is for the learner to develop basic skills for
risk analysis and management
Duration
1 to 2 academic hours, depending on the ability of the student
Description
For the project selected during the teamwork exercise, each participant
should individually identify potential risks, assess their likelihood and
potential impact on the project, and propose solutions for risk avoidance
or mitigation.
Implementation
This is an activity for independent learning. The learner should be
allowed to use any resources (online or library) to get innovative ideas.
Assessment
The assessment should allow the instructor/lecturer to evaluate the skills
and/or knowledge gained by the student. To facilitate the assessment, the
instructor could develop a template for a risk management plan that the
learner should complete.

TEST

Question No.1: Does project management require that some tasks
be performed before others?
Answer 1

No, all tasks have to be completed simultaneously

Answer 2
Tasks should be performed for as long as possible, so that
they are performed perfectly
Answer 3

Tasks can be performed in any order

Answer 4
Yes, most projects involve interdependence of tasks and
project management requires that some tasks be performed before others
Answer 5
The manager decides on the sequence of tasks based on
his own schedule and preference
Correct answer: 4
Question No. 2: For the management of which type of projects is
the Critical Path Method most appropriate?
Answer 1

It is most suitable for projects related to religion,
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education and philosophy
Answer 2

It is most suitable for projects related to Mathematics

Answer 3
It is most appropriate for projects with interdependent
parts that need to be completed simultaneously
Answer 4
spending

It is most appropriate for projects involving government

Correct answer: 3
Question No. 3: Do traditional project management styles need to
be changed to adapt to Industry 4 and disruptive technologies?
Answer 1
Industry 4, and especially the Internet of Things
technology, will have a big impact on project management
Answer 2

Industry 4 will not affect project management

Answer 3

Project management cannot be used in Industry 4 at all

Correct answer: 1
Question No. 4: For the management of which type of projects is
the Scrum Method most appropriate?
Answer 1
Industries

It is most suitable for projects in the Arts and Creative

Answer 2
It is most suitable for large industrial projects related to
mass production
Answer 3
innovation

It is most appropriate for projects involving social

Answer 4

It is most suitable for software development projects

Correct answer: 4
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Η ομαδική εργασία στο σχεδιασμό
ΣΤΟΧΟΙ
Μ ΑΘΗΣΗΣ

Αυτή η ενότητα επιδιώκει να εμπλουτίσει την κατανόηση των μαθητών
σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική εργασία και
για το βέλτιστο μέγεθος μιας ομάδας. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν
επίσης να μάθουν για το ρόλο της ομαδικής εργασίας στην ανάπτυξη
νέων προϊόντων. Αναμένουμε ότι η ενότητα θα αναπτύξει εγκάρσιες
ικανότητες και θα αυξήσει την πιθανότητα εργασίας των σπουδαστών.

ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΡΟΣ

Εκδότης: Mikuláš Hajduk (Πολυτεχνείο του Košice , Σλοβακία)
Δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαδική εργασία
Η ομαδική εργασία απαιτεί επομένως τις ακόλουθες δεξιότητες:
• Εργασία σε συνεργασία
• Συμβολή στην ομαδική προσπάθεια με προτάσεις και μεμονωμένες
προσπάθειες
• Επικοινωνία
• Αίσθημα ευθύνης
• Υγιής σεβασμός των διαφορετικών απόψεων και προτιμήσεων
• Ικανότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων της ομάδας
Επιλέγοντας το μέγεθος της ομάδας και τα μέλη της ομάδας
Το μέγεθος και η σύνθεση της ομάδας είναι σημαντικοί καθοριστικοί
παράγοντες των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της ομάδας. Το
βέλτιστο μέγεθος και σύνθεση των ομάδων εξαρτάται από το εύρος των
σχεδίων της ομάδας. Ένας ανεπαρκής αριθμός ανθρώπων θέτει σε
κίνδυνο την ικανότητα μιας ομάδας να ολοκληρώσει τις εργασίες του
έργου. Ωστόσο, εάν μια ομάδα είναι πολύ μεγάλη, αντιμετωπίζει
προβλήματα με ανεπαρκή επικοινωνία και δύσκολο συντονισμό που
μπορεί να οδηγήσει σε κακή απόδοση της ομάδας.
Έρευνες έχουν δείξει ότι, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι ίσα, ομάδες πέντε
και εννέα μελών τείνουν να αποδίδουν καλύτερα. Ομάδες με λιγότερα
από 5 μέλη τείνουν να παρουσιάζουν λιγότερη ποικιλομορφία σε
προοπτική και λιγότερη δημιουργικότητα. Οι ομάδες με περισσότερα
από δώδεκα μέλη παρουσιάζουν περισσότερες διαπροσωπικές
συγκρούσεις, τάση προς διαίρεση και χαμηλότερη συνοχή.
Ο συνδυασμός γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης σε μια ομάδα θα πρέπει
να αξιολογηθεί προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα και τους
στόχους. Τα άτομα πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε η ομάδα ως σύνολο να
έχει όλη την απαιτούμενη πείρα. Για το λόγο αυτό, οι ομάδες που
ασχολούνται με σύνθετα και μεγάλης κλίμακας έργα τείνουν να είναι
μεγαλύτερες από τις ομάδες που σχηματίζονται για να εργάζονται σε
λιγότερο περίπλοκες δραστηριότητες.
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Ε ΞΑΣΚΗΣΗ
ΠΟΥ
ΣΥΝΕ Π ΑΓΕ ΤΑΙ
ΟΜ ΑΔΙ ΚΗ
ΕΡ Γ ΑΣΙ Α

