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ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της εργασίας είναι οι μαθητές: 

1. να αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν τις βασικές γνώσεις τους 
σχετικά με το τι είναι η   ρομποτική  

2.  να αναδείξουν ποια είναι η  χρησιμότητα  της ρομποτικής σε 
όλες τις εποχές αλλά και ποιες είναι οι συνέπειες της 
εκτεταμένης χρήσης των ρομπότ 

3. να συνειδητοποιήσουν ποια είναι η σημασία της ρομποτικής 
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική εξέλιξη του 
ανθρώπου 

4.  να αναπτύξουν τις ικανότητες πιθανών ρομποτικών 
κατασκευών 
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          Ρομποτική 

 

 Τι είναι η ρομποτική;  
   Είναι σύγχρονος τεχνολογικός κλάδος της   αυτοματοποίησης, που 
έχει ως αντικείμενο: 

1. Τη μελέτη 
2. Το σχεδιασμό  
3. Τη λειτουργία των ρομπότ καθώς και  
4. Την έρευνα για την περαιτέρω ανάπτυξή τους 

 Τι είναι ρομπότ; 
Είναι μια επαναπρογραμματιζόμενη πολυλειτουργική χειριστική 
διάταξη, σχεδιασμένη για την μετακίνηση υλικών, εξαρτημάτων, 
εργαλείων και εξειδικευμένων διατάξεων, μέσω μεταβλητών,  
προγραμματισμένων κινήσεων για την εκτέλεση μιας σειράς 
εργασιών. 

Ένα ρομπότ συγκροτείται από δύο συστήματα: 

1. Το μηχανικό, στο οποίο περιλαμβάνεται το σύστημα κίνησης 
και  
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2. Το ηλεκτρονικό όπου υπάγεται και η 
επαναπρογραμματιζόμενη μνήμη του  

 
 Κριτήρια διάκρισης ρομπότ 

       Υπάρχουν διάφορα κριτήρια διάκρισης και αντίστοιχες 
κατηγοριοποιήσεις των ρομπότ. Μία από αυτές είναι η διάκρισή τους σε 
τρεις, επί του παρόντος, "γενιές". 

      Πρώτη γενιά: Ρομπότ με περιορισμένη ευελιξία, που διευθύνονται 
από τον άνθρωπο, όπως, για παράδειγμα, οι απλοί "χειριστές", σχετικά 
απλά εργαλεία που επιτρέπουν, δηλαδή τη μετακίνηση επικίνδυνων 
αντικειμένων. 

      Δεύτερη γενιά: Ρομπότ που είναι εφοδιασμένα με σταθερό 
πρόγραμμα δράσης και ρομπότ που λαμβάνουν εντολές από κάποιο 
σύστημα αριθμητικού ελέγχου. 

      Τρίτη γενιά: Ρομπότ που είναι εφοδιασμένα:  

 

• με αισθητήριες πληροφορίες από το περιβάλλον, 
• με διάταξη επεξεργασίας των πληροφοριών και 
• με κινητήριο σύστημα εκτέλεσης εργασιών. 

 

 Οι εφαρμογές ρομποτικής 
Οι εφαρμογές της ρομποτικής επεκτείνονται σε πολλούς τομείς όπως :  

• Βιομηχανία 
• Διάστημα 
• Ιατρική 
•  Για στρατιωτικούς  λόγους 
• Έρευνα 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 

Στον 21ο αιώνα, η ρομποτική έχει φέρει πραγματική επανάσταση στον 
τομέα της ιατρικής. Η «ρομποτική χειρουργική»,  αποτελεί την εξέλιξη 
της λαπαροσκοπικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής. Είναι κατά βάση 
μία λαπαροσκοπική ή ενδοσκοπική επέμβαση που εκτελείται με την 
βοήθεια του ρομπότ, μέθοδος daVinci. Πρόκειται για μια ελάχιστα 
επεμβατική χειρουργική μέθοδο, κατά την οποία οι χειρουργικοί 
χειρισμοί εκτελούνται με εξαιρετική ακρίβεια με την βοήθεια πολύ 
λεπτών και εύκαμπτων εργαλείων, τα οποία εισέρχονται στο εσωτερικό 
του σώματος του ασθενούς μέσα από μικροσκοπικές οπές στο δέρμα, 
αποφεύγοντας έτσι τις μεγάλες και επώδυνες τομές.   

