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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ο όρος ρομπότ πρωτοεμφανίζεται σε ένα θεατρικό έργο επιστημονικής φαντασίας 

του Τσέχου συγγραφέα Κάρελ Τσάπεκ το 1921 και προέρχεται από τη σλαβική λέξη 

robota που σημαίνει εργάτης. Η αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στις 

βιομηχανίες μαζικής παραγωγής αντικαθιστά τους ανθρώπους με εξειδικευμένες 

μηχανές που εκτελούν μια προκαθορισμένη σειρά κατεργασιών στα προϊόντα που 

παράγονται. Στόχος της αυτοματοποίησης, η οποία γίνεται εφικτή με την ανάπτυξη 

της επιστήμης και της τεχνολογίας τον 20ό αιώνα, είναι η αυξημένη 

παραγωγικότητα, η βελτιωμένη ποιότητα, η αύξηση του κέρδους των επιχειρήσεων 

αλλά και η ελεγξιμότητα των μέσων παραγωγής. 
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1. Ιστορική αναδρομή 
 

 

Ο όρος ρομπότ πρωτοεμφανίζεται σε ένα θεατρικό 

έργο επιστημονικής φαντασίας του Τσέχου 

συγγραφέα Κάρελ Τσάπεκ το 1921 και προέρχεται 

από τη σλαβική λέξη robota που σημαίνει εργάτης. Η 

αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στις 

βιομηχανίες μαζικής παραγωγής αντικαθιστά τους 

ανθρώπους με εξειδικευμένες μηχανές που εκτελούν 

μια προκαθορισμένη σειρά κατεργασιών στα 

προϊόντα που παράγονται. Στόχος της 

αυτοματοποίησης, η οποία γίνεται εφικτή με την 

ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας τον 20ό 

αιώνα, είναι η αυξημένη παραγωγικότητα, η 

βελτιωμένη ποιότητα, η αύξηση του κέρδους των 

επιχειρήσεων αλλά και ο έλεγχος των μέσων παραγωγής. 

Το 1961 κατασκευάζεται και τίθεται σε λειτουργία το πρώτο βιομηχανικό ρομπότ. Σύμφωνα με 

έναν ευρέως αποδεκτό ορισμό, χρονολογούμενο από το 1980, ένα βιομηχανικό ρομπότ είναι 

μια επαναπρογραμματιζόμενη μηχανή σχεδιασμένη να μετακινεί αντικείμενα, εργαλεία ή 

διατάξεις μέσω μιας ποικιλίας προγραμματιζόμενων κινήσεων, για την εκτέλεση εργασιών. Ο 

ορισμός αυτός αντανακλά την τρέχουσα χρήση των ρομπότ στη βιομηχανία, η οποία αποτελεί έναν 

αναπτυγμένο και ώριμο τομέα εφαρμογής της ρομποτικής τεχνολογίας και των προϊόντων της. 

Τυπικές εφαρμογές τους στη βιομηχανία περιλαμβάνουν τη φόρτωση - εκφόρτωση προϊόντων τη 

βαφή την κοπή κ.τ.λ. 

 

Άλλοι τομείς εφαρμογής της ρομποτικής τεχνολογίας είναι η εξερεύνηση του διαστήματος, η 

ιατρική, οι αγροτικές εφαρμογές, η έρευνα και διάσωση κ.τ.λ. Η ρομποτική τεχνολογία στους 

τομείς αυτούς, παρά την ύπαρξη πρωτοτύπων, είναι ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο. Τα αίτια για το 

γεγονός αυτό μπορούν να αναζητηθούν στην έλλειψη βαθύτερης κατανόησης των μηχανισμών 

ελέγχου που επιτρέπουν στον άνθρωπο να χειρίζεται επιδέξια μια ποικιλία αντικειμένων στην 

καθημερινότητά του. Για παράδειγμα, ο επιτυχής χειρισμός ενός ποτηριού αποτελεί μια καθημερινή 

ενέργεια ενός ανθρώπου, χωρίς ο ίδιος να είναι σε θέση να εξηγήσει τις λεπτομέρειες και την 

αλληλουχία των ενεργειών που είχαν ως αποτέλεσμα την επιτυχή έκβαση της δράσης του. Η 

ερευνητική δραστηριότητα για την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας σ αυτόν τον τομέα 

είναι, επομένως, ιδιαίτερα έντονη. 

Τα έργα επιστημονικής φαντασίας έχουν επηρεάσει τους περισσότερους στον τρόπο με τον οποίο 

φαντάζονται τα ρομπότ. Από τα βιβλία του Ρώσου συγγραφέα Ισαάκ Ασίμωφ τη δεκαετία του 1940 

έως τα κινηματογραφικά έργα, όπως Ο πόλεμος των άστρων, τα ρομπότ παρουσιάζονται σαν 

ανθρωποειδή τα οποία μπορούν να περπατούν, να μιλούν, να βλέπουν, να ακούνε και, σε μερικές 

περιπτώσεις, να είναι προικισμένα με αισθήματα. Στην επιστημονική κοινότητα, ρομπότ 

θεωρούνται οι μηχανές αυτές, οι οποίες ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους, είναι ικανές να 

αλλάξουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, μέσα από δράσεις που ακολουθούν κάποιους 

εγγενείς κανόνες και με βάση δεδομένα για το ίδιο το ρομπότ και για το περιβάλλον του, που 

αποκτώνται από τα αισθητήρια με τα οποία είναι εφοδιασμένο. 
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1.1 Ρομποτική στην αρχαία εποχή 

ΤΑΛΩΣ:Ο Τάλως ήταν μυθικός φύλακας της Κρήτης. Ήταν 

γιγάντιος, ανθρωπόμορφος και με σώμα από χαλκό. Σχετικά με 

την προέλευσή του, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές. Η πιο 

γνωστή, από τον Απολλόδωρο, λέει πως τον κατασκεύασε ο θεός 

Ήφαιστος και τον χάρισε στο βασιλιά Μίνωα για να φυλάει την 

Κρήτη. Ο Πλάτων τον θεωρεί υπαρκτό πρόσωπο, αδελφό του 

Ροδάμανθυ. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος αναφέρει ότι ήταν δώρο του 

Δία στην Ευρώπη, η οποία μετά τον χάρισε στο γιο της Μίνωα. 

Μεταγενέστερα ο Ι. Κακριδής, βασιζόμενος στο ότι ο Ησύχιος 

γράφει πως ταλῶς σήμαινε ήλιος (ενώ Ταλαιός είναι το όνομα του 

Δία) στην Κρήτη και με βάση και άλλα στοιχεία, εκφράζει την 

άποψη ότι ήταν ηλιακή θεότητα που αργότερα μεταπλάστηκε σε 

ήρωα. Ο Τάλως κατά τον Πλάτωνα ήταν επιφορτισμένος με το 

καθήκον να επιτηρεί την εφαρμογή των νόμων στην Κρήτη, 

κουβαλώντας τους μαζί του γραμμένους σε χάλκινες πλάκες. Οι 

περισσότερες πηγές αναφέρουν ότι ήταν άγρυπνος φύλακας της Κρήτης που γύριζε τις ακτές του 

νησιού τρεις φορές τη μέρα.Κατά άλλους ήταν φτερωτός και το καθήκον αυτό το εκτελούσε 

πετώντας. Κρατούσε σε απόσταση τα άγνωστα πλοία που πλησίαζαν την Κρήτη πετώντας τους 

τεράστιες πέτρες. Αν οι άγνωστοι είχαν ήδη αποβιβαστεί, τους έκαιγε με την ανάσα του ή 

πυράκτωνε το χάλκινο σώμα του σε κάποια φωτιά, τους αγκάλιαζε σφιχτά πάνω του κι έτσι τους 

έκαιγε. 

Το τέλος του Τάλω ήρθε όταν συναντήθηκε με τους Αργοναύτες που γύριζαν από την Κολχίδα. 

Θέλοντας να δέσουν οι Αργοναύτες στο νησί αντιμετώπισαν τον γίγαντα που τους κρατούσε σε 

απόσταση. Τότε η Μήδεια, που ταξίδευε μαζί τους, μάγεψε με τα λόγια της τον Τάλω, υποσχόμενή 

του αθανασία, κι έτσι μπόρεσε ο Ιάσονας να του αφαιρέσει το καρφί στη φτέρνα του που έκλεινε τη 

μια και μοναδική φλέβα που διέτρεχε όλο το κορμί του και περιείχε ιχώρ, θανατώνοντάς τον. Άλλη 

εκδοχή αναφέρει ότι τον σκότωσε ο πατέρας του Φιλοκτήτη Ποίας, χτυπώντας τον με βέλος στο 

ίδιο μοναδικό αδύνατο σημείο του. 

Ο Τάλως στην λαϊκή κουλτούρα 
Ο Τάλως εμφανίζεται σε αρκετά νομίσματα της Φαιστού. 

 Ο αστεροειδής 5786 Τάλως (5786 Talos), που ανακαλύφθηκε το 1991, πήρε το όνομά του 

από το μυθικό αυτό πλάσμα. 

 Στην αγγλική ταινία Jason and the Argonauts του 1953 ο Τάλως εμφανίζεται, σε μια όχι και 

τόσο πιστή αναπαράσταση, να πολεμά τους Αργοναύτες. 

 Ο μύθος του Τάλω αποτέλεσε το υλικό για το βραβευμένο μυθιστόρημα επιστημονικής 

φαντασίας του Στυλιανού Μωυσείδη "Τάλως, ο τρόμος που ήρθε απ' το χτες" του 1986. 

 Τέλος η ομοιότητα του Τάλου με ρομπότ και οι εντυπωσιακές δυνατότητές του δίνουν 

τροφή σε συζητήσεις περί της κατοχής εξελιγμένης τεχνολογίας απ' τους αρχαίους Έλληνες 

(βλ. Μηχανισμός των Αντικυθήρων). 

 Επίσης στο σημερινό Ηράκλειο Κρήτης υπάρχει περιοχή με το όνομα "Τάλως". 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ: 

Η τεχνολογία της αρχαιότητας τέθηκε φυσικά και στην υπηρεσία της θρησκείας! Όταν κάποιος 

πιστός έκανε μία προσφορά σε κάποιον Θεό, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας κι αν ήταν, ο Θεός 

έπρεπε να τον ευχαριστήσει! Διαφορετικά, ίσως κάποιος άλλος Θεός κέρδιζε τις προτιμήσεις του 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ραδάμανθυς
https://el.wikipedia.org/wiki/Δίας_%28μυθολογία%29


πιστού... Με την βοήθεια της τότε τεχνολογίας, λοιπόν, κάποιες πόρτες άνοιγαν αυτόματα 

ταυτόχρονα με το άναμμα της φωτιάς στον βωμό και κάποιες φορές κάποια αγάλματα άρχιζαν να 

κινούνται! 

Ο Ήρωνας και ο Κτησίβιος λέγεται ότι είχαν φτιάξει συσκευές που μόλις άναβαν οι βωμοί του 

ναού μία πέτρινη σάλπιγγα ηχούσε αυτόματα προσκαλώντας τους πιστούς. Επίσης αυτόματα 

έπεφτε μέσα στο ναό μία λεπτή βροχή αρωματισμένου νερού, διάφορα μεταλλικά πουλιά άνοιγαν 

το ράμφος τους και κελαηδούσαν, κάποια αγάλματα κινούνταν ή και πετούσαν! Λέγεται επίσης ότι 

έλεγχαν αποτελεσματικά τον φωτισμό μέσα κι έξω απ' το ναό προκαλώντας ακόμη και τεχνητή 

ομίχλη. 

Ατμοστρόβιλος του Ήρωνα: 

Ο Ήρων από την Αλεξάνδρεια ήταν Έλληνας μαθηματικός, μηχανικός και εφευρέτης που έζησε τον 

πρώτο αιώνα π.Χ. Αρχικά εργάστηκε σαν υποδηματοποιός αλλά η Αλεξάνδρεια εκείνης της εποχής 

με την συστηματική τεχνολογική παράδοση τον κέντρισε να ασχοληθεί με κάτι αρκετά 

εντυπωσιακότερο. Είναι γνωστός περισσότερο σαν μηχανικός με υδραυλικές κατασκευές, απλές 

μηχανές αλλά και αυτοματισμούς αλλά ήταν επίσης και σπουδαίος μαθηματικός. Υπήρξε 

διευθυντής της περίφημης Ανώτατης Τεχνικής Σχολής της Αλεξάνδρειας (κάτι σαν το πρώτο 

πολυτεχνείο). 

Η πρώτη ατμομηχανή επίσης ανακαλύφθηκε απ' τον Ήρωνα. Αποτελούταν από ένα κλειστό 

δοχείο που όταν το νερό που είχε τοποθετηθεί μέσα του άρχιζε να βράζει, ο ατμός κατευθυνόταν με 

σωλήνες στο πάνω μέρος σε μία σφαίρα με δύο αντιδιαμετρικές εφαπτομενικά εξόδους. Η ταχύτητα 

εξόδου του ατμού συνδυασμένη με την κατάλληλη άρμοση της σφαίρας την έκαναν να 

περιστρέφεται με ταχύτητα ανάλογη του βρασμού του νερού. Η παραγόμενη κυκλική κίνηση από 

την ατμομηχανή του Ήρωνα θα μπορούσε να δώσει κίνηση σε αρκετές μηχανές της εποχής, όπως ο 

τόρνος.. Δεν έχουμε όμως αρκετά στοιχεία για κάτι τέτοιο. 

Άλλη ενδιαφέρουσα κατασκευή του Ήρωνα ήταν η ανεμογεννήτρια. Χρησιμοποίησε την 

δύναμη του ανέμου μιας φτερωτής και μετέτρεψε την κυκλική κίνηση σε παλινδρομική για να 

κινήσει αεραντλία που θα τροφοδοτούσε μια ύδραυλιν. 

 

 

 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ:Ο Κτησίβιος έζησε τον 2ο π.Χ. αιώνα στην 

Αλεξάνδρεια. Ήταν γιος κουρέα, αλλά ευτυχώς το ευνοϊκό για τις επιστήμες περιβάλλον της 

Αλεξάνδρειας του επέτρεψε να αφήσει σύντομα το κουρείο και να ασχοληθεί με εφευρέσεις. Σε 

αρχαία κείμενα περιγράφεται ως «ιδιοφυής μηχανικός» που οι επινοήσεις του επηρέασαν την 

ερευνητές της εποχής. 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΒΟΗΘΟΙ: Γνωστές ως θεραπαινίδες, κατασκευασμένες από χρυσό και γένους θηλυκού. 

Φτιαγμένες για να του παρέχουν συντροφιά και να μιλάνε, να τον βοηθούν να περπατά καθώς είχε 

το γνωστό πρόβλημα στο πόδι του και να τον βοηθούν στις εργασίες του. 



  

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΚΥΛΙΑ: Τα κατασκεύασε ως δώρα στον βασιλιά Αλκίνοο, μετά από προσταγή των 

υπόλοιπων θεών. Φτιαγμένα από χρυσό και ασήμι ήταν αθάνατα και φυσικά πανίσχυρα ώστε να 

δρουν σαν προστάτες του παλατιού. 

 

ΘΡΟΝΟΣ-ΠΑΓΙΔΑ: Εντυπωσιακά καλοφτιαγμένος χρυσός θρόνος, που δόθηκε σαν δώρο στη 

μητέρα του, Ήρα επειδή τον είχε απορρίψει σαν άσχημο βρέφος. Με το που κάθισε πάνω, 

αυτόματα σφίχτηκαν γύρω της αλυσίδες κρατώντας την δέσμια και μη μπορώντας κανείς να την 

βοηθήσει. Τελικά ο Διόνυσος, αφού τον μέθυσε, τον έπεισε να την ελευθερώσει και έπειτα οι 

υπόλοιποι Ολύμπιοι, αναγνώρισαν τα ταλέντα του και τον 

δέχτηκαν στον Όλυμπο. 

 

  Εκεί είχε εργαστήριο με είκοσι καμίνια και φυσερά που 

δούλευαν απλά με εντολές του. Κατασκεύασε επίσης 

αυτόματα τρίποδα και χρυσά τραπέζια που τον 

ακολουθούσαν όπου τα χρειαζόταν. Στα συμπόσια των 

θεών ακολουθούσαν όποιον τα είχε ανάγκη. 

 

Δεύτερος εφευρέτης στη λίστα είναι ο γνωστός Δαίδαλος: 

 

ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΟΥΚΛΕΣ: Ο Όμηρος και ο Πλάτωνας αναφέρουν ότι ανάμεσα στις άλλες 

κατασκευές του έφτιαξε και κούκλες για τα παιδιά του Μίνωα. Όντας αυτές βασιλικά παιχνίδια δεν 

ήταν συνηθισμένες, αλλά μπορούσαν να μιλάνε και να κινούνται. Σύμφωνα με το μύθο 

αναγκαζόταν να τις δένουν για να μην τους φεύγουν μακρυά και τις χάνουν. 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΑΚΕΣ: Μηχανικοί ανθρωπόμορφοι φύλακες του λαβύρινθου που 

κινούταν με υδράργυρο. 

 

Όλα αυτά τα δημιουργήματα σήμερα η τεχνολογία δεν έχει καταφέρει να 

τα φτιάξει. Τότε όμως και μην έχοντας γνωρίσει ακομά ο άνθρωπος 

βασικές μορφές μηχανών, κατάφερε να φανταστεί ρομπότ και να τα 

περιγράψει. Πολλά από αυτά τοποθετήθηκαν στην Κρήτη. 

 

 

 
 
 
 



 
1.2 Εξέλιξη της Ρομποτικής 

 

UNIMATE 1961 

Πρόκειται για το πρώτο ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε στη 

βιομηχανία και συγκεκριμένα, στην κατασκευή αυτοκινήτων. To 

Unimate μετέφερε σιδερένια εξαρτήματα  

στο σκελετό του αυτοκινήτου που κατασκευαζόταν. Ήταν μία 

εργασία πολύ επικίνδυνη για τους ανθρώπους, καθώς εισέπνεαν 

τοξικά αέρια, ενώ μπορεί να τραυματίζονταν αν δεν ήταν αρκετά 

προσεκτικοί.  

 

 

 

 

SHAKEY 1970  

Το Shakey είναι το πρώτο κινούμενο ρομπότ που δημιουργήθηκε 

από τους  

επιστήμονες του τεχνολογικού ινστιτούτου SRI (Stanford Research 

Institute) στις ΗΠΑ.  

Μπορούσε να μετακινείται στο χώρο και να αναγνωρίζει για ποιο 

λόγο κάνει μία ενέργεια.  

 

 

 

 

DANTE I 1992 

Είναι το ρομπότ που επέτρεψε στον άνθρωπο να 

μελετήσει για πρώτη φορά από πολύ κοντά τον 

κρατήρα ενός ενεργού ηφαιστείου. 

Δημιουργήθηκε από την επιστημονική ομάδα του 

πανεπιστημίου Κάρνεγκι Μέλον στις ΗΠΑ. Ο 

Δάντης καταφέρε να μπει στον κρατήρα του 

ηφαιστείου του βουνού Σπουρ στην Αλάσκα και 

να συγκεντρώσει πολύτιμα ευρήματα. Στη μορφή 

θύμιζε αράχνη, ώστε να μπορεί να σκαρφαλώνει 

στις δύσβατες επιφάνειες ενός κρατήρα. 

 

 

 

 

 

 



2. Μηχατρονική 
 

Ο όρος Μηχατρονική είναι ένας 

σύγχρονος νεολογισμός που υποδηλώνει τον συνδυασμό των 

επιστημών της Μηχανολογίας, Ηλεκτρονικής -

 Ηλεκτρολογίας και Πληροφορικής.  

 

 

 

 Οι πιο σημαντικές εφαρμογές της Μηχατρονικής είναι η ρομποτική, τα συστήματα 

μεταφορών, συστήματα παραγωγής, μηχανές CNC, και οι βιομηχατρονικές νανομηχανές. Η 

τελειότερη όμως εφαρμογή της Μηχατρονικής είναι το Ρομπότ. 

 Η Ρομποτική είναι κλάδος της Μηχατρονικής. 

 Ρομποτική είναι η τέχνη του σχεδιασμού και της κατασκευής επαναπρογραμματιζομένων 

στοιχείων - συσκευών ευέλικτων και ικανών να εκτελούν διάφορες λειτουργίες. Το επίπεδο 

του αυτοματισμού είναι πολύ πιο ευέλικτο και δείχνει τις μελλοντικές τάσεις στην υπόλοιπη 

μηχατρονική. 

 

3. Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη 

Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται 

στον κλάδο της πληροφορικής ο οποίος 

ασχολείται με τη σχεδίαση και την 

υλοποίηση υπολογιστικών 

συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία 

υπονοούν έστω και στοιχειώδη 

ευφυΐα: μάθηση, προσαρμοστικότητα, 

εξαγωγή συμπερασμάτων, κατανόηση 

από συμφραζόμενα, επίλυση 

προβλημάτων κλπ. Ο Τζον 

Μακάρθι όρισε τον τομέα αυτόν ως 

«επιστήμη και μεθοδολογία της 

δημιουργίας νοούντων μηχανών». 

 

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σημείο τομής μεταξύ πολλαπλών επιστημών όπως της 

πληροφορικής, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της νευρολογίας, της γλωσσολογίας και 

της επιστήμης μηχανικών, με στόχο τη σύνθεση ευφυούς συμπεριφοράς, με στοιχεία συλλογιστικής, 

μάθησης και προσαρμογής στο περιβάλλον, ενώ συνήθως εφαρμόζεται σε μηχανές ή υπολογιστές 

ειδικής κατασκευής.  

Διαιρείται στη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επιχειρεί να εξομοιώσει την ανθρώπινη 

νοημοσύνη αλγοριθμικά χρησιμοποιώντας σύμβολα και λογικούς κανόνες υψηλού επιπέδου, και 

στην υποσυμβολική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία προσπαθεί να αναπαράγει την ανθρώπινη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1


ευφυΐα χρησιμοποιώντας στοιχειώδη αριθμητικά μοντέλα που συνθέτουν επαγωγικά νοήμονες 

συμπεριφορές με τη διαδοχική αυτοοργάνωση απλούστερων δομικών συστατικών 

(«συμπεριφορική τεχνητή νοημοσύνη»), προσομοιώνουν πραγματικές βιολογικές διαδικασίες 

όπως η εξέλιξη των ειδών και η λειτουργία του εγκεφάλου («υπολογιστική νοημοσύνη»), ή 

αποτελούν εφαρμογή στατιστικών μεθοδολογιών σε προβλήματα ΤΝ. 

Η διάκριση σε συμβολικές και υποσυμβολικές προσεγγίσεις αφορά τον χαρακτήρα των 

χρησιμοποιούμενων εργαλείων, ενώ δεν είναι σπάνια η σύζευξη πολλαπλών προσεγγίσεων 

(διαφορετικών συμβολικών, υποσυμβολικών, ή ακόμα συμβολικών και υποσυμβολικών μεθόδων) 

κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Με βάση τον επιθυμητό επιστημονικό 

στόχο η ΤΝ κατηγοριοποιείται σε άλλου τύπου ευρείς τομείς, όπως επίλυση 

προβλημάτων, μηχανική μάθηση, ανακάλυψη γνώσης, συστήματα γνώσης κλπ. Επίσης υπάρχει 

επικάλυψη με συναφή επιστημονικά πεδία όπως η μηχανική όραση, η επεξεργασία φυσικής 

γλώσσας ή η ρομποτική, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν μες στο ευρύτερο πλαίσιο της 

σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης ως ανεξάρτητα πεδία της. 

Η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος επιστημονικής φαντασίας από τη δεκαετία του 1920 μέχρι 

σήμερα έχουν δώσει στο ευρύ κοινό την αίσθηση ότι η ΤΝ αφορά την προσπάθεια κατασκευής 

μηχανικών ανδροειδών ή αυτοσυνείδητων προγραμμάτων υπολογιστή (ισχυρή ΤΝ), επηρεάζοντας 

μάλιστα ακόμα και τους πρώτους ερευνητές του τομέα. Στην πραγματικότητα οι περισσότεροι 

επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούν να κατασκευάσουν λογισμικό ή πλήρεις 

μηχανές οι οποίες να επιλύουν με αποδεκτά αποτελέσματα ρεαλιστικά υπολογιστικά προβλήματα 

οποιουδήποτε τύπου (ασθενής ΤΝ), αν και πολλοί πιστεύουν ότι η εξομοίωση ή η προσομοίωση της 

πραγματικής ευφυΐας, η ισχυρή ΤΝ, πρέπει να είναι ο τελικός στόχος. 

Η σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα πλέον «μαθηματικοποιημένα» και ταχέως 

εξελισσόμενα πεδία της πληροφορικής. Σήμερα, ο τομέας αξιοποιεί περισσότερο υποσυμβολικές 

μεθόδους και εργαλεία καταγόμενα από τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τις επιστήμες μηχανικών, 

παρά από τη θεωρητική πληροφορική και τη μαθηματική λογική όπως συνέβαινε πριν το 1990. Σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο η τεχνητή νοημοσύνη μελετάται επίσης από την ηλεκτρονική μηχανική, ενώ 

συνιστά ένα από τα σημαντικότερα θεμελιακά συστατικά του διεπιστημονικού γνωστικού πεδίου 

της γνωσιακής επιστήμης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1


4. Είδη Ρομπότ 
 

4.1 Καρτεσιανά ρομπότ 

Είναι κυρίως βιομηχανικά ρομπότ και έχουν 

κάποια σημαντικά προτερήματα έναντι 

άλλων ρομπότ . Μεταξύ αυτών είναι η 

μηχανική διάταξη, η οποία απλοποιεί τον 

έλεγχο ρομπότ και την επίλυση του 

βραχίονα . Μία άλλη ονομασία που τους 

έχει δοθεί είναι ρομπότ γκάντρι (gantry 

robots). Συνήθως είναι πολύ μεγάλα. Η 

κύρια τους χρήση είναι ως μηχανή 

αριθμητικού ελέγχου με υπολογιστή 

(computer numerical control machine ή 

CNC machine). Η απλούστερη εφαρμογή 

χρησιμοποιείται στους μύλους και στις 

μηχανές επιλογής όπου ένας δείκτης μετακινείται σε ένα πεδίο χ-ψ ενώ ένα εργαλείο 

υψώνεται ή κατεβαίνει σε ένα επίπεδο για να ζωγραφίσει ένα ακριβές σχέδιο. Το κυρίως 

σώμα ενός ρομπότ του τύπου αυτού αποτελείται από τρεις γραμμικούς άξονες .Τα 

χαρακτηριστικά (ηλεκτρονικό υλικό, πρόγραμμα ελέγχου, κλπ.)ενός καρτεσιανού 

ρομπότ είναι όμοια με εκείνα των εργαλειομηχανών υπολογιστικού αριθμητικού 

ελέγχου (CNC). Ο καρπός ενός καρτεσιανού ρομπότ μπορεί να ακολουθήσει μια 

ευθύγραμμη τροχιά, αν κάθε άξονας κινηθεί με σταθερή ταχύτητα. Άλλο πλεονέκτημα 

των καρτεσιανών ρομπότ είναι η σταθερότητα της διακριτικής ικανότητας θέσης. 

Δηλαδή η ΒΜΔΙ είναι ορισμένη για κάθε άξονα και παραμένει σταθερή σε όλα τα 

σημεία του χώρου εργασίας του ρομπότ. Αυτό δεν συμβαίνει στα μη καρτεσιανά 

ρομπότ. Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, τα καρτεσιανά ρομπότ δεν είναι προτιμητέα στη 

βιομηχανία. Τούτο συμβαίνει γιατί δεν έχουν μηχανική ευελιξία (δεν μπορούν λ.χ. να 

φθάσουν αντικείμενα που βρίσκονται στο πάτωμα ή δεν είναι ορατά από τη βάση τους). 

Επίσης η ταχύτητα λειτουργίας στο οριζόντιο επίπεδο είναι συνήθως μικρότερη από την 

αντίστοιχη ταχύτητα των ρομπότ που έχουν περιστρεφόμενη βάση. Τα καρτεσιανά 

συστήματα σχεδιάζονται για να παρέχουν αξιόπιστη , λειτουργική, μεγάλης ακρίβειας 

και οικονομική λύση σε συγκολλήσεις πολύ μεγάλων κομματιών όπως σε 

συγκολλήσεις, containers , κάδων απορριμμάτων και μεταλλικών κτιρίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2  Κυλινδρικά Ρομπότ 

Τα ρομπότ αυτού του είδους 

αποτελούνται από ένα οριζόντιο 

βραχίονα στερεωμένο σε μια 

κατακόρυφη κολώνα. Η κολώνα είναι 

με τη σειρά της στερεωμένη πάνω σε 

μια περιστρεφόμενη βάση . Ο 

οριζόντιος βραχίονας κινείται προς τα 

εμπρός και προς τα πίσω κατά τη 

διεύθυνση του διαμήκους άξονά του και 

επίσης ανεβοκατεβαίνει στην κολώνα. 

Κολώνα και βραχίονας στρέφονται σαν 

ένα σώμα πάνω στη βάση γύρω από τον 

κατακόρυφο άξονα .Τα κυλινδρικά 

ρομπότ λόγω του περιστρεφόμενου 

άξονα προσφέρουν μεγαλύτερη ταχύτητα στο άκρο του βραχίονα. Βέβαια η ταχύτητα 

αυτή περιορίζεται από το φορτίο που σηκώνει το εργαλείο του ρομπότ και από τη θέση 

του βραχίονα .Το κυλινδρικό ρομπότ χρησιμοποιείται στην συναρμολόγηση κομματιών 

,στον χειρισμό εργαλειομηχανής και στην συγκόλληση μεγάλων κομματιών. 

 

 

4.3 Σφαιρικά ρομπότ 

Τα ρομπότ του τύπου αυτού αποτελούνται από μια 

στρεφόμενη βάση, ένα ανυψούμενο στέλεχος στους 

άξονες. Το βασικό μειονέκτημα των σφαιρικών 

ρομπότ είναι η μικρή διακριτική ικανότητα θέσης των 

δύο στροφικών αξόνων που μεταβάλλεται με το 

μήκος του βραχίονα. Τα σφαιρικά ρομπότ, εκτός από 

το πλεονέκτημα της αυξημένης ταχύτητας κίνησης 

των στροφικών αξόνων, έχουν κα το πλεονέκτημα της 

αυξημένης ευελιξίας σε σχέση τόσο με τα καρτεσιανά όσο και με τα κυλινδρικά ρομπότ. 

 

 

4.4 Αρθρωτά ρομπότ 

Τα αρθρωτά ρομπότ αποτελούνται από τρία 

σταθερά μέλη (συνδέσμους) που ενώνονται 

με στροφικές αρθρώσεις και είναι 

τοποθετημένα πάνω σε μια στρεφόμενη βάση. 

Το εργαλείο (αρπάγη) είναι ανάλογο της 

παλάμης και προσαρμόζεται στον κάτω 

βραχίονα μέσω του καρπού. Ο "αγκώνας" 

συνδέει τον κάτω με τον άνω βραχίονα και ο 

"ώμος" συνδέει τον άνω βραχίονα με τη 



βάση. Επειδή το αρθρωτό ρομπότ έχει και τους τρεις άξονες στροφικούς η διακριτική 

ικανότητα θέσης εξαρτάται τελείως από τη θέση του βραχίονα. Τα πλεονεκτήματα των 

αρθρωτών ρομπότ είναι ότι έχουν την πιο μεγάλη μηχανική ευελιξία και μπορούν να 

κινηθούν ταχύτατα ως προς τους τρεις βαθμούς ελευθερίας. Τα αρθρωτά μαζί με τα 

καρτεσιανά και τα ρομπότ SCARA είναι τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται κατά κύριο 

λόγο στις βιομηχανίες. Συγκεκριμένα, τα αρθρωτά βοηθούν στην συναρμολόγηση και 

συγκόλληση μεγάλων κομματιών και στο βάψιμο με σπρέι. 

4.5 Παράλληλα ρομπότ 

Τα παράλληλα ρομπότ αποτελούνται από κλειστές κινηματικές αλυσίδες κατά τις οποίες 

οι αρθρωτοί σύνδεσμοι ενώνονται παράλληλα μεταξύ μιας σταθερής βάσης και μιας 

κινούμενης πλατφόρμας ενώνοντας την πλατφόρμα. Τα παράλληλα ρομπότ έχουν 

κάποια πλεονεκτήματα έναντι των σειριακών όπως: στιβαρότητα, καλή ικανότητα 

χειρισμού, ικανότητα χειρισμού μεγάλων φορτίων και καλό λόγο φορτίου προς βάρος. 

Γενικά, τα κύρια μειονεκτήματά τους είναι ο μικρότερος χώρος εργασίας, το σχετικά 

περιορισμένο εύρος κινήσεων, καθώς και το σχετικά μεγάλο οικονομικό κόστος. Τα 

παράλληλα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως κινητές πλατφόρμες 

εξομοίωσης πτήσης με πιλοτήριο. 

4.6 Δίτροχα ρομπότ 

Τα τελευταία χρόνια τα δίτροχα ρομπότ γίνονται όλο και 

περισσότερο διαδεδομένα. Όπως είναι αναμενόμενο, τα 

δίτροχα ρομπότ για να μην πέσουν χρησιμοποιούν 

δυναμική σταθερότητα. Συγκεκριμένα, ελέγχουν την 

ισορροπία τους κάνοντας συνεχείς μετακινήσεις μπρος-

πίσω. Πλέον τα δίτροχα ρομπότ μπορούν να μένουνε 

ακίνητα, ακόμη και σε απότομη κλίση εδάφους. 

 

 

4.7 Τηλερομπότ 

Τα τηλερομπότ είναι ένας 

αυτοκινούμενος μηχανισμός που 

συνδυάζει τηλεχειρισμό από τον 

άνθρωπο και αυτονομία και μπορεί να 

λειτουργήσει τόσο σε ημιδομημένα όσο 

και σε πλήρως αδόμητα περιβάλλοντα. 

Μπορεί να εκτελεί μη 

επαναλαμβανόμενες εργασίες χωρίς να 

έχει τέλεια γνώση του χώρου. Έχει την 

δυνατότητα να κινείται εμπρός - πίσω, 

να στρίβει αριστερά - δεξιά, να κάνει 

επιτόπου αναστροφή, να κινεί το χέρι 

πάνω - κάτω, να κινεί το κεφάλι 

αριστερά - δεξιά, να κάνει λήψη 

εικόνας και ήχου από το χώρο που κινείται και να τα μεταδίδει ασύρματα στο χειριστή 

του, αλλά και να εκφωνεί ηχητικά μηνύματα και εντολές. Είναι μια εποπτική κατασκευή 



που δείχνει τις αρχές ελέγχου ηλεκτρομηχανισμών ασύρματα και μέσω λογισμικού από 

Η/Υ. Το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι οι μεταβαλλόμενες χρονικές καθυστερήσεις 

ανάμεσα στο ρομπότ και το χειριστή, που οφείλονται κυρίως στα συστήματα 

επικοινωνίας. Οι κυριότερες εφαρμογές του είναι οι ιατρικές, οι αμυντικές, οι 

υποθαλάσσιες και οι διαστημικές εφαρμογές. 

Τα μέρη από τα οποία αποτελείται το Τηλερομπότ 

Για την κίνηση του Τηλερομπότ στο χώρο χρησιμοποιούνται 2 ηλεκτρικά μοτέρ από 

υαλοκαθαριστήρες αυτοκινήτου, τα οποία είναι προσαρμοσμένα ανεξάρτητα στις 2 

ρόδες που το κινούν. Έτσι, επιτυγχάνεται πλήρης ελευθερία κινήσεων. Η κίνηση του 

χεριού επιτυγχάνεται μέσω ενός ξεχωριστού μοτέρ. Η κίνηση του κεφαλιού γίνεται 

μέσω ενός σερβομοτέρ στο οποίο στηρίζεται. Στο κεφάλι υπάρχει μικρή ασύρματη 

κάμερα η οποία μεταδίδει εικόνα και ήχο από το χώρο στην οθόνη του χειριστή. Στο 

σώμα του Τηλερομπότ έχει ενσωματωθεί ένα ζεύγος κοινών αυτοενισχυόμενων ηχείων 

από Η/Υ. Έτσι, είναι δυνατή η εκφώνηση προηχογραφημένων ηχητικών μηνυμάτων 

μέσω του λογισμικού του Η/Υ, είτε ζωντανά από το χειριστή. Η μετάδοση του ήχου 

γίνεται μέσω ενός ζεύγους Walkie Talkie, στο ένα άκρο του οποίου συνδέεται η κάρτα 

ήχου του Η/Υ, ενώ στο άλλο τα ηχεία του Τηλερομπότ μέσω κατάλληλης 

προσαρμογής.Για τον ασύρματο έλεγχο των κινήσεων του Τηλερομπότ ενσωματώθηκε 

σύστημα τηλεκατεύθυνσης που χρησιμοποιείται στον αερομοντελισμό. Ο δέκτης και τα 

σερβομοτέρ που τον συνοδεύουν προσαρμόστηκαν στο 

Τηλερομπότ και καθοδηγούν τα μοτέρ για τις 2 ρόδες, το μοτέρ του χεριού και το 

σερβομοτέρ του κεφαλιού. Ο έλεγχος τον κινήσεων γίνεται είτε χειροκίνητα μέσω των 

χειριστηρίων του πομπού, είτε μέσω του λογισμικού του Η/Υ. 

 

 

 

4.8 Ανθρωπόμορφα ρομπότ 

Τέλος , υπάρχει μια τελευταία , αλλά εξίσου 

σημαντική κατηγορία ρομπότ . Είναι τα 

ανθρωπόμορφα ρομπότ , υποκατηγορία των οποίων 

είναι τα ανδρωειδή . Αυτά είναι ξεχωριστά ρομπότ που 

το διαφοροποιό τους στοιχείο είναι η ικανότητα που 

έχουν να αναγνωρίζουν συναισθήματα και μάλιστα να 

τα βιώνουν και τα ίδια. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται 

ότι είναι πολύ σημαντικό να δοθούν στα ρομπότ 

συναισθήματα εφόσον θα είναι ικανά να 

πραγματοποιούν διάφορες οικοκυρικές αποστολές 

μέσα σε ένα σπίτι. Οι σκηνοθέτες ταινιών φαντασίας 

είχαν οραματιστεί από πολύ παλιά ένα τέτοιο 

ανδροειδές το οποίο θα είναι σε θέση να κάνει 

διάφορες δουλειές όπως σκούπισμα, καθάρισμα ενώ θα μπορούσε να αποτελεί ακόμα 

και μέσο μεταφοράς για τους γηραιότερους συγγενείς. Αρκετές επιστημονικές ομάδες 

ανά τον κόσμο σήμερα κατασκευάζουν ρομπότ τα οποία διαθέτουν τα βασικά 



συναισθήματα. Εάν ένα ρομπότ νιώθει ευτυχισμένο αφού έχει καθαρίσει πολύ καλά μία 

βρώμικη μοκέτα τότε θα θελήσει να κάνει το ίδιο και σε μία άλλη βρώμικη επιφάνεια. 

Παρομοίως εάν το ρομπότ νιώσει ένοχο ή λυπημένο εφόσον έχει αποτύχει σε μία 

αποστολή ,την επόμενη φορά θα προσπαθήσει πιο πολύ. 

4.9 Ημιαυτόνομη Ρομποτική Πλατφόρμα 

Το Σύστηµα Ηλεκτρονικής Ευστάθειας (Electronic Stability Control – ESC), είναι ένα 

σύστηµα κλειστού βρόχου που βοηθάει τον οδηγό να διατηρήσει τον έλεγχο του 

οχήµατος και να περιορίσει την ολίσθηση σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου, 

ενεργοποιώντας ανεξάρτητα τα φρένα σε κάθε τροχό και προσαρµόζοντας κατάλληλα 

τη ροπή που φτάνει στους τροχούς από τον κινητήρα. Ο οδηγός µπορεί να 

µοντελοποιηθεί σαν ένα σύστηµα υψηλού κέρδους του οποίου οι αντιδράσεις είναι 

ακραίες και σε περίπτωση αστάθειας του 

οχήµατος µπορούν να χειροτερέψουν την 

κατάσταση. Ακόµα και ένας έµπειρος 

οδηγός σε κατάσταση πανικού, π.χ. 

υπερστροφή (Σχήµα 1), είναι πιθανόν να 

προσπαθήσει να περιορίσει το φαινόµενο 

φρενάροντας το όχηµα, αντίδραση που θα 

αυξήσει την βιαιότητα του φαινοµένου. Η 

απώλεια ελέγχου σε αντίστοιχες 

καταστάσεις είναι πιθανό να οδηγήσουν σε 

θανατηφόρο ατύχηµα. 

Το ενδιαφέρον µας για το ESC και το υψηλό 

κόστος εξοπλισµού ενός πραγµατικού 

αυτοκινήτου για πειράµατα, µας οδήγησαν 

στην ανάπτυξη ενός µοντέλου αυτοκινήτου 

κλίµακας 1:5 (Σχήµα 2) για να χρησιµοποιηθεί ως πειραµατική πλατφόρµα για 

αλγορίθµους σταθεροποίησης, αλλά και ως εκπαιδευτικό εργαλείο µελέτης δυναµικών 

χαρακτηριστικών, όπως στις εργασίες των Yih (2000) και Brennan (2001). 

 

5. Εφαρμογές της Ρομποτικής 

 

5.1 Ρομποτική στην καθημερινή ζωή 

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

προγραμματισμένες να εκτελούν συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες λειτουργίες, να 

χρησιμοποιούνται για εργασίες επικίνδυνες ή δύσκολα πραγματοποιήσιμες από τον άνθρωπο, 

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

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

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

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

παράδειγμα ρομποτικών εφαρμογών που έχουμε σήμερα βρίσκεται στην κατασκευή και 

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

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

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

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



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

μαγματικά υλικά. 

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

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

στιγμή που τα ρομπότ θα είναι τόσο κοινά όσο τα αυτοκίνητα - και μάλιστα φθηνότερα - είναι πολύ 

κοντά.» 

 

 

 

 

 

 

5.2 Ρομποτική στην ιατρική 
 

Η ρομποτική χειρουργική είναι πραγματικότητα χάρη στη ρομποτική τεχνολογία και την τηλε-

χειρουργική. Η ψηφιακή ανάλυση έδωσε τη δυνατότητα να μεταφέρεται η πληροφορία σε μεγάλη 

απόσταση, δίνοντας ώθηση στην τηλε-χειρουργική. Μέχρι σήμερα ήταν αδιανόητο να 

πραγματοποιηθεί επέμβαση από μακριά, χωρίς δηλαδή να συνυπάρχουν ο ασθενής και ο 

χειρουργός στον ίδιο χώρο. Αυτός ο περιορισμός οδήγησε την NASA και τον στρατό να ξεκινήσουν 

έρευνες, ώστε να δημιουργηθεί ένας τρόπος να χειρουργούνται οι αστροναύτες από γιατρούς που 

βρίσκονταν στη γη, και αντίστοιχα οι στρατιώτες, που κινδύνευε η ζωή τους στο πεδίο της μάχης, 

από γιατρούς που βρίσκονταν σε κάποιο απομακρυσμένο και ασφαλές σημείο! 

Επιπλέον, με την συντριπτική αποδοχή της από τη χειρουργική κοινότητα ήταν απαραίτητο να 

ξεπεραστούν οι περιορισμοί της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, όπως και συνέβη με την εξέλιξη 

της ρομποτικής χειρουργικής. Έτσι, η ρομποτική χειρουργική αναπτύχθηκε για να προσφέρει 

περισσότερο εύκαμπτα εργαλεία με περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στην κίνηση, πιο 

εργονομική θέση της χειρουργικής ομάδας και τρισδιάστατη και ακριβέστερη εικόνα του 

χειρουργικού πεδίου. 

Η ρομποτική χειρουργική αναπτύχθηκε, τέλος, για να αρθούν οι περιορισμοί που υπήρχαν στην 

πραγματοποίηση επεμβάσεων σε μικροσκοπικά και περιορισμένα χειρουργικά πεδία, ανοίγοντας 

νέους ορίζοντες στην χειρουργική και την παιδοχειρουργική. 

 

 

 

 

Ιστορική Αναδρομή 

 Το 1985 το ρομποτικό σύστημα PUMA 560 χρησιμοποιήθηκε για να εκτελέσει βιοψία 

εγκεφάλου με καθοδήγηση υπό CT έλεγχο. 

 Το 1988, το σύστημα PROBOT, που αναπτύχθηκε στο Imperial College London, 

χρησιμοποιήθηκε σε ουρολογικές επεμβάσεις προστάτη. 

Το σύστημα ROBODOC της Integrated Surgical Systems τέθηκε σε λειτουργία το 1992 για να 

σμιλεύει με ακρίβεια τις επιφάνειες του ισχίου κατά την αρθροπλαστική και αντικατάσταση. 



Περαιτέρω εξέλιξη των ρομποτικών συστημάτων πραγματοποιήθηκε από την Intuitive Surgical με 

την κατασκευή του συστήματος da Vinci και από την Computer Motion με τα ρομποτ AESOP 

και ZEUS. 

Intuitive Surgical αγόρασε την Computer Motion το 1994 και διέκοψε την ανάπτυξη του ZEUS. 

Το σύστημα DaVinci έχει λάβει έγκριση από το FDA για μεγάλο εύρος χειρουργικών επεμβάσεων 

που περιλαμβάνουν τη ριζική προστατεκτομή για καρκίνο προστάτου, την υστερεκτομή και την 

αποκατάσταση μιτροειδούς βαλβίδος και χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 800 νοσοκομεία σε 

Αμερική και Ευρώπη. 

 Το σύστημα da Vinci χρησιμοποιήθηκε σε 48,000 επεμβάσεις τo 2007 και κοστίζει περίπου 

1.2 εκατομμύρια δολλάρια. 

 Τον Μάιο του 1998, ο Dr. Friedrich-Wilhelm Mohr πραγματοποίησε την πρώτη 

ρομποτικά υποβοηθούμενη αορτοστεφανιαία παράκαμψη, στο Leipzig Heart Centre στη 

Γερμανία, χρησιμοποιώντας το σύστημα DaVinci. 

 Το 2001, ο J.Marescaux πραγματοποίησε χολοκυστεκτομή σε μία ασθενή στο 

Στρασβούργο της Γαλλίας ενώ ο ίδιος βρισκόταν στη Νέα Υόρκη (επέμβαση Lindberg). 

Στην Ελλάδα, η πρώτη επέμβαση ρομποτικής χειρουργικής πραγματοποιήθηκε από τον 

Κ.Κωνσταντινίδη και την επιστημονική του ομάδα (Ιατρικό Κέντρο Αθηνών) τον Σεπτέμβριο του 

2006.    

 

Η πρώτη ανακοίνωση ρομποτικών επεμβάσεων από τη χώρα μας έγινε τον Φεβρουάριο του 2007 

στο 2ο παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής Χειρουργικής ( MIRA 2007) στη Νέα Υόρκη, 

ΗΠΑ.Σήμερα υπάρχουν 6 ρομποτικά συστήματα στην Αθήνα. 

 

5.3 Ρομποτική στην εκπαίδευση 
Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν 

την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες. 

 

 
Η ρομποτική αφενός, είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη 

δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με τη δράση, αφετέρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών, κυρίως, από τις Φυσικές Επιστήμες 

και άλλα γνωστικά αντικείμενα. 

 Φυσική (μελέτη της κίνησης, μελέτη της επίδρασης της τριβής, μελέτη της σχέσης των 

δυνάμεων, μεταφορά ενέργειας κ.α) 

 Μαθηματικά και Γεωμετρία (αναλογίες, μέτρηση αποστάσεων, κατανόηση βασικών 

γεωμετρικών ιδιοτήτων όπως η περίμετρος κ.α) 

 Μηχανική (κατασκευή, έλεγχος και αξιολόγηση μηχανικών λύσεων κ.α) 



 Τεχνολογία (τεχνολογικός αλφαβητισμός κ.α) 

 Ιστορία (πχ. με την κατασκευή ενός ρομπότ καταπέλτη - του Αρχιμήδη - τα παιδιά έχουν 

την ευκαιρία να γνωρίσουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας εκείνης της εποχής καθώς και το 

έργο και την προσωπικότητα του Αρχιμήδη κ.α) 

 Ο συνδυασμός εννοιών από διαφορετικές, γνωστικές περιοχές (τεχνολογία, τέχνη, 

περιβάλλον, κοινωνία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες) με διαθεματικά project (συνθετικές 

εργασίες) κ.λπ. 

 

Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο 

συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, 

απομυθοποίηση).  

 

 

 

Επιπλέον, με τη βοήθεια της ρομποτικής στη διδασκαλία του ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: 

 ομαδική εργασία 

 επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, 

αξιολόγηση) 

 καινοτομία 

 διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων κ.α) 

 προγραμματισμός 

 δεξιότητες επικοινωνίας 

 πολύτιμες νοητικές δεξιότητες (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική 

σκέψη κ.α) 

κ.λπ. 

Το όραμα της ρομποτικής είναι όλοι οι μαθητές να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες στα 

πλαίσια της παγκοσμιοποίησης αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την προετοιμασία πολιτών του 

κόσμου που θα μπορούν να συνεισφέρουν θετικά σε παγκόσμια κλίμακα. 

 

5.4 Ρομποτική στο διάστημα. 
 
Η εξερεύνηση πλανητών του Ηλιακού μας Συστήματος έχει πραγματοποιηθεί από ρομπότ. Τις 

τελευταίες δεκαετίες, πολλές ρομποτικές διαστημικές συσκευές (όπως είναι οι τροχιακοί 

δορυφόροι, οι συσκευές προσεδάφισης και εξερεύνησης εδάφους κ.λπ.) έχουν επισκεφθεί τη 

Σελήνη, τους πλανήτες και τους δορυφόρους τους, αστεροειδείς και κομήτες. 

Σύμφωνα με μία μερίδα ειδικών, ένα ρομπότ μπορεί να κάνει στο Διάστημα ό,τι και ένας άνθρωπος 

και μάλιστα φθηνότερα και χωρίς τον κίνδυνο να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Οι άνθρωποι ως 

διαστημικοί ταξιδιώτες απαιτούν εκτενή συστήματα υποστήριξης ζωής. Εξάλλου, με τις σημερινές 

τεχνολογίες πρόωσης, χρειάζεται πολύς χρόνος για να φθάσουμε σε οποιονδήποτε προορισμό πέρα 

από τη Σελήνη. Τα ρομπότ μπορούν να επιβιώσουν σε μακροχρόνια ταξίδια στο Διάστημα και να 

επιτύχουν τους στόχους της αποστολής εξερεύνησης, ακριβώς όπως και οι άνθρωποι. 

Άλλοι πάλι διαφωνούν και υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι στην εξερεύνηση 

του Διαστήματος. Τα ρομπότ μπορούν να κάνουν μόνο αυτό για το οποίο έχουν προγραμματιστεί. 

Δεν μπορούν, όμως, να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν κάτι άγνωστο που, εκ των πραγμάτων, 

δεν θα υπάρχει στη βάση δεδομένων τους, όπως κάποια μορφή ζωής που δεν έχει ως βάση τον 

άνθρακα και μπορεί να ανιχνευθεί στον Άρη. Αντιθέτως, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο 

ευπροσάρμοστοι από τα ρομπότ και μπορούν να αντιδράσουν καλύτερα στο απροσδόκητο. Για 

παράδειγμα, σε περίπτωση μη προβλεπόμενης βλάβης, οι άνθρωποι μπορούν να επέμβουν και να 

επισκευάσουν το ελαττωματικό εξάρτημα. 



Τα ρομπότ και οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και οι ρόλοι τους 

δεν μπορούν να εναλλάσσονται. Και οι δύο προσφέρουν σημαντικές και διαφορετικές δυνατότητες 

στην εξερεύνηση του Διαστήματος. Ο στόχος δεν είναι να επιλέξουμε μεταξύ ανθρώπων ή ρομπότ, 

αλλά να προχωρήσουμε στη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ, με τέτοιο τρόπο, ώστε τα 

ρομπότ να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, εκτελώντας εργασίες που είναι επικίνδυνες ή ακατόρθωτες 

από αυτόν. 

 

Όπως αναφέρει και ο Jim Bell, αστρονόμος και πλανητικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του 

Cornell: «Αν και οι αποστολές αστροναυτών είναι πολύ πιο δαπανηρές και επικίνδυνες από τις 

αποστολές ρομποτικών σκαφών, είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των 

προγραμμάτων εξερεύνησης.»\ 

 

 

 

   

                                      

 

                                    

                                 

 

 

5.5 Ρομποτική στη Βιομηχανία 
 
Ένα βιομηχανικό ρομπότ καθορίζεται από το πρότυπο ISO ως ένας αυτόματα ελεγχόμενος, 

επαναπρογραμματιζόμενος, πολλαπλός βραχίονας κατασκευασμένος με τρεις ή περισσότερους 

άξονες. Το πεδίο της ρομποτικής μπορεί να χαρακτηριστεί πιο ουσιαστικά ως η μελέτη, ο 

σχεδιασμός και η χρήση ρομπότ για την δημιουργία κατασκευών (ένας top-level ορισμός 

στηρίζεται στον εκ των προτέρων καθορισμό των ρομπότ).Τυπικές εφαρμογές της ρομποτικής 

είναι η συγκόλληση, οι βαφές, η συναρμολόγηση, η τοποθέτηση (όπως συσκευασίες, 

παλετοποιήσεις και SMT), ο έλεγχος προϊόντων, και οι δοκιμές. Και όλα αυτά με υψηλή αντοχή, 

ταχύτητα και ακρίβεια. 

Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ρομπότ είναι τα αρθρωτά, τα SCARA και τα ρομπότ που 

χρησιμοποιούν τις καρτεσιανές συντεταγμένες(γνωστά και ως ρομπότ πίνακα ή ρομπότ Χ Υ Ζ). Στο 

πλαίσιο της γενικής ρομποτικής, τα περισσότερα είδη ρομπότ εμπίπτουν στην κατηγορία των 

ρομποτικών βραχιόνων, συνυφασμένο με τη χρήση της λέξης βραχίονας στο προαναφερθέν 

πρότυπο (ISO). Τα ρομπότ εμφανίζουν διαφορετικό βαθμό αυτονομίας: 

 Μερικά ρομπότ προγραμματίζονται για την πιστή εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών ξανά 

και ξανά (επαναλαμβανόμενες πράξεις) χωρίς μεταβολές και με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Οι 

δράσεις αυτές καθορίζονται από προγραμματισμένες ρουτίνες που καθορίζουν την 

κατεύθυνση, την επιτάχυνση, την ταχύτητα, την επιβράδυνση, και την απόσταση από μια 

σειρά συντονισμένων κινήσεων. 

 Άλλα ρομπότ είναι πολύ πιο ευέλικτα ως προς τον προσανατολισμό του αντικειμένου το 

οποίο λειτουργούν, ή ακόμα και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί στο ίδιο το 

αντικείμενο, το οποίο μπορεί ακόμα να χρειαστεί να προσδιοριστεί από το ίδιο το ρομπότ. 

Για παράδειγμα, για πιο ακριβή καθοδήγηση, τα ρομπότ συχνά περιέχουν υποσυστήματα 

μηχανικής όρασης που ενεργούν ως "μάτια”. Συνδεόμενα με ισχυρούς υπολογιστές ή 

ελεγκτές (controllers). Η τεχνητή νοημοσύνη, ή ό,τι μοιάζει με αυτή, γίνεται όλο και πιο 

σημαντικός παράγοντας στα σύγχρονα βιομηχανικά ρομπότ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization


 

 

Ο George Devol αιτήθηκε τα πρώτα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ρομπότ το 1954 (του 

χορηγήθηκε το 1961). Η πρώτη εταιρεία που παρήγαγε ρομπότ ήταν η Unimation, που 

ιδρύθηκε από τον Devol και τον Joseph F. Engelberger το 1956 και αρχικά βασίστηκε στο 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του Devol. Τα ρομπότ της Unimation που ονομαζόταν επίσης και 

μηχανές προγραμματισμένων μεταφορών, λόγω της κύριας λειτουργίας τους που ήταν η 

μεταφορά αντικειμένων από ένα σημείο σε κάποιο άλλο, για αποστάσεις 4 μέτρων το πολύ. 

Χρησιμοποιούσαν υδραυλικούς ενεργοποιητές και είχαν προγραμματιστεί σε κοινές 

συντεταγμένες, δηλαδή οι γωνίες των διαφόρων αρθρώσεων αποθηκεύονταν κατά τη διάρκεια 

μιας φάσης διδασκαλίας και να αναπαράγονταν κατά τη λειτουργία. Ήταν ακριβή κατά 

1/10,000 της ίντσας. (σημ: αν και η ακρίβεια δεν είναι το κατάλληλο μέτρο για τα ρομπότ, που 

συνήθως αξιολογούνται από τον ορισμό της επαναληψιμότητας). Η Unimation αργότερα 

αδειοδότησε την Kawasaki Heavy Industries και την Guest-Nettlefolds κατασκευάζοντας τα 

Unimates στην Ιαπωνία και την Αγγλία αντίστοιχα. Για αρκετό καιρό ο μοναδικός 

ανταγωνιστής της Unimation ήταν η Cincinnati Milacron Inc. του Οχάιο. Αυτό άλλαξε ριζικά 

στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν πολλοί μεγάλοι ιαπωνικοί όμιλοι άρχισαν να παράγουν 

παρόμοια βιομηχανικά ρομπότ. 

            

Η ρομποτική βιομηχανία απογειώθηκε πολύ γρήγορα στην Ευρώπη, τόσο από την ABB 

Robotics όσο και από την KUKA Robotics όπου έφεραν ρομπότ στην αγορά το 1973. Η ABB 

robotics (πρώην ASEA) Εισήγαγε την IRB 6, μεταξύ των πρώτων στον κόσμο που διατίθεντο 

στο εμπόριο, εξολοκλήρου ηλεκτρικά ρομπότ που ελέγχονταν από μικροεπεξεργαστή. Τα δύο 

πρώτα ρομπότ IRB 6 πωλήθηκαν στην Magnusson στη Σουηδία για λείανση και στίλβωση των 

γωνιών σε σωλήνες και εγκαταστάθηκαν στην παραγωγή τον Ιανουάριο του 1974. Επίσης, το 

1973 η KUKA robotics δημιούργησε το πρώτο ρομπότ, γνωστό ως FAMULUS, επίσης, ένα 

από τα πρώτα αρθρωτά ρομπότ που δούλευαν με έξι ηλεκτρομηχανικούς άξονες. 

 

 

5.6 Οικιακά Ρομπότ 

Νοτιοκορεάτες επιστήμονες δημιούργησαν ένα 

ικανότατο ρομπότ-οικιακή βοηθό, που μπορεί να 

περπατά, να καθαρίζει το σπίτι, να πλένει τα ρούχα στο 

πλυντήριο, να φτιάχνει τοστ και να ζεσταίνει το φαγητό 

στο φούρνο μικροκυμάτων. 

Το «Μαχρού-Ζ» είναι ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ, με 

περιστρεφόμενο κεφάλι, πόδια, χέρια και έξι δάχτυλα, 

καθώς επίσης τρισδιάστατη όραση, ώστε να μπορεί να 

αναγνωρίζει τις δουλειές που έχει να κάνει, αλλά και 

τους ανθρώπους γύρω του. 

Αυτή ακριβώς η ικανότητα να παρατηρεί τα αντικείμενα, 

να καταλαβαίνει ποια δουλειά πρέπει να γίνει (π.χ. να μαζέψει τα άδεια πιάτα και ποτήρια από 

το τραπέζι) και αμέσως να την εκτελεί, είναι το μεγάλο προσόν του ρομπότ. 

5.7 Ρομποτική και Τέχνες   

Με τον τίτλο Εγώ, το ρομπότ κυκλοφόρησε το 1950 μία συλλογή εννέα διηγημάτων του Ισαάκ 

Ασίμοφ. Τα διηγήματα πρωτοπαρουσιάστηκαν σε αμερικάνικα περιοδικά στην περίοδο 

μεταξύ 1940 και 1950. Αν και το κάθε διήγημα αποτελεί ξεχωριστή ενότητα, έχουν όλα την 

κοινή ιδέα του Ασίμοφ για τη ρομποτική και τους τρεις νόμους της. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Οχάιο
https://el.wikipedia.org/wiki/Οχάιο
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ABB_Group&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ABB_Group&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ABB_Group&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=KUKA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=FAMULUS&action=edit&redlink=1


 

 

 

5.8 Ρομποτική και Στρατός 

 

Μερικοί πιστεύουν ότι το μέλλον του 

σύγχρονου πολέμου θα είναι με 

αυτοματοποιημένα συστήματα όπλων. 

Ο  αμερικανικός στρατός επενδύει σημαντικά 

στην έρευνα  και στην ανάπτυξη προς δοκιμές 

και στην ανάπτυξη όλο ένα και πιο 

αυτοματοποιημένων συστημάτων. Το πιο  

σημαντικό σύστημα που χρησιμοποιείται 

σήμερα είναι τo  μη επανδρωμένο εναέριο 

όχημα (ΙΑΙ Pioneer & RQ-1  Predator), το 

οποίο μπορεί να οπλιστεί με βλήματα που  

πέφτουν από τον αέρα και καταλήγουν στο 

έδαφος και  λειτουργεί με τηλεχειρισμό. 

 

 

 

5.9 Κινέζικη Ρομποτική 

Η Κίνα, η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για ρομπότ, θέλει επίσης να γίνει ο μεγαλύτερος 

παραγωγός τους. 

Η κινεζική βιομηχανία ρομπότ Alliance παρουσίασε τα σχέδιά της, τα οποία θα κάνουν την 

Κίνα τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ρομπότ στον κόσμο, στο ετήσιο συνέδριο της οργάνωσης 

στην Chongqing, στη νοτιοδυτική Κίνα. 

«Προβλέπουμε ότι η Κίνα μπορεί να γίνει ένας από τους ισχυρότερους βιομηχανικούς 

κατασκευαστές ρομπότ μέχρι το 2030», είπε ο Song Xiaodong, γενικός γραμματέας της 

Alliance, στο συνέδριο. 

 

Κινέζικο ρομπότ στα ρεκόρ Γκίνες: Περπάτησε 134 χιλιόμετρα χωρίς στάση 

Ένα τετράποδο κινεζικό ρομπότ κατέκτησε μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, καθώς 

περπάτησε 134,03 χιλιόμετρα χωρίς στάση.Το ρομπότ δημιουργήθηκε από ερευνητές του 

Πανεπιστημίου Ταχυδρομείων και 

Τηλεπικοινωνιών Τσονγκτσίνγκ με 

επικεφαλής τον καθηγητή ρομποτικής Λι 

Τσινγκντού και λέγεται «Βαδιστής Νο 

1».Δεν είναι όμως πολύ γρήγορο, καθώς 

χρειάσθηκε πάνω από δύο μέρες (54 ώρες 

και 34 λεπτά) για να κάνει το νέο ρεκόρ, 

προτού ξεμείνει από μπαταρία, σύμφωνα 

με τον Οργανισμό Γκίνες  

 

 



 

 

6. Οι τρεις νόμοι της Ρομποτικής – Σκέψεις για το μέλλον 
 

Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση των αυτόματων 

μηχανημάτων 

Οι τρεις νόμοι της ρομποτικής είναι κανόνες στους οποίους υπακούν τα περισσότερα ρομπότ με 

ποζιτρονικό εγκέφαλο που εμφανίζονται στα έργα επιστημονικής φαντασίας του συγγραφέα Ισαάκ 

Ασίμωφ, ενώ χρήση τους έχουν κάνει και άλλοι δημιουργοί επιστημονικής φαντασίας. Οι νόμοι 

αυτοί πρωτοδιατυπώθηκαν από τον Ασίμωφ στο διήγημα "Runaround" (1942) και είναι οι εξής: 

 Το ρομπότ δε θα κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε με την αδράνειά του θα επιτρέψει να 

βλαφτεί ανθρώπινο όν 

 Το ρομπότ πρέπει να υπακούει τις διαταγές που του δίνουν οι άνθρωποι, εκτός αν 

αυτές οι διαταγές έρχονται σε αντίθεση με τον πρώτο νόμο 

 Το ρομπότ οφείλει να προστατεύει την ύπαρξή του, εφόσον αυτό δεν συγκρούεται με 

τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο 

Σε μεταγενέστερα μυθιστορήματα του Ασίμωφ, οι τρεις νόμοι της ρομποτικής συμπληρώθηκαν από 

το ρομπότ Ντάνιελ Όλιβοου με τον μηδενικό νόμο της ρομποτικής: 

 Το ρομπότ δε θα κάνει κακό στην ανθρωπότητα, ούτε με την αδράνειά του θα 

επιτρέψει να βλαφτεί η ανθρωπότητα, 

 οπότε και ο πρώτος νόμος συμπληρώθηκε ανάλογα (παρόμοιες προσαρμογές έγιναν 

και στον δεύτερο και τρίτο νόμο): 

 Το ρομπότ δε θα κάνει κακό σε άνθρωπο, ούτε με την αδράνειά του θα επιτρέψει να 

βλαφτεί ανθρώπινο όν, εφόσον αυτό δεν αντιτίθεται στο μηδενικό νόμο. 

 Στους νόμους αυτούς, αλλά και στις παραβιάσεις τους στηρίχθηκαν τα διηγήματα 

για ρομπότ του Ασίμωφ, αλλά και πολλών άλλων συγγραφέων. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B1%CE%AC%CE%BA_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%89%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%B1%CE%AC%CE%BA_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%89%CF%86
https://el.wikipedia.org/wiki/1942
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%BF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1


 

Ο άνθρωπος φανταζόταν πάντοτε μηχανές που να του μοιάζουν και να τον υπηρετούν στην 

καθημερινή του ζωή. Στην ελληνική μυθολογία είναι γνωστός ο Τάλως, το πρώτο ρομπότ που 

κατασκευάστηκε από τον Δαίδαλο (ή Ήφαιστο) με εντολή του Δία και δόθηκε στον Μίνωα για την 

προστασία της Κρήτης από τους εχθρούς της. 

Σήμερα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται «έξυπνα ρομπότ» για τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, τις 

οικιακές εργασίες, αλλά δυστυχώς και για πολεμικούς σκοπούς. Όπως και άλλα επιτεύγματα της 

επιστήμης (λ.χ., της πυρηνικής φυσικής και τεχνολογίας) έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον του 

ανθρώπου, έτσι και τα ρομπότ μπορούν να χρησιμοποιηθούν (και έχουν χρησιμοποιηθεί) για 

καταστροφικούς σκοπούς. Οι αυτοκαθοδηγούμενες βόμβες λέιζερ δεν είναι παρά «έξυπνα ρομπότ». 

Ο αρχικός φόβος ότι ο αυτοματισμός θα αυξήσει την ανεργία αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν 

ισχύει, γιατί ο αυτοματισμός (μηχανοποίηση, ρομποτική, πληροφορική) δημιούργησαν πολύ 

περισσότερα νέα επαγγέλματα από όσα εξαφάνισαν. Έτσι συνολικά ο αυτοματισμός οδήγησε σε 

μείωση της ανεργίας, η οποία όμως εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση τόσο στο επίπεδο 

κάθε χώρας όσο και διεθνώς. 

Η πορεία της ρομποτικής δείχνει ότι αυτή θα συνεχίσει να αναπτύσσεται για πολύ μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Στην ανάπτυξη αυτή μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν φυσικοί, μαθηματικοί, 

μηχανικοί, πληροφορικοί, αλλά και γιατροί, χημικοί, βιολόγοι, και οικονομοτεχνικοί επιστήμονες. 

Ένα ρομπότ δε μπορεί να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα που εκτελεί ένας άνθρωπος. Αντίστροφα τα 

ρομπότ μπορούν να κάνουν κάποιες εργασίες καλύτερα από τους ανθρώπους, ιδίως όταν αυτές 

απαιτούν επαναληπτική δουλειά για μακρά χρονικά διαστήματα κάτω από δυσχερείς συνθήκες. Τα 

πλεονεκτήματα των ρομπότ, στα οποία οφείλεται ηευρεία χρήση τους, είναι η ακρίβεια και η 

επαναληψιμότητα. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η απόδοση των ρομπότ είναι 

γενικά ανεξάρτητη από τον αριθμό των επαναλήψεων εκτέλεσης μιας εργασίας. Επιπλέον, οι 

εφαρμογές της ρομποτικής απαλλάσσουν τον άνθρωπο από πολλές επικίνδυνες και ανθυγιεινές 

εργασίες (π.χ. ορυχεία, πυρηνικοί αντιδραστήρες).Τα κυριότερα μειονεκτήματα των ρομποτικών 

βραχιόνων αναδεικνύονται κυρίως σε εργασίες που απαιτούν "νοημοσύνη" και σε εργασίες που 

εκτελούνται σε αβέβαιο περιβάλλον. Οι εφαρμογές της ρομποτικής συνεισφέρουν στη μείωση του 

κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων 

προϊόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΡΟΜΠΟΤ 

 

LEGO MINDSTORMS Education EV3 

 

Η  χρήση του LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

επιτρέπει στους μαθητές να χτίσουν, προγραμματίσουν και να δοκιμάσουν τις δικές τους λύσεις σε 

πραγματικά προβλήματα της ρομποτικής τεχνολογίας. 

Το βασικό πακέτο LEGO MINDSTORMS Education EV3 περιέχει το EV3 Intelligent Brick, το 

οποίο είναι ένας ισχυρός μικρός υπολογιστής που κάνει δυνατό τον έλεγχο μοτέρ και την συλλογή 

απο δεδομένα αισθητήρων.Επίσης, επιτρέπει Bluetooth και Wi-Fi επικοινωνία καθώς και παρέχει 

συλλογή δεδομένων και προγραμματισμό. 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκεφτούν ώστε να μπορέσουν να βρουν δημιουργικές λύσεις σε 

προβλήματα, καθώς και στην συνέχεια να τις αναπτύξουν μέσω μιας διαδικασίας επιλογής, 

κατασκευής, δοκιμής και αξιολόγησης. 

Είναι επίσης μία ευκαιρία για τους μαθητές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να συνεργαστούν 

και να αποκτήσουν εμπειρία στην χρήση μιας σειράς αισθητήρων, κινητήρων (μοτέρ) και 

«έξυπνων» μονάδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ΠΗΓΕΣ  

 http://www.slideshare.net/melmaninthezoo/robot-36655246?ref=http://1lyk-

stavroup.blogspot.gr/p/blog-page_17.html 

 http://www.irantousis.gr/01_TEXNOLOGIA_A!_TAKSIS/04_grapti_ergasia_a/rob

ot.pdf 

 https://www.google.gr/search 

  http://www.otherside.gr/2010/01/mahru-z-robot-noikokyra/#ixzz480w38Af5  

 http://www.onmed.gr/ygeia-eidhseis/item/325452-i-rompotiki-iatriki-den-einai-apla-to-

mellon--alla-to-paron-tis-iatrikis-perithalpsis#ixzz480swncko  

 https://el.wikipedia.org/wiki/Μηχατρονική 

 users.sch.gr/jenyk/index.php/robotics  

 http://www.lego.com/en-us/mindstorms/learn-to-program 

 

 