Τίτλος
Δημιουργήστε μια ομάδα για να αναπτύξετε ένα νέο προϊόν και να
καθορίσετε τις αρχές λειτουργίας του προϊόντος
Στόχοι
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ευέλικτη και ποικίλη ομάδα που θα
χειριστεί το καθήκον να καθορίσει τις λειτουργίες ενός νέου προϊόντος
Διάρκεια
1 ακαδημαϊκή ώρα
Περιγραφή
Οι μαθητές πρέπει να συνδυάζονται για να σχηματίσουν μια ομάδα που
αντιπροσωπεύει διαφορετικές απόψεις και εμπειρογνωμοσύνη. Η ομάδα
θα πρέπει τότε:
- Να βρει με μια ιδέα για ένα νέο προϊόν
- Να σκεφτεί πιθανές λειτουργίες του προϊόντος
- Να επιτύχει συναίνεσης σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις
λειτουργίες του προϊόντος
- Να παρουσιάσει το προϊόν στις άλλες ομάδες μαθητών για
ανατροφοδότηση
Εκτέλεση
Η δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί σε μια κανονική αίθουσα
σπουδών. Ο απαραίτητος εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα flipchart,
χρωματιστά στυλό ή μολύβια, αυτοκόλλητα σημειώματα.
Η ίδια άσκηση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας φορητούς υπολογιστές
και υπολογιστές (τουλάχιστον 1 ανά ομάδα), οπότε οι μαθητές μπορούν
να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους ως παρουσίαση power point.
Αξιολόγηση : Αξιολόγηση από ομότιμους - κάθε ομάδα αξιολογείται
από τις άλλες ομάδες. Ένας νικητής μπορεί να επιλεγεί βάσει αυτών των
αξιολογήσεων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΑΝ ΑΦΟΡΕΣ

Tarricone, P., and J. Luca. 2011. Successful teamwork: A case study. ECU.
Parker, F. 2014. Strategy + Teamwork = Great Products: Management
Techniques for Manufacturing Companies.
Tsoutsa, P. 2019. Teamwork Behavior: A Review to Interconnect Industry 4.0
Entities.
Teamwork in Engineering. 2019. (ebook)
Rosenau, M. D., and Moran, J. J. 1993. Managing the Development of New
Products.
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Additional Knowledge Resources