 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
         
Κατά τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική, ο ιατρός χειρίζεται τους ιστούς, 
όχι υπό άμεση όραση, αλλά μέσω μιας οθόνης και με τη βοήθεια ειδικών 
εργαλείων. Η σύγχρονη τεχνολογία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της λαπαροενδοσκοπικής χειρουργικής και τα εξαιρετικά 
αποτελέσματα της μεθόδου την καταξίωσαν τόσο στην ιατρική κοινότητα 
όσο και στη συνείδηση των ασθενών. 

Τα πλεονεκτήματα της  λαπαροσκοπικής χειρουργικής συνοψίζονται 
στα εξής: 

• Εγχειρητική τεχνική χαμηλού κινδύνου 
• Αποτελέσματα καλύτερα από λαπαροτομία 
• Ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών συμφύσεων 
• Οικονομικά οφέλη σε σχέση με νοσοκομειακή παραμονή 
• Άριστα κοσμητικά αποτελέσματα 
• Ταχεία επάνοδο της ασθενούς στις προηγούμενες δραστηριότητες 
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ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

 

Η Ενδοσκοπική Χειρουργική περιλαμβάνει όλες τις επεμβάσεις που 
γίνονται με την βοήθεια ενδοσκοπίων. Στη γενική χειρουργική, τα 
ενδοσκόπια προωθούνται στο σημείο της επεμβάσεως από το στόμα του 
ασθενούς ή το ορθό. Εκτός από τις πολύ μικρές επεμβάσεις που γίνονται 
στα ιατρεία και συνήθως αφορούν βιοψίες του βλεννογόνου του 
στομάχου ή του εντέρου, έχουν καθιερωθεί και συνεχώς εξελίσσονται 
νέες μέθοδοι επεμβάσεων με θεραπευτικά ενδοσκόπια με σκοπό την 
επέκταση του πεδίου της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. 

Οι περισσότερες παθήσεις του πεπτικού συστήματος που χρειάζονται 
χειρουργική επέμβαση γίνονται με λαπαροτομία, δηλ. με ανοικτή 
χειρουργική. Αυτό συνεπάγονται περισσότερο πόνο, μεγαλύτερη 
διάρκεια νοσηλείας και περισσότερες περιεγχειρητικές επιπλοκές, όπως 
κήλη, ειλεό, λοίμωξη, κ.α. Σήμερα σχεδόν όλες οι επεμβάσεις γίνονται 
λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Ταυτόχρονα η ενδοσκοπική χειρουργική 
κάνει κάποιες επεμβάσεις να γίνονται με ελάχιστη επίπτωση στην 
φυσιολογία του ασθενούς και υπόσχεται ένα ευρύ πεδίο εξέλιξης της 
χειρουργικής στο μέλλον. 

Αναφέρουμε τις συνηθισμένες αλλά και νέες μεθόδους τις 
ενδοσκοπικής χειρουργικής: 
 
ERCP: Ενδοσκοπική παλίνδρομος χολαγγειο-παγκρεατογραφία. 
Σκιαγραφείται ο χοληδόχος πόρος, γίνεται αφαίρεση λίθων και 
αντιμετώπιση του ίκτερου για καλοήθεις ή κακοήθεις παθήσεις. 
POEΜ: Διαστοματική οισοφαγομυοτομή για αχαλασία και άλλες 
παθήσεις του οισοφάγου. 
ENDOSLEEVE: Ενδοσκοπικό sleeve (ενδοσκοπική γαστροπλαστική) 
με το σύστημα Overstitch. (APPOLO ENDOSURGERY INC.) Η πιο 
ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας , 
ορισμένων επιπλοκών της παχυσαρκίας και ορισμένων επανεπεμβάσεων 
της παχυσαρκίας. 
ESD: Ενδοσκοπική εκτομή και αφαίρεση υποβλεννογονίων όγκων. 
EFTR: Ενδοσκοπική αφαίρεση όγκων με όλο το τοίχωμα του σπλάχνου 
και σύγκληση τοιχώματος. 
Ανακατασκευή γαστρικού bypass (Resizing gastric bypass). 

Ανακατασκευή επιμήκους γαστρεκτομής (Gastric Sleeve repair). 

Σύγκληση συριγγίων του πεπτικού συστήματος. 
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Ενδοσκοπική σύγκληση διαφυγής (Leak) μετά από βαριατρικές ή άλλες 
επεμβάσεις. 

Τα κέντρα που υποστηρίζουν τις ανωτέρω τεχνικές χρειάζονται την 
κατάλληλη τεχνική υποδομή και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 
για την άρτια εφαρμογή της κάθε μεθόδου, αλλά και την δυνατότητα 
αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο. (Π.χ. 
να υπάρχει η δυνατότητα και η τεχνογνωσία κάποια αιμορραγία ή 
διάτρηση να αντιμετωπιστεί λαπαροσκοπικά). 

 

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

Η ρομποτική σαν εφαρμογή στην αρθροπλαστική, εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά το 1986. Από τότε έχουν τεθεί σε λειτουργία διάφορα 
ρομποτικά συστήματα. Παρά ταύτα η Υπηρεσία FDA των ΗΠΑ 
επέτρεψε την εφαρμογή της μεθόδου μόλις το 2008, ενώ είχε ευρεία 
χρήση στη Γερμανία από το 1994.  Έχουν δημοσιευθεί αρκετές κλινικές 
και πειραματκές μελέτες πάνω στην εφαρμογή της ρομποτικής στην 
Αρθροπλαστική.  Μετά την ευρεία ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα 
αυτό, δημιουργήθηκε μία νέα περιοδική έκδοση με τίτλο. 

Το ρομποτικό μηχάνημα μπορεί να προσαρμόζει εξατομικευμένα έναν 
προεγχειρητικό σχεδιασμό, που βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων 
μέσω εξελιγμένου software computer, για να μπορέσει να γίνει το 
ακριβές κόψιμο των αρθρικών επιφανειών. 
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Στα πλεονεκτήματα που αναφέρεται η τεχνική είναι τα εξής: 

• Μεγαλύτερη ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. 
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων. 
• Σωστή οριοθέτηση της τεχνητής άρθρωσης, που εξασφαλίζει 

καλύτερη κίνηση. 
• Μικρότερη πιθανότητα για αναθεώρηση της αρθροπλαστικής. 
• Ταχύτερη αποκατάσταση. 
• Βελτίωση στην ποιότητα ζωής. 

Τελικά λοιπόν, είναι καλύτερη ή όχι η ρομποτική αρθροπλαστική; 

Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τη λέξη τεχνική και εμπειρία από τη μέθοδο 
που εφαρμόζεται. Συνοψίζοντας σ' ένα γενικό κανόνα, η λέξη ρομπότ, 
όπως και Laser που είναι πιο κοινό, έλκει και διαμορφώνει εντυπώσεις. 
Αν δεχθούμε ότι, όντως έτσι είναι, δηλαδή η ρομποτική αρθροπλαστική 
είναι αυτό που πρέπει να εφαρμόζεται, γιατί τόσοι Ορθοπαιδικοί στην 
Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως δεν την έχουν εφαρμόσει έστω και 
επιλεκτικά; 

Ποιο είναι το μέλλον της ρομποτικής αρθροπλαστικής;  
 

Οι εξελίξεις στο τομέα των εμφυτευμάτων, της βιολογίας επούλωσης 
και των υποστηρικτικών μέσων όπως η πληροφορική, είναι ραγδαίες. 
Σίγουρα οι εξελίξεις θα είναι με το μέρος της τεχνολογίας, θα πρέπει 
όμως πάντα να θυμόμαστε ότι πριν εφαρμόσουμε την οποιαδήποτε 
τεχνική, αυτή θα πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένη. 

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Μαγνητική Τομογραφία (MRI) είναι μια διαγνωστική τεχνική σάρωσης 
που βασίζεται στις αρχές του μαγνητικού συντονισμού. Η Μαγνητική 
Τομογραφία (MRI) χρησιμοποιεί ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο κυμάτων 
και ραδιοσυχνοτήτων να παράγει λεπτομερείς εικόνες των εσωτερικών 
οργάνων και ιστών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση σχεδόν 
σε κάθε μέρος του σώματος και πιο συχνά χρησιμοποιείται για να 
εξετάσει τον εγκέφαλο, τις αρθρώσεις και στους δίσκους της 
σπονδυλικής στήλης. Ο εξεταζόμενος σε μία μαγνητική τομογραφία δεν 
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εκτίθενται σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Οι Μαγνητικοί Τομογράφοι με 
ισχυρό μαγνητικό πεδίο 1,5 Tesla απεικονίζουν με πολύ υψηλή ακρίβεια, 
περιορίζουν τον χρόνο εξέτασης στο 1/8 των παλαιότερων μηχανημάτων, 
μειώνουν σημαντικά το θόρυβο και προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη άνεση 
στον εξεταζόμενο. Οι μαγνητικοί τομογράφοι έχουν δυνατότητα 
απεικόνισης σε Νευρολογικές, Ορθοπεδικές, Αγγειολογικές, 
Ογκολογικές και Ουρολογικές εξετάσεις. Με την συνεχή αναβάθμιση 
των δυνατοτήτων τους μπορούν να προσφέρουν σύγχρονες 
εξειδικευμένες εξετάσεις όπως μαστογραφία, προστάτη, τρακτογραφίας 
και ελέγχου αιμάτωσης. 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών σχετικά με την βιοχημική 
κατάσταση των ιστών με την μορφή εικόνων και φασμάτων. 
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• Προσφέρει την δυνατότητα του έγκαιρου εντοπισμού διαφόρων 
βιοχημικών αλλαγών οι οποίες συμβαίνουν πριν το σχηματισμό 
κακοήθειας. 

• Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει μία πληθώρα εργαλείων για 
την εύρεση και την παρακολούθηση της πορείας διαφόρων 
βλαβών. 

• Με την βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας είναι δυνατή η 
σταδιοποίηση και ο χαρακτηρισμός, η εκτίμηση της πορείας της 
νόσου και η παρατήρηση της ανταπόκρισης των ιστών στην 
θεραπεία. 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Η αφθονία εφαρμογών και η απαίτηση σύνθετης γνώσης φυσικών 
παραμέτρων, υπολογιστών, μαθηματικών, φυσιολογίας και 
ανατομίας για την σωστή εκμετάλλευση αυτού του εργαλείου 
καθιστά σχετικά δύσκολη την εφαρμογή του. 

• Η μεγάλη χρονική διάρκεια εκτέλεσης ορισμένων ακολουθιών. 
• Ερμηνεία και η επεξεργασία των εικόνων και των ποσοτικών 

δεδομένων καθώς επίσης και η δυσκολία αναγνώρισης των 
ψευδενδείξεων. 

• Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στην ιατρική έχουν υψηλό 
κόστος. 
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ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

 

Οι επεμβάσεις γίνονται πλέον με τομές λίγων χιλιοστών, με απόλυτη 
ασφάλεια, σε σύντομο χρόνο, προσφέροντας στον ασθενή ίαση και 
ταχύτατη επάνοδο στις καθημερινές του δραστηριότητες, χωρίς 
επιπλοκές. Οι λαπαροσκόποι χειρουργοί αντιλαμβάνονται τα οφέλη 
της νέας μεθόδου, αλλά συγχρόνως εντοπίζουν δύο προβλήματα: την 
ύπαρξη δισδιάστατης εικόνας και τη σχετική ακαμψία των 
λαπαροσκοπικών εργαλείων. Το ρομπότ δεν αντικαθιστά το 
χειρουργό, αποτελεί όμως ένα νέο σημαντικό εργαλείο και εφόδιο, 
που διευκολύνει το έργο του και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο 
αποτελεσματικές επεμβάσεις. Το ρομπότ δρα ως συνεργάτης υπό τον 
πλήρη έλεγχο και την καθοδήγηση του χειρουργού. 

Η λειτουργία του ρομπότ 

Ο χειρουργός κάθεται σε μια κονσόλα μέσα στη χειρουργική αίθουσα 
και από απόσταση χειρίζεται τα χειρουργικά εργαλεία. Τα εργαλεία 
αυτά εισάγονται πρώτα με μικροτομές λίγων χιλιοστών στο σώμα του 
ασθενούς από τη χειρουργική ομάδα. Στη συνέχεια, έχοντας 
τρισδιάστατη εικόνα από την κονσόλα, ο χειρουργός κινεί με ειδικά 
χειριστήρια τους τέσσερις βραχίονες. Κάθε βραχίονας είναι 
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συνδεδεμένος με ένα χειρουργικό εργαλείο και στον κεντρικό 
βραχίονα βρίσκεται η κάμερα. Στους βραχίονες χρησιμοποιείται η 
τεχνολογία Endo Wrist -πρόκειται για εύκαμπτους καρπούς τους 
οποίους ο χειρουργός μπορεί να λυγίσει και να γυρίσει όπως τον 
καρπό του ανθρώπινου χεριού και με μεγαλύτερη ακόμη ευελιξία. Ο 
χειρουργός χρησιμοποιεί τα χέρια του αλλά και πεντάλ για να ελέγχει 
την κάμερα, να ρυθμίσει την εστίαση και να προσαρμόζει τη θέση των 
βραχιόνων του ρομπότ. 

Εφαρμογές της ρομποτικής χειρουργικής 

Γενική χειρουργική: Διαφραγματοκήλη, γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση, αποκατάσταση αχαλασίας οισοφάγου, αφαίρεση 
χολής, επέμβαση για κήλη, εκτομές κύστεων, ήπατος, παγκρέατος, 
σπλήνας, αφαίρεση κύστεων ή ογκιδίων στο ήπαρ, αποκατάσταση 
βουβωνοκήλης, κολεκτομή, σπληνεκτομή, παγκρεατεκτομή, 
γαστρεκτομή, επέμβαση σκωληκοειδίτιδας, επέμβαση για κήλη – 
βουβωνοκήλη, κιρσοκήλη, επεμβάσεις νοσογόνου παχυσαρκίας. 

Ουρολογία: Ριζική προστατεκτομή, αφαίρεση κύστεων νεφρού, 
μερική νεφρεκτομή, ριζική νεφρεκτομή, λεμφαδενεκτομή, 
πυελοπλαστική, ριζική κυστεκτομή, αποκατάσταση κιρσοκήλης. 

Γυναικολογική χειρουργική: Αφαίρεση κύστεων ωοθηκών, 
ινομυωμάτων, σαλπίγγων, εξωμητρίου κύστεως, λεμφαδενικός 
καθαρισμός, υστερεκτομή. 

Καρδιοχειρουργική – θωρακοχειρουργική: Ολική ενδοσκοπική 
εγχείρηση μοσχεύματος by-pass στεφανιαίας αρτηρίας, 
αποκατάσταση μεσοκολπικής επικοινωνίας, αποκατάσταση 
μιτροειδούς βαλβίδας. 

Αγγειοχειρουργική: Αποκατάσταση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. 
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                      ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

 

                                                ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

                Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που γίνονται εντονότερα τις 
επόμενες δεκαετίες είναι το ενεργειακό. Η μεγάλη πλειοψηφία των 
βιομηχανιών στον ελλαδικό αλλά και ευρύτερα ευρωπαϊκό χώρο χρησιμοποιεί 
ακόμα συμβατικά καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο). Επιπλέον, η μεγαλύτερη ποσότητα 
ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται στην σύγχρονη εποχή από ορυκτά καύσιμα. 
Συγχρόνως η δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου από τις 
πετρελαιοπαραγωγίκες χώρες ολοένα και μειώνεται. Χαρακτηριστική είναι η 
θεωρία κορυφής Hubbert ονομαζόμενη και ως Hubbert peak theory. 

                 Βιομηχανικά ρομπότ και εξοικονόμηση ενέργειας  

               Καθημερινά όλοι γινόμαστε μάρτυρες ειδήσεων που επαληθεύουν ότι ένα 
από τα σημαντικότερα προβλήματα που θα γίνουν εντονότερα τις επόμενες 
δεκαετίες είναι το ενεργειακό. Η μεγάλη πλειοψηφία των βιομηχανιών στον 
ελλαