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1η ενότητα: Ανάλυςη τησ τεχνολογικήσ ενότητασ ςτην οποία 

ανήκει το έργο 

Εργαλεία και Μηχανές 

Με ηνλ όξν εργαλείο ελλνείηαη κηα ζπζθεπή πνπ παξέρεη θπζηθή ή λνεηηθή 

ππνζηήξημε ζηελ εθπιήξσζε ελόο έξγνπ. Σα πεξηζζόηεξα εξγαιεία είλαη κνξθέο 

απιήο κεραλήο, ή ζπλδπαζκόο ηνπο. ην παξειζόλ ζεσξείην πσο κόλνλ ν άλζξσπνο 

ρξεζηκνπνηνύζε εξγαιεία, αιιά ε παξαηήξεζε επηβεβαίσζε όηη νη πίζεθνη θαη άιια 

δώα -θπξίσο ζειαζηηθά- θαη νξηζκέλα πηελά (ην θνξάθη γηα παξάδεηγκα) ή έληνκα 

ρξεζηκνπνηνύλ εξγαιεία. 

Αξγόηεξα δηαηππώζεθε ε άπνςε πσο κόλνλ νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα θαηαζθεπάδνπλ 

εξγαιεία έσο όηνπ νη δσνιόγνη παξαηήξεζαλ πσο ηα πηελά θαη νη πίζεθνη 

θαηαζθεπάδνπλ εξγαιεία. 

Οη πεξηζζόηεξνη αλζξσπνιόγνη ζεσξνύλ πσο ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ήηαλ έλα 

ζεκαληηθό βήκα ζηελ αλζξώπηλε εμέιημε, θάηη πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ αλαηνκία ησλ 

δαθηύισλ θαη ηελ θηλεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα, όπσο επίζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δηάλνηαο σο επηβνεζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ. 

Σα κεραληθά εξγαιεία πξνέθπςαλ θαηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, εμαηηίαο ηεο 

αλάγθεο εθηέιεζεο πνιύπινθσλ θαη ζπγρξνληζκέλσλ ελεξγεηώλ, ηηο νπνίεο δελ 

κπνξνύζε λα ππνθαηαζηήζεη ε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα. 

Γεληθά Μηχανή ή μηχάνημα νλνκάδεηαη νπνηνδήπνηε εξγαιείν ή κέζνλ πνπ κπνξεί 

λα δηεπθνιύλεη ηελ αλζξώπηλε εξγαζία ή πνπ κπνξεί λα απμήζεη ηε δύλακε ή ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο. Δπίζεο νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

παξαγσγή έξγνπ, είηε κεηαδίδνληαο είηε κεηαηξέπνληαο άιιε κνξθή ελέξγεηαο ζε 

παξαγσγή έξγνπ. Αθόκε κπνξεί λα ελλνείηαη θαη θάζε επθπήο επηλόεζε. 

Μεηαθνξηθά, ζεκαίλεη ξαδηνπξγία, ζθεπσξία αιιά θαη ραξαθηεξηζκό πιήζνπο 

ππεξεζηώλ π.ρ. «Κξαηηθή κεραλή» ή «ακπληηθόο κεραληζκόο». 

ηελ αξραηόηεηα, νη αξραίνη Έιιελεο απέδηδαλ ηελ ζεκαζία ηεο πξώηεο παξαπάλσ 

πξόηαζεο πνπ αλαθέξεηαη σο νξηζκόο από ηνλ Βηηξνύβην (Υ. 1,1), ελώ δηέθξηλαλ δύν 

είδε κεραλώλ: ηηο απιέο θαη ηηο ζύλζεηεο. ηηο απιέο αλήθαλ νη κνρινί, ε ζθήλα, ν 

θνριίαο, ην πνιύζπαζην, θ.ά. ηηο ζύλζεηεο αλήθαλ νη πδξαπιηθέο κεραλέο, νη 

βηνκεραληθέο (κύινη άιεζεο θαη ζύλζιηςεο), νη πςσηηθέο ή αλπςσηηθέο, νη πνιεκηθέο 

θαη νη κεραλέο ζεάηξνπ. 

Καηά ηε κεραλνινγία, σο κεραλή λνείηαη έλα ζύλνιν κεραληθώλ κεξώλ θαη 

κεραληζκώλ ηθαλώλ λα κεηαηξέςνπλ κηα ελέξγεηα ηξνθνδόηεζεο ζε κία 

δηαθνξεηηθνύ ή ίδηνπ ηύπνπ αιιά κε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ηειηθή ελέξγεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ ρνξεγήζνπλ ζε άιιεο κεραλέο ή λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ άκεζα 

γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο έξγνπ. 
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2η ενότητα: Ιςτορική εξέλιξη του θέματοσ 
Η λνεκνζύλε δελ είλαη ε ηθαλόηεηα καζεκαηηθώλ ππνινγηζκώλ αιιά ε ηθαλόηεηα λα θξίλεηο 

, λα απνθαζίζεηο πσο ζα πξαγκαηνπνηήζεηο κηα πξάμε εμεηάδνληαο όινπο ηνπο επηκέξνπο 

παξάγνληεο θαη επηιέγνληαο ηελ θαιύηεξε ζεηξά ελεξγεηώλ , αθόκα θαη αλ είλαη κηα λέα 

επηινγή. Μήπσο ηα κειινληηθά ξνκπόη καο δηαςεύζνπλ; Ρνκπνηηθή Η ξνκπνηηθή είλαη κηα 

από ηηο ελδηαθέξνπζεο ηερλνινγίεο αηρκήο πνπ ζπλαληνύλ νινέλα πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο 

ζηελ απγή ηνπ 21 νπ αηώλα. Ωζηόζν ε ηζηνξία ηεο ξνκπνηηθήο μεθίλεζε ζρεδόλ έλαλ αηώλα 

πξηλ. πγθεθξηκέλα από ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα είρε αξρίζεη λα αλαπηύζζεηαη ην 

κεραλνινγηθό κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνύ ελόο robot, δειαδή ν ζρεδηαζκόο ηεο πξνζνκνίσζε 

ελόο κεραληθνύ βξαρίνλα κε δπλαηόηεηα θίλεζεο ζε πνιιαπινύο άμνλεο. Πέξαζαλ πεξίπνπ 

60 ρξόληα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξώην robot ζηε βηνκεραλία γηα λα θηάζνπκε ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1970, όπνπ ηα Robot άξρηζαλ πιένλ λα ζπληζηνύλ κηα ηδηαίηεξα δεκνθηιή 

ηερλνινγία γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο πνιιώλ εξγνζηαζίσλ ζηα βηνκεραληθά 

αλαπηπγκέλα θξάηε ηεο επνρήο. Σα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα είλαη σο γλσζηόλ πνιύ ζύλζεηα 

ζπζηήκαηα πνπ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απαηηνύλ ηελ αμηόπηζηε ιεηηνπξγία θαη ηελ θαιή 

ζπλεξγαζία κηαο επξείαο γθάκαο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ δηαηάμεσλ. Αλαθνξηθά κε ην 

κεραλνινγηθό κέξνο ελόο ξνκπνηηθνύ ζπζηήκαηνο απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ν ζρεδηαζκόο 

θαη ε θαηαζθεπή ελόο κεραληζκνύ κε πνιινύο βαζκνύο ειεπζεξίαο, ε θίλεζε ηνπ νπνίνπ ζα 

είλαη ειεγρόκελε θαη αμηόπηζηε κε ηδηαίηεξα κηθξέο αλνρέο σο πξνο ηηο επηζπκεηέο 

ζπληεηαγκέλεο. Σν ειεθηξνινγηθό κέξνο ελόο ξνκπνηηθνύ ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη θπξίσο 

ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ θηλεηήξσλ όπνπ γηα ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλνπ 

κεραληθνύ έξγνπ ζα έρνπλ δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ζηξνθώλ θαη ελόο ηδηαίηεξνπ θαη αθξηβνύο 

ειέγρνπ θαηά ηελ εθθίλεζε θαη ην ζηακάηεκα ηνπο. Σν ζθέινο πνπ αθνξά ζηνλ απηόκαην 

έιεγρν ησλ θηλήζεσλ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ αηζζεηεξίσλ, 

ηελ άκεζε θαη αμηόπηζηε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζε έλα θεληξηθό ζύζηεκα ειέγρνπ θαη 

ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο αλάδξαζεο κέζσ πξνγξακκαηηζκνύ ελόο θαηάιιεινπ 

ινγηζκηθνύ. ηα επόκελα ρξόληα νη ηνκείο πνπ δείρλνπλ λα αλαπηύζζνληαη ζπλερώο θαη πνπ 

κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηε ιεηηνπξγία ελόο ξνκπνηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ν ηνκέαο ησλ 

αηζζεηήξσλ, ν ηνκέαο ησλ ελεξγνπνηεηώλ, ν ηνκέαο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ξνκπνηηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, αιιά θαη ν ηνκέαο ηνπ ινγηζκηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ ηνπ ξνκπνηηθνύ ζπζηήκαηνο. Έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ Γηα λα 

πινπνηεζνύλ νη εληππσζηαθέο εθαξκνγέο ησλ robots είλαη αλαγθαία ε θίλεζή ηνπο κέζσ 

ειεθηξνθηλεηήξσλ θαη ν έιεγρόο ηνπο κέζσ ειεθηξνληθώλ απηνκαηηζκώλ. ηα ζύγρξνλα 

βηνκεραληθά robots γηα ηελ θίλεζε ηνπο θαη ηνλ έιεγρό ηνπο ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζεξβνθηλεηήξεο, ζεξβνεληζρπηέο θη ειεγθηέο ζέζεο. Τπάξρνπλ αθόκα θαη πην κνληέξλνη 

κεραληζκνί γηα λα πινπνηνύλ θαη ηηο απιέο απαηηήζεηο όπσο νη θηλήζεηο θαηά έλα κόλν 

άμνλα. Σέηνηνη είλαη ηα ειεθηξνκεραληθά έκβνια θαη νη γξακκηθνί θαη ηειεζθνπηθνί νδεγνί 

κε ηκάληα. Τπάξρνπλ δύν βαζηθνί ηύπνη ειέγρνπ ησλ ξνκπνηηθώλ ζπζηεκάησλ , ν ζεκεηαθόο 

θαη ν ζπλερήο. Σα robots ζεκεηαθνύ ειέγρνπ πξνγξακκαηίδνληαη λα θηλνύληαη ζε 

πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία ζην ρώξν, θηλνύκελα από ην έλα ζεκείν ζην άιιν ζε κηα ζπλερή 

γξακκή θαη είλαη θαηάιιεια θπξίσο γηα εξγαζίεο θόξησζεο θαη απνθόξησζεο εμαξηεκάησλ 

είηε ζε δηάθνξεο θάζεηο κηαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηε βηνκεραλία, είηε ζε δηάθνξεο 

κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο κέζσ εξγαιεηνκεραλώλ. Σα robots ζπλερνύο ειέγρνπ κπνξνύλ λα 

αθνινπζήζνπλ ηελ πνξεία κηαο ζπλερνύο γξακκήο. πγθξίλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο κε ηα 

απνηειέζκαηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη απνζεθεύνπλ πνιύ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, 

ώζηε λα κπνξνύλ λα εθηεινύλ νκαιέο ζπλερείο θηλήζεηο πάλσ ζηελ ειεγρόκελε πνξεία. ηα 

κεραλήκαηα απηά απαηηείηαη έλαο μερσξηζηόο ζρεδηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο νδήγεζεο. Σν 
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ζύζηεκα νδήγεζεο κπνξεί λα απνηειείηαη από έλαλ θύιηλδξν κε έκβνιν πλεπκαηηθό ή 

πδξαπιηθό, ή από θνριία κε πεξηθόριην. Σν ζύζηεκα θπιίλδξνπ – εκβόινπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζε εξγαζίεο πνπ εκθαλίδνπλ κεγάινπο θηλδύλνπο ππξθαγηάο θαη ζηηο 

νπνίεο ζρεδόλ απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Σν πλεπκαηηθό ζύζηεκα 

παξνπζηάδεη πεξηνξηζκέλε αθξίβεηα θαη σο πξνο ηελ ηαρύηεηα αιιά θαη σο πξνο ηελ αθξίβεηα 

κηαο κεηαηόπηζεο, ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ειέγρνπ ηνπ αέξα. Σα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα 

θαηνξζώλνπλ λα αλαπηύμνπλ πνιύ κεγάιεο δπλάκεηο αιιά θαη ηζρύεηο ζε ζρεηηθά κηθξέο 

ζέζεηο. Σα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη πην πνιύ ζε κηθξέο κεραλέο ρσξίο 

σζηόζν λα θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ κέρξη ζήκεξα ηελ πςειή αθξίβεηα πνπ επηηπγράλνπλ 

αλάινγα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο εξγαιεηνκεραλέο. Με βηνκεραληθέο 

εθαξκνγέο Δθηόο από ηε βηνκεραλία - πνπ απνηειεί «ηνλ θαιύηεξν πειάηε» ησλ ξνκπνηηθώλ 

ζπζηεκάησλ ζε επίπεδν δηεζλνύο αγνξάο – νη εθαξκνγέο ηεο ξνκπνηηθήο επεθηείλνληαη θαη 

ζε κηα πνιύ επξεία γθάκα εξεπλεηηθώλ, ακπληηθώλ, ηαηξηθώλ αιιά θαη θαηαλαισηηθώλ 

ρξήζεσλ. Μηα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε εθαξκνγή κε ζεκαληηθή δήηεζε ζηε δηεζλή αγνξά 

απνηεινύλ ηα ππνβξύρηα robots. Απηά αμηνπνηνύληαη αθελόο κελ γηα δηεξεύλεζε ηνπ 

ππνζαιάζζηνπ ηνπίνπ, αθεηέξνπ δε γηα ακπληηθνύο ζθνπνύο από ηελ πνιεκηθή βηνκεραλία. Η 

δηεξεύλεζε σζηόζν ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνύ κπνξεί κε ηε ζεηξά ηεο λα αθνξά είηε ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ σθεαλνγξάθσλ, είηε ηελ αλεύξεζε θαη θαζέιθπζε αλζξώπσλ ή 

κεραληθώλ εμαξηεκάησλ πνπ ράζεθαλ ζε λαπάγηα. Η ηειεπηαία πεξίπησζε καο δείρλεη όηη νη 

εθαξκνγέο ησλ ππνβξύρησλ robots έρνπλ θαη κηα θνηλσληθή ή αθόκα θαη «αζηπλνκηθή» 

ρξεζηκόηεηα. Οη ηαηξηθέο εθαξκνγέο ηεο ξνκπνηηθήο αλαθέξνληαη ζηε ρεηξνπξγηθή αιιά θαη 

ζηε γεληθόηεξε ηαηξηθή θξνληίδα. Οη πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηε ρεηξνπξγηθή αθνξνύλ 

ζηηο θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, όπνπ ε εμέιημε ηεο ξνκπνηηθήο επέηξεςε ηελ απνθπγή 

ησλ επεκβάζεσλ αλνηθηήο θαξδηάο ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο. Πάλησο κεγάιε ζπλεηζθνξά έρεη 

γεληθά ε ξνκπνηηθή ζε όιεο ηηο επεκβάζεηο ζηηο νπνίεο γηα πνηθίινπο ιόγνπο ελδείθλπηαη λα 

απνθεπρζεί κηα κεγάιε ρεηξνπξγηθή ηνκή ζηνλ αζζελή(αηκνξξαγηθά πξνβιήκαηα, απνθπγή 

νιηθήο αλαηζζεζίαο θ.ι.π). Μέζα ζηηο ηαηξηθέο εθαξκνγέο ππάγνληαη θαη ηα ζπζηήκαηα 

ελδνζθόπεζεο πνπ αμηνπνηνύλ ηαηξηθά robots, ηα νπνία ζπρλά εληάζζνληαη ζε θάπνην 

ζπλνιηθό ρεηξνπξγηθό ξνκπνηηθό ζύζηεκα. Δίλαη πξνθαλέο όηη ηα ηαηξηθά ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα γηα λα θηάζνπλ ζην ζεκείν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπ ρεηξνπξγνύο 

εμαζθάιηζαλ ηελ απόιπηε αμηνπηζηία θαη ηε κέγηζηε αθξίβεηα ρεηξηζκώλ. Αλάκεζα ζηηο 

εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο ηεο ξνκπνηηθήο δεζπόδνπζα ζέζε θαηέρεη ε δηαζηεκηθή έξεπλα. Σα 

robots πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε δηαζηεκηθή έξεπλα αμηνπνηνύλ εθηόο από ηελ πξνζνκνίσζε 

ησλ αλζξώπηλσλ βξαρηόλσλ θαη ηα ζπζηήκαηα ηερλεηήο όξαζεο. Η απνζηνιή ηνπο δελ είλαη 

κόλν ε πξνζεδάθηζε ζε άιινπο πιαλήηεο νρεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ξνκπνηηθνύο βξαρίνλεο, ή 

αθόκα θαη αζηξνλαπηώλ - robots (robonauts), αιιά θαη ε επόπηεπζε θαη ε ζπιινγή 

πιεξνθνξηώλ κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηνπ δηαζηεκηθνύ πεξηβάιινληνο. Μηα πνιύ 

ελδηαθέξνπζα ηειεπηαία εθαξκνγή ηεο ξνκπνηηθήο ζηε δηαζηεκηθή βηνκεραλία απνηεινύλ 

ηειερεηξηδόκελα νρήκαηα πνπ αλεπξίζθνπλ ην κνλνπάηη πξόζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία 

ηνπ εδάθνπο ππό εμεξεύλεζε πιαλεηώλ (θπξίσο ζηνλ Άξε), ηα νπνία έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ (π.ρ ηξύπεο ζην έδαθνο). Δίλαη θαλεξό όηη ε πξνζβαζηκόηεηα εμαζθαιίδεη θαη ηε 

ιήςε δεηγκάησλ εδάθνπο από ην δηαζηεκηθό robot. Σα robots όκσο αμηνπνηνύληαη εθηόο από 

ηελ ηαηξηθή θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ζε ρξήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνλ απιό 

θαηαλαισηή. Η πην θνηλή πεξίπησζε είλαη ηα παηρλίδηα – robots. Δδώ έρνπκε κηα εμέιημε από 

ηα γλσζηά αλζξσπάθηα θαη δσάθηα πνπ πεξπαηάλε θαη κηιάλε δηόηη αθελόο κελ ηα 

αλζξσπόκνξθα παηρλίδηα – robots έρνπλ εμειηρζεί πνιύ σο πξνο ηελ πξνζνκνίσζε ησλ 

αλζξώπηλσλ δπλαηνηήησλ (αιιά θαη ζπκπεξηθνξώλ!!!), αθεηέξνπ δε γηαηί ηα παηρλίδηα έρνπλ 

γίλεη πην ζύλζεηα, αιιά θαη πην ελδηαθέξνληα κε ηε ρξήζε ινγηζκηθώλ πξνγξακκαηηζκνύ, ηα 
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νπνία παξαδνζηαθά απεπζύλνληαλ κόλν ζηηο ηερληθέο εθαξκνγέο θαη όρη ζηα παηρλίδηα – 

robots. Να ζεκεησζεί όηη θπξίαξρεο ζηε δηεζλή αγνξά ησλ παηρληδηώλ – robots είλαη 

ηαπσληθέο εηαηξείεο. Γηα ηνλ απιό θαηαλαισηή όκσο δελ ππάξρνπλ κόλν ηα παηρλίδηα – 

robots, αιιά θαη ηα πξνζσπηθά ηνπ robots (ηα personal robots θαη’ αλαινγία κε ηα PC). Απηά 

κπνξνύλ λα ηνλ απαιιάμνπλ από θαζεκεξηλέο δνπιεηέο όπσο ην θαζάξηζκα ηνπ δαπέδνπ ηνπ 

ζπηηηνύ, ή ε θξνληίδα ηνπ θήπνπ, αιιά επίζεο λα ηνπ παξέρνπλ πην πξνσζεκέλεο ππεξεζίεο 

όπσο ε ηειεεπνπηεία θαη ηειεπαξαθνινύζεζε θάπνησλ πεξηνρώλ (θη όρη ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκείσλ πξάγκα πνπ επηηπγράλεηαη θαη κε κηα θάκεξα παξαθνινύζεζεο) ηνπ ηδησηηθνύ ηνπ 

ρώξνπ. Η έξεπλα ζηε ξνκπνηηθή Η ξνκπνηηθή σο ηερλνινγία αηρκήο απαηηεί ηελ αλάπηπμε 

ζεκαληηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα λα δηεπξύλεη θαη λα ηειεηνπνηήζεη ηηο ηόζν 

ζεκαληηθέο δπλαηόηεηέο ηεο. ηελ Δπξώπε ε έξεπλα ηεο ξνκπνηηθήο ρξεκαηνδνηείηαη θαη 

από θξαηηθά θαη από ηδησηηθά θεθάιαηα. Οξηζκέλνη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

θαηαζθεπαζηέο robots ζηνλ θόζκν όπσο ε ΑΒΒ αλαπηύζζνπλ κηα πξαγκαηηθά πξνσζεκέλε 

έξεπλα, ε νπνία θπζηθά είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε εηδηθέο βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. ε 

επίπεδν θξαηηθώλ θνξέσλ ε έξεπλα γίλεηαη από ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα πνιπηερλεία ησλ πην 

αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηθά θαη βηνκεραληθά ρσξώλ ηεο Δπξώπεο. ηε Γεξκαλία γίλεηαη από 

έλα εηδηθό θξαηηθό θνξέα ην DLR. Παξάιιεια κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο ζηελ Δπξώπε ε 

έξεπλα ηεο ξνκπνηηθήο ρξεκαηνδνηείηαη θεληξηθά από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηε βνήζεηα 

δηαθόξσλ εξεπλεηηθώλ δηθηύσλ, κεηαμύ ησλ ην πην ζεκαληηθό είλαη ην EURON (European 

Robotic Research Network) ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε 400 πεξίπνπ δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο 

θνξείο. ηνλ ππόινηπν θόζκν ε έξεπλα ηεο ξνκπνηηθήο ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο από 

θξαηηθνύο θνξείο. ηηο ΗΠΑ γηα παξάδεηγκα κέζσ θξαηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο γίλεηαη ε 

έξεπλα γηα ηηο δηαζηεκηθέο ξνκπνηηθέο εθαξκνγέο (NASA, ESA), αιιά θαη γηα ηηο 

ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο. Ο απξνζπέιαζηνο ζηξαηηώηεο – robot βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο 

ηειεηνπνίεζήο ηνπ. Πάλησο ζηελ εηδηθή έξεπλα πνπ αθνξά ζηα αλζξσπνεηδή robots δηάθνξεο 

ηδησηηθέο εηαηξείεο παίδνπλ έλαλ πξσηεύνληα ξόιν(HONDA, SONY). Οη ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο αλαπηύζζεηαη ζήκεξα (θαη πξνβιέπεηαη λα αλαπηπρζεί θαη ζηα επόκελα ρξόληα) ε 

έξεπλα ηεο ξνκπνηηθήο είλαη θπξίσο ε κηθξνξνκπνηηθή, ε νπνία ελδηαθέξεη ηελ ηαηξηθή 

ρεηξνπξγηθή αιιά θαη ηηο θαηεξγαζίεο πνιύ πςειήο αθξίβεηαο θαζώο θαη ηελ ειεθηξνληθή θαη 

ηα αλζξσπνεηδή robots. Σα αλζξσπνεηδή robots έρνπλ θηάζεη ζε κηα πιήξε ζσκαηηθή 

πξνζνκνίσζε ηνπ αλζξώπνπ θαζώο έρνπλ πόδηα θαη κπνξνύλ λα πεξπαηάλε θαλνληθά. Σν 

πεδίν έξεπλαο πνπ αλακέλεηαη λα δώζεη εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ζην κέιινλ είλαη ε 

κειέηε ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζήκεξα γίλεηαη θαηά θύξην ιόγν από ην ΜΙΣ. 

Καηά ηελ έξεπλα απηή έλα αλζξσπνεηδέο robot πνπ εθηόο από βξαρίνλεο θαη πόδηα έρεη θαη 

έλα ηδηαίηεξα πξνζνκνησκέλν θεθάιη κε κάηηα, ζηόκα θαη απηηά κπνξεί λα αληηδξά ζε 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα εθθξάδνληαο ζπλαηζζήκαηα κέζσ κεραληθώλ κνξθαζκώλ. Γηα 

παξάδεηγκα όηαλ ιππάηαη έρεη ζνπθξσκέλν ζηόκα θαη θαηεβαζκέλα απηηά, όηαλ είλαη 

ραξνύκελν έρεη ρακνγειαζηό ζηόκα θαη αλεβαζκέλα απηηά, όηαλ ηνπ πξνθαιείηαη ην 

ελδηαθέξνλ έρεη θαλνληθή έθθξαζε ζηόκαηνο θαη ηελησκέλα απηηά θαη όηαλ εθπιήζζεηαη έρεη 

αλνηρηό ζηόκα, ζεθσκέλα απηηά θαη γνπξισκέλα κάηηα. Απηή ε ζπλαηζζεκαηηθή 

κνληεινπνίεζε ηύπνπ παληνκίκαο δελ ζα είλαη γξαθηθή όηαλ κε ηελ αλάπηπμε κηαο 

αληίιεςεο ηνπ αλζξσπνεηδνύο robot απέλαληη ζε νπηηθά θαη ερεηηθά εξεζίζκαηα θαη κε ηελ 

εμέιημε ηεο ηερλεηήο λνεκνζύλεο επηηεπρζεί κηα πξσηνγελήο ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία 

αλζξώπνπ θαη robot. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα, θάπνηνη πξσηαγσληζηέο κέρξη ηόηε ησλ 

κπζηζηνξεκάησλ επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, άξρηζαλ λα γίλνληαη πξαγκαηηθόηεηα. Σα πξώηα 

ξνκπόη, όρη βέβαηα αλζξσπόκνξθα αιιά σο κηα πξνζνκνίσζε ηνπ αλζξώπηλνπ βξαρίνλα, 

άξρηζαλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. πζηήκαηα εληειώο πξσηόγνλα ζρεηηθά κε ηα 

ζεκεξηλά αιιά πνιιά ππνζρόκελα. ηηο κέξεο καο ε ξνκπνηηθή είλαη ε ηερλνινγία αηρκήο 
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ηνπ βηνκεραληθνύ εμνπιηζκνύ θαη παξνύζα -ζε ζπλεξγαζία κε ηα θνκπηνύηεξ- ζε θάζε 

ζύγρξνλε βηνκεραλία. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη πνιιά: Αύμεζε ηεο παξαγσγήο, ηαρύηεηα, 

πνηόηεηα, νηθνλνκία. Τπάξρνπλ όκσο θαη κεηνλεθηήκαηα. Με ηε δηάδνζή ηνπο 

δεκηνπξγνύληαη θάπνηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία όκσο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε απηά θαζαπηά 

ηα ξνκπόη ή ηε ρξήζε ηνπο. Δίλαη παξάπιεπξα. Καη γηα λα αθξηβνινγνύκε: 1. Η εγθαηάζηαζή 

ηνπο κεηώλεη ηα παξαδνζηαθά εξγαηηθά ρέξηα. 2. Γεκηνπξγεί -από ηελ άιιε- ειιείςεηο ζε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό. 3. Καζηζηά ηε ρώξα καο εμαξηεκέλε ηερλνινγηθά από ρώξεο 

πξνεγκέλεο ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. H ρώξα καο έρεη «πξνρσξήζεη» 

αξθεηά ώζηε λα πνύκε πσο είλαη απόιπηα εθηθηόο ν ζηόρνο λα απνθηήζεη κειινληηθά θάζε 

Δπξσπατθό πίηη από έλαλ ειεθηξνληθό νηθηαθό βνεζό. Άιισζηε, ζηελ Διιεληθή αγνξά ήδε 

«πσινύληαη» ήδε ηα ιεγόκελα «έμππλα ζπίηηα», ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα κε επξπδσληθέο 

γξακκέο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ έλνηθν λα εθηειέζεη δηα απνζηάζεσο θαη κε ην πάηεκα ηνπ 

θνπκπηνύ ελόο ηειεθνληξόι δηάθνξεο εξγαζίεο ζην ζπίηη ηνπ. Παξάιιεια ζηελ Ιαπσληθή θαη 

ζηελ Ακεξηθαληθή αγνξά παξνπζηάζηεθαλ ήδε ηα κνληέια κίαο ειεθηξηθήο ζθνύπαο ζε 

ζρήκα δίζθνπ, ε νπνία εθηειεί εξγαζίεο από κόλε ηεο, όηαλ δηαπηζηώζεη πσο ηα δσκάηηα 

ελόο δηακεξίζκαηνο ρξήδνπλ θαζαξηόηεηαο! Σν κέιινλ ηεο ύπαξμεο ελόο ειεθηξνληθνύ 

νηθηαθνύ βνεζνύ ζίγνπξα θνβίδεη κεξηθνύο αλζξώπνπο, νη νπνίνη θνβνύληαη πσο ζα ράζνπλ 

ηηο δνπιεηέο ηνπο. Οη επηζηήκνλεο, όκσο, ηνλίδνπλ πσο ε αλάπηπμε ηεο ξνκπνηηθήο ζα 

«αλνίμεη» πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε κηα ζεηξά πθηζηάκελσλ επαγγεικάησλ, ελώ κε 

ηελ αζξόα παξαγσγή ξνκπόη ζα αλαδεηρζνύλ θαη θαηλνύξγηεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο γηα 

ηνπο αλζξώπνπο. Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηόρνο, πνπ έζεζε ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη λα θάλεη θαη 

κε ηελ πξννπηηθή όηη κέζα ζηα επόκελα ρξόληα αλακέλεηαη λα «αλεβεί» θαηαθόξπθα ν κέζνο 

όξνο ηεο ειηθίαο ηνπ πιεζπζκνύ ζηε Γεξαηά Ήπεηξν. Η πξννπηηθή απηή αλεζπρεί ηδηαίηεξα 

ην εγεηηθό δπλακηθό ηεο Δπξώπεο, πνπ ζηνρεύεη λα ιύζεη ην πξόβιεκα εμππεξέηεζεο ησλ 

γεξαηώλ πνιηηώλ κε ηελ επξεία θαηαζθεπή «ειεθηξνληθώλ ππεξεηώλ». Δπηπιένλ, ε 

θαηαζθεπή ηεο παηέληαο ηνπ ειεθηξνληθνύ νηθηαθνύ βνεζνύ ζα δώζεη έλα ζηξαηεγηθό 

πιενλέθηεκα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πξόθεηηαη γηα ην ζηξαηεγηθό πιενλέθηεκα ηεο 

θαηαζθεπήο ελόο πξσηνπνξηαθνύ πξντόληνο, πνπ ζα κπνξεί λα «θαηαλαισζεί» άκεζα από 

θάζε λνηθνθπξηό. Οη ηζύλνληεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πηζηεύνπλ αθόκα πσο ν 

ειεθηξνληθόο νηθηαθόο βνεζόο ζα βνεζήζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ζηε δηνρέηεπζε 

παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ ηεο θνηλσλίαο ζε λέα πεδία δξάζεο θαη ζα δώζεη ηελ επθαηξία γηα 

πεξηζζόηεξν ειεύζεξν ρξόλν ζηνπο αλζξώπνπο ( ηδηαίηεξα ζην γπλαηθείν θύιν). ηελ κάρε 

απηή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξώηνπ νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνύ νηθηαθνύ βνεζνύ ε 

Δπξσπατθή Έλσζε αληηκεησπίδεη δύν πνιύ ηζρπξνύο αληηπάινπο: Σελ Ιαπσλία θαη ηηο ΗΠΑ, 

νη νπνίεο ζα ήζειαλ λα απνθηήζνπλ απηέο πξώηεο ηελ παηέληα ηνπ ειεθηξνληθνύ ππεξέηε 

αθνύ απηό ζα ζεκάλεη ην άλνηγκα κίαο ηεξάζηηαο αγνξάο. Πάλησο, νη Ακεξηθαλνί, όπσο 

ππνζηεξίδνπλ έγθπξνη επηζηεκνληθνί αλαιπηέο, πξνζβιέπνπλ πξώηα λα απνθηήζνπλ 

πξόζβαζε ζε θάζε πξσηνγελή πιεξνθνξία ώζηε λα μέξνπλ πξώηα εθείλνη ηηο εμειίμεηο θαη 

ζηνλ ηνκέα απηό. Άιινη αλαιπηέο ζεσξνύλ πσο νη ζηνρεύζεηο ησλ δύν επείξσλ δελ είλαη 

δηαθνξεηηθέο θαη ζηνλ ηνκέα απηό, αιιά άπαληεο εθηηκνύλ πσο ε ξνκπνηηθή ζα απνηειέζεη 

ην επόκελν «θιεηδί» γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λέαο νηθνλνκίαο. 
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3η ενότητα: Περιγραφή λειτουργίασ του θέματοσ 

Σν ρομπότ είλαη κηα κεραληθή ζπζθεπή ε νπνία κπνξεί λα ππνθαζηζηά ηνλ άλζξσπν 

ζε δηάθνξεο εξγαζίεο. Έλα ξνκπόη κπνξεί λα δξάζεη θάησ από ηνλ απ'επζείαο έιεγρν 

ελόο αλζξώπνπ ή απηόλνκα θάησ από ηνλ έιεγρν ελόο πξν-πξνγξακκαηηζκέλνπ 

ππνινγηζηή. 

Σα ξνκπόη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα θάλνπλ εξγαζίεο νη νπνίεο είηε 

είλαη δύζθνιεο ή επηθίλδπλεο γηα λα γίλνπλ απ'επζείαο από έλαλ άλζξσπν. ε άιιεο 

πεξηπηώζεηο, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εθηειέζνπλ εξγαζίεο ηαρύηεξα ή θζελόηεξα 

απ' όηη ν άλζξσπνο. Έηζη, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ απηόκαηε παξαγσγή 

κεγάισλ πνζνηήησλ θάπνηνπ πξντόληνο θαη κε ρακειόηεξν θόζηνο (γηα παξάδεηγκα, 

ζηηο αιπζίδεο παξαγσγήο). 

Η ιέμε ξνκπόη πξνέξρεηαη από ην ζιαβηθό robota πνπ ζεκαίλεη εξγαζία. 

Καζηεξώζεθε σο όξνο κε ηελ ζεκεξηλή ηνπ έλλνηα ην 1920 από ηνλ Σζέρν ζεαηξηθό 

ζπγγξαθέα Karel Čapek ζην έξγν ηνπ "R.U.R." (Rossum's Universal Robots), όπνπ 

ζαηηξίδεη ηελ εμάξηεζε ηεο θνηλσλίαο από ηνπο κεραληθνύο εξγάηεο (ξνκπόη) ηεο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη πνπ ηειηθά εμνληώλνπλ ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπο. ε πνιιέο 

ζύγρξνλεο ζιαβηθέο γιώζζεο (πρ ηελ πνισληθή) ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έθθξαζε ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο κε ηελ έλλνηα ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο (αληίζηνηρν ηνπ ρακαιίθη). 

Από ηα πξώηα ξνκπόη πνπ αλαθέξνληαη ζηε ινγνηερλία είλαη ν Σάισο από ηελ 

ειιεληθή κπζνινγία θαη νη 20 ηξίπνδεο ιέβεηεο ηνπ Ηθαίζηνπ ζεσξνύκελνη "θαύμα 

ιδέσθαι" θ.¨α. 

Με ηελ αλάπηπμε θαη κειέηε ησλ ξνκπόη αζρνιείηαη ε ξνκπνηηθή, επηζηήκε πνπ 

απνηειεί ζπλδπαζκό πνιιώλ θιάδσλ άιισλ επηζηεκώλ, θπξίσο δε ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο κεραλνινγίαο. 

ηελ επηζηεκνληθή θαληαζία ζπλήζσο ζπλαληνύληαη ξνκπόη ηα νπνία έρνπλ ηε 

κνξθή αλζξώπνπ. Απηά ηα ξνκπόη θαινύληαη αλδξνεηδή. Σα ζεκεξηλά ξνκπόη δελ 

είλαη αλδξνεηδή (androids) πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα ππνδπζνύλ αλζξώπηλα όληα. 

εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε θηινινγία γηα ηα ξνκπόη είρε ν Ιζαάθ Αζίκσθ κε ηνπο 

ηξείο λόκνπο ηεο ξνκπνηηθήο πνπ δηαηύπσζε ζηα δηεγήκαηά ηνπ. 

Δίλαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε ξνκπόη πνπ λα έρνπλ ηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ώζηε 

λα είλαη θηιηθά θαη σθέιηκα πξνο ηνλ άλζξσπν. Σα ζηνηρεία απηά νλνκάδνληαη 

ζηνηρεία θνηλσληθήο λνεκνζύλεο. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://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
http://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
http://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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7
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4η ενότητα: Εκτίμηςη του κόςτουσ καταςκευήσ 
 

Σν θόζηνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ξνκπόη είλαη 12 €.  

 

5η ενότητα: Κατάλογο εργαλείων και υλικών 
Εργαλεία Υλικά 

Σρυπάνι 4 Γρανάηια 

Κατςαβίδια Ροδζλεσ 

Πριόνι  Λαμαρινόβιδεσ 

ζγα  Νοβοπανόβιδεσ 

 Μθχανιςμόσ Κίνθςθσ 

 Θικθ μπαταριών 

 Μπαταρίεσ 

 2 Παξιμάδια Αςφαλείασ 

 Μετατροπισ Διαμζτρου Αξόνων 

 5 Κόντρα Πλακζ  

 Ακροδζκτθσ 9Volt 

 6 Κατςαβιδόβιδεσ 

 Ελαςτικοί Δακτφλιοι 

 Αλουμινζνιο φρμα 



10 
 

6η ενότητα: Φωτογραφίεσ του θέματοσ 
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7η ενότητα: Βιβλιογραφία-Πηγέσ πληροφόρηςησ 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/ 

http://experts.pathfinder.gr/index.php 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/
http://experts.pathfinder.gr/index.php