DEFI NI TI ONS AND
CONCEPTS

The ability to engage in teamwork is one of the skills that employers
consider extremely important. Most business, non-governmental and even
government activities rely on collaborative work. Aware of the importance
of skills for collaborative work, academic institutions include a teamwork
component in an increasing number of courses, compelling students to
work together both in person and online to create documents, put together
presentations, and complete projects. Universities increasingly expose
students also to teamwork and co-creation with external stakeholders. The
development of so-called soft skills, including skills for teamwork, is an
important expected result from studies.
The main advantage of teamwork is that it allows for skills and talents to be
combined. Unlike a single individual, the team can thus handle a variety of
tasks, requiring a complex combination of analytical, marketing, technical
and other skills, required by complex projects. However, skills for teamwork
do not occur ‘naturally’; they require training.
What is teamwork
Scarnati defines teamwork “as a cooperative process that allows ordinary
people to achieve extraordinary results”. A team has a common goal but
relies upon individuals working together in a cooperative environment to
achieve it. A team is expected to achieve its intended results through sharing
knowledge and skills. Successful teamwork requires an environment where
all team members are willing to contribute toward common results. Team
members must exhibit flexibility in order to adjust to the requirements of a
collaborative working environment. Results are achieved through
collaboration and interdependence rather than individualised competition.
The basic factors for successful teamwork
•
Coordination – a shared understanding and respect of the team’s
purpose and culture improves coordination, Joint decision making and
formal and informal interchanges can facilitate and improve communication
within the team
• Communication – communication can be fostered through small team
sizes and physical proximity
• Cohesion – small team size, similar attitudes and physical proximity tend
to improve cohesion. Accurate performance feedback, good
communication and conformity to norms also tend to strengthen team
cohesiveness.
•
Decision making – in teams, individual autonomy tends to decrease
because decisions are shared and responsibility is diffused. Decisions based
on voting reduce decision-making time and interpersonal conflict; however,
they also weaken participation and acceptance of the decisions. Decisionmaking based on consensus takes more time and effort but team members
end up more committed to the agreed course of action. Perceptions of time
pressure may impact decision quality in teams. Therefore, planning and
management are essential to decision-making, too. Decision makers need to
evaluate the results of important decisions in order to streamline and
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improve performance.
•
Conflict management – teams need mediation strategies to avoid
destructive processes. The five styles for conflict management, as identified
by Thomas and Kilmann, are: competing, compromising, collaborating,
avoiding, and accommodating. Conflict management seeks to minimize the
negative outcomes of conflict. There are three orientations to conflict: loselose, win-lose, and win-win. A win-win solution arrived at through
consensus or bargaining is the best outcome in a conflict management
process.
•
Social relationships – they can be important motivating factors in
teamwork.
•
Performance feedback – adequate performance feedback is a key
component of employee development management.
•
Accountability – all members share responsibility for their collective
output and for achieving goals. Organizations often use team-based rewards
to hold teams accountable for their work.
•
Creativity – by design, the creative process encourages collaboration,
and, in turn, it depends on collaborative efforts.
Teamwork in new product development
Teamwork quality has a strong influence on the performance of
organizations. For this reason it is regarded as an essential occupational skill.
In conditions of strong competition, companies are compelled to engage in
innovation processes under short time-frames and at the backdrop of
changing consumer demands. In order to succeed they often have to rely on
state-of-the-art technology to digitally transform product and process
design. Product lifecycle is getting shorter, which necessitates a continuous
flow of new product development projects.
Designing smart products requires important changes in product
development processes. Combining digital and physical prototyping, new
technologies are revolutionizing the product development processes. Smart
products are able to collect information and interact with their environment
without human intervention during their whole lifecycle. In order to allow
the creation of highly flexible products at an affordable cost, companies
moving towards Industry 4.0 are facing the challenge to introduce advanced
technologies such as Augmented Reality and Virtual Reality for prototyping
and product development. This new development will require new research
into novel work team organization, functions and structures.

USEFUL LINKS

http://www.unice.fr/crookallcours/teams/docs/team%20Successful%20teamwork.pdf
https://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb_pearsonhighered
/samplechapter/0132850249.pdf
https://www.researchgate.net/publication/284732729_The_impact_of_tea
mwork_on_employee_performance
http://education.abc.net.au/home#!/media/2252620/benefits-ofΗ υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

47

teamwork-in-robotics
http://www.npd-solutions.com/pdt.html
TEST

Question No. 1: What goal should an employee pursue in a team?
Answer 1

Each employee pursues her own goal

Answer 2

Groups of employees pursue a goal specific for this group

Answer 3

Each team member works individually

Answer 4
The team has a common goal and all employees pursue this
common goal
Correct answer

:4

Question No. 2: Which of the following are basic features of
teamwork?
Answer 1

Coordination, communication, cohesion

Answer 2

Regular assessment

Answer 3

Democratic choice

Answer 4

Safety at work

Answer 5

Use of modern technologies

Correct answer

:1

Question No. 3: What is involved in conflict resolution?
Answer 1
Conflict resolution in the team focuses only on some
problematic employees
Answer 2
Conflict resolution involves the reduction, elimination, or
mitigation of all forms and types of conflict.
Answer 3
creativity

Conflict resolution looks for ways to combine conflicts and

Answer 4
Conflict resolution seeks to encourage conflicts as they are
necessary for the normal functioning of the team
Correct answer: 2
Question No. 4: What affects team results?
Answer 1

Team results are influenced by the age of the employees

Answer 2

Only team size affects results

Answer 3

Only team membership affects team results

Answer 4
The goals and results of the team depend on the finances
and not on the size and composition of the team
Answer 5
results.

Team size and composition influence team processes and

Correct answer: 5
Question No. 5: What kind of members do teams need in order to
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develop new products?
Answer 1

Only specialists from the relevant technical field

Answer 2

Designers and specialists from production and trade

Answer 3
Specialists in engineering, design, management, technical
fields, information and software engineering, marketing, sales, support,
manufacturing, process development, quality and finance.
Answer 4

Only designers

Answer 5

Specialists in marketing, sales and finance departments

Correct answer

:3
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Ηθικά ζητήματα και κοινωνικός αντίκτυπος του σχεδιασμού στη μηχανική και στη
ρομποτική

ΣΤΟΧΟΙ
Μ ΑΘΗΣΗΣ

Τα ρομπότ αλλάζουν για να μπορέσουν να συνεργαστούν με τους
ανθρώπους. Αυτή η ενότητα θα διευρύνει τις γνώσεις των μαθητών
σχετικά με τις συνέπειες των σχέσεων ανθρώπου-ρομπότ και θα τους
ευαισθητοποιήσει σε αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα στον τομέα αυτό.
Η ενότητα μπορεί επίσης να παρέχει γνώσεις σχετικά με τη συνεργασία
ανθρώπου-ρομπότ, ιδίως στο πλαίσιο των κοινωνικών ρομπότ.

ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ
ΠΟΡΟΣ

Εκδότης: Mikuláš Hajduk (Πολυτεχνείο του Košice , Σλοβακία)
Το Roboethics είναι ο επιστημονικός τομέας που επιδιώκει να
κατανοήσει και να διαχειριστεί τις ηθικές συνέπειες και τον κοινωνικό
αντίκτυπο της ρομποτικής τεχνολογίας, ιδιαίτερα των ευφυών /
αυτόνομων ρομπότ. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι
ηθικές σχεδιασμού ρομπότ, και για να εξασφαλιστεί ότι τα ρομπότ θα
χρησιμοποιηθούν για την ωφέλεια της ανθρωπότητας.
Η αντιληπτή επείγουσα ανάγκη της ρομποτικής προέρχεται από τα
διδάγματα της πρόσφατης επιστημονικής ιστορίας - η πυρηνική φυσική
και η γενετική μηχανική είχαν ευρύτατα αμφισβητούμενες ή απλά
καταστροφικές συνέπειες. Σε πολλές χώρες, υπό την πίεση της κοινής
γνώμης, οι αιτήσεις τους έχουν εγκαταλειφθεί ή έχουν τεθεί υπό
κυβερνητικό έλεγχο. Δεδομένου ότι στον 21ο αιώνα η ανθρωπότητα είναι
σχεδόν βέβαιο ότι συνυπάρχει στενά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα
ρομπότ, η ρομποτική πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένα πιεστικά ηθικά
ζητήματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες
της αυξανόμενης χρήσης των ρομπότ.
Οι σχετικές ερωτήσεις είναι οι εξής:
- Τα ρομπότ συνιστούν απειλή για τον άνθρωπο μακροπρόθεσμα ή
βραχυπρόθεσμα;
- Υπάρχουν ορισμένες χρήσεις των ρομπότ προβληματικές (π.χ. στην
υγειονομική περίθαλψη ή σε ένοπλες συγκρούσεις);
- Πώς μπορούν τα ρομπότ να σχεδιάζονται για να ενεργούν
«δεοντολογικά»;
- Ποιοι κανόνες θα πρέπει να επιβληθούν στη λειτουργία και την
εφαρμογή ρομπότ, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα ηθικά
ζητήματα.
Συνολικά, η Roboethics πρέπει να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή της
τεχνητής νοημοσύνης δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια του ανθρώπου
πάνω από τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί και την ασφάλεια των
μηχανών.
Συμβίωση των ανθρώπων και των ρομπότ
Το μέλλον της ευφυούς ρομποτικής έγκειται σε μια μετατόπιση
παραδείγματος, από πλήρως αυτόνομα, μοναδικά ρομπότ που
εργάζονται σε ένα δεδομένο αμετάβλητο περιβάλλον, σε ρομποτικά
συστήματα στα οποία τα ρομπότ εργάζονται σε συμβίωση με τους
ανθρώπους και το έξυπνο ή κοινωνικό τους περιβάλλον. Τα συμβιωτικά
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ρομπότ αναμένεται να διαδραματίσουν ρόλο συνεργάτη στους
ανθρώπους, μεταξύ άλλων σε δημιουργικά και καινοτομικά καθήκοντα.
Ταυτόχρονα, τα ρομπότ που εκτελούν αυτόνομα ορισμένα καθήκοντα
μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από ανθρώπινους συναδέλφους. Σε αυτή
τη ρύθμιση, οι άνθρωποι και τα ρομπότ πρέπει να συμμετάσχουν σε μια
αμοιβαία σχέση που οδηγεί στη συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση.
Αυτό το νέο παράδειγμα θα επιτρέψει την ενσωμάτωση της Τεχνητής
Νοημοσύνης και της Ρομποτικής σε περισσότερες πτυχές της κοινωνικής
ζωής. Είναι πιθανό τα επόμενα χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει
τόσο διαδεδομένη στην καθημερινή μας ζωή όσο οι υπολογιστές είναι
σήμερα. Ενώ αυτό το νέο παράδειγμα μπορεί να απλοποιήσει τα
ρομποτικά καθήκοντα (καθώς τα ρομπότ δεν χρειάζεται να είναι πλήρως
αυτόνομα), παρουσιάζει και νέες προκλήσεις. Σε ένα συμβιωτικό
σύστημα, το ρομπότ πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες του έξυπνου
περιβάλλοντος και να διδάσκεται πώς να το χρησιμοποιήσει. Το ρομπότ
πρέπει επίσης να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην προκαλεί τραυματισμούς
και βλάβες στους ανθρώπους που βρίσκονται στο χώρο εργασίας του.
Αυτά τα θέματα έχουν ήδη αντιμετωπιστεί σε τομείς όπως η ασφαλής
αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ, η ευφυΐα και τα έξυπνα αντικείμενα,
καθώς και η αυτόνομη ρομποτική. Οι τρέχουσες προκλήσεις στην ευφυή
ρομποτική, όπως ο εντοπισμός, η αναγνώριση αντικειμένων και ο
χειρισμός, θα αποτελέσουν λιγότερο πρόκληση. Ωστόσο, θα προκύψουν
νέες προκλήσεις για τους ερευνητές, και συγκεκριμένα πώς θα
εξασφαλιστεί η ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός μεταξύ των
ανθρώπων, των ρομπότ και των αντικειμένων.
Ε ΞΑΣΚΗΣΗ
ΠΟΥ
ΣΥΝΕ Π ΑΓΕ ΤΑΙ
ΟΜ ΑΔΙ ΚΗ
ΕΡ Γ ΑΣΙ Α

Τίτλος
Ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά ενός ρομπότ
Στόχοι
Ο στόχος της άσκησης είναι να εμπλακεί στη σκέψη για τις ηθικές
συνέπειες της ρομποτικής.
Διάρκεια
20 έως 40 λεπτά
Περιγραφή
Οι ομάδες θα πρέπει να καταρτίσουν μια λίστα χαρακτηριστικών ή
δυνατοτήτων που δεν πρέπει να έχουν ποτέ τα ρομπότ και να εξηγήσουν
γιατί αυτό πρέπει να συμβαίνει.
Απαντήσεις / χρήσιμες συμβουλές
Οι εκπαιδευτές μπορούν να ενθαρρύνουν τις ομάδες να συζητούν πάνω
σε ταινίες μεγάλου μήκους που δείχνουν ότι αγγίζουν αυτά τα θέματα και
να μοιραστούν τη γνώμη τους σχετικά με τα ζητήματα που τίθενται σε
αυτά.
Εκτέλεση
Η δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί σε μια κανονική αίθουσα
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σπουδών. Ο απαραίτητος εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα flipchart,
χρωματιστά στυλό ή μολύβια, αυτοκόλλητα σημειώματα.
Η ίδια άσκηση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας φορητούς υπολογιστές
και υπολογιστές (τουλάχιστον 1 ανά ομάδα), οπότε οι μαθητές μπορούν
να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους ως παρουσίαση power point.
Εκτίμηση
Αξιολόγηση από ομότιμους χρήστες - κάθε ομάδα αξιολογείται από τις
άλλες ομάδες. Ένας νικητής μπορεί να επιλεγεί με βάση σε αυτές τις
αξιολογήσεις .
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΑΝ ΑΦΟΡΕΣ
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Additional Knowledge Resources

DEFI NI TI ONS AND
CONCEPTS

Consequences of the spread of robots
Currently, a robot can be a housekeeper or a partner in a variety of
tasks. Robots are still mostly designed to perform tasks that humans
do not want to perform themselves, or cannot perform safely or
accurately enough. In the future, however, robots will be increasingly
put in situations to listen to and interact with people.
Job automation
There are many benefits from the use of robots in human activities
(e.g. witness the superior results of robot-assisted surgeries over
classical surgeries). However, robots can also disrupt future social
relations. Over the next decades, robots may cause many workers to
lose their jobs. This process has already begun but it is set to grow
exponentially and affect more and more economic sectors. The most
vulnerable job categories are in the areas of routine manual labor,
assembly, transportation, etc., i.e. jobs that consist of repetitive tasks.
The robot as a co-worker
As mentioned above, robots will soon operate alongside humans in
increasingly collaborative ways - the ‘robot’ will become a ‘co-bot’.
This will have a profound impact on the work environment and will
necessitate the development of new codes of work ethics.
Humanoid robots
Robot with the overall appearance of a human (face and body) will
soon become widespread. Humanoid robots can be used in everyday
life where they can do the jobs that people do not want to do, or
cannot do very efficiently. Importantly, they can do so for a cost far
smaller than the remuneration of a human worker. Such robots are
likely to be used for home services, medical care, cleaning, security,
information provision, etc. Although these robots will look
increasingly realistic (i.e. human-like), they will have no cognition or
physical autonomy. The use of Androids (resembling a man) and
Gynoids (resembling a female), however, is very likely to raise a host
of new ethical issues that society will need to confront.
Social robots
Sociorobots (social, sociable, socialized, or socially assistive robots) are
intended to assist people (similarly to other assistive robots) but are
designed to do so through social interaction. Socially assistive robots
can work as caregivers. They can be used as companions in nursing
homes and elementary schools.
Future proliferation of such robots will necessitate the development
and gradual perfection of appropriate high-performance human-robot
interfaces, known as HRI (speech, haptic, visual). A socially assistive
robot is expected to:
• Comprehend and interact with its environment
• Express and/or perceive emotions
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• Communicate through dialogue
• Establish and/or sustain social connections
• Use gestures
• Project a distinctive personality or character
• Develop and/or learn social competences.
The most common features currently available in socially assistive
robots are speech and gestures. It is likely that new features will
develop as the field progresses.
Cyborg technology
A cyborg (a cybernetic organism) is a being with both organic and
biomechatronic body parts. The cyborg is different from an Android:
it is an organism that has restored its function or enhanced its abilities
through the irreversible integration of artificial components or
technology. Cyborg technology aims to design neuromotor prostheses
in order to restore lost function with a replacement that comes as
close to the human function as possible (a lost arm or hand, lost
vision, etc.). Cyborg technologies are characterised by
biocompatibility, distributed intelligence and partial autonomy.
Examples include mechatronic limbs, hearing and optical aids directly
attached to the nervous system or wheelchairs for the seriously
disabled.
Cyborg technologies enter a grey area as far as ethics are concerned
because they violate the commonly accepted distinction between
human and machine. While the enhancement or restoration of physical
functions is less of an issue, ethical concerns will become rampant if
such technologies begin to change the consciousness or mental
functions of a person while integrating him/her with a machine.
Future prospects of robotics and Roboethics
Next-generation robots will probably be expected to:
(a) partner and co-exist with human beings
(b) assist human beings both physically and psychologically
(c) contribute to building a safe and harmonious society.
The number of robots applied in society (industrial, service/social,
intelligent/autonomous) is set to increase and robots will become
more and more directly involved in the life of humans in a variety of
ways. Some of the applications are likely to be welcome and positive.
Others are likely to raise controversy or may even be harmful. The
area of robotics which raises, and will continue to raise, the most
difficult ethical concerns is the area of military/war robots, especially
autonomous lethal robots. Social robots, however, are also likely to
cause a host of ethical dilemmas due to their tendency to blur the
distinction between human consciousness and artificial intelligence. A
lot of social practices will need to change or be adapted to the new
environment.
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In any case, the effect will be different on different people and social
groups. While some will perceive the robot revolution as a win, others
will perceive it as a loss. As robot applications proliferate, such ethical
issues are likely to become more pronounced, more difficult, and
increasingly impossible to disregard. While currently Mechatronics and
Robotics develop somewhat outside public scrutiny, this will soon
change. Future employees in these areas need to be prepared to
respond to greater requirements for science communication, ethical
responsibility, accountability, and public control.
All in all, the basic issues in Roboetics are:
- dual use of robots (robots can be used or abused)
- anthropomorphization of robots, which will blur the distinction
between humans and machines
- human-robot symbiosis, which will require a substantial change in
work environments and norms
- increasing integration between social interactions and technology,
which changes human communication and impacts the social fabric
- inequality in society, which is expected to increase as robots take
over jobs, and/or as certain geographical regions or social groups fall
behind in the process of automation and technological development.
The British Standards Institute has published the world’s first standard
on ethical guidelines for the design of robots: BS8611, in April 2016
(BSI, 2016). It has been developed by a committee of scientists,
academics, ethicists, philosophers and users to provide guidance on
potential hazards and protective measures for the design and
application of robots and autonomous systems. The Japanese Society
for Artificial Intelligence has published its own Ethical Guidelines
(JSAI, 2017).

USEFUL LINKS

https://en.wikipedia.org/wiki/Robot_ethics/
https://www.bbc.com/news/31047780
http://www.isfdb.org/cgi-bin/pl.cgi?57563
https://www.youtube.com/watch?v=OvB6cYzDkcg
https://www.youtube.com/watch?v=JTGsdezDAho

EXERCISE
FOR AN
I NDIVI DU AL
STUDENT

Title
Social robot
Objectives
The objective is for the learner to engage in basic robot design, while
keeping in mind the social and ethical issues involved
Duration
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1 to 3 hours
Description
The learner should describe the features of a socially assistive robot
that is expected to work with disabled children
Answers/useful tips
The instructor should suggest resources or websites that can help the
learners. In particular, these resources should provide information
about social robots. Alternatively, the exercise can be preceded by inclass discussion about social robots.
Implementation
This is an activity for independent learning. The learner should be
allowed to use any resources (online or library) to get innovative ideas.
Assessment
The assessment should be performed by the instructor. A template for
the output of the exercise can be designed to simplify the assessment.

TEST

Question No. 1: What is the primary research area in
Roboethics?
Answer 1
robots

Roboetics only deals with people's behavior towards

Answer 2
The primary goal of Roboethics is to enable the moral
design, development and use of robots for the benefit of humanity.
Answer 3
The primary objective of Roboethics research is to
investigate the use of robots in war conflicts
Answer 4
robots

Roboetics researches various technical solutions for

Correct answers: 2
Question No. 2: What does a symbiotic robotic system consist
of?
Answer 1
A symbiotic system consists of a robot performing
certain activities.
Answer 2
Symbiotic robotic systems consist of a robot, a human,
and an (intelligent) environment that collaborate to perform tasks.
Answer 3
The symbiotic system is created when a human
programmes a robot to perform a certain task.
Answer 4

Every robotized workplace is a symbiotic system

Answer 5

Symbiotic robotics systems do not yet exist

Correct answers: 2
Question No. 3: What is a cyborg?
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Answer 1

A human-like robot

Answer 2

A fairy-tale creature

Answer 3

A robot that works with a human

Answer 4

A robot designed to work in space

Answer 5
An organism with both organic and biomechatronic
body parts, integrated irreversibly.
Correct answers: 5
Question No. 4: What are the expectations from next-generation
robots?
Answer 1

Next-generation robots will work in space

Answer 2
tasks.

Next-generation robots will perform all dangerous

Answer 3
Next-generation robots will be partners that coexist
with human beings and
help people physically and mentally
Answer 4

Next-generation robots will control humans.

Correct answers: 3
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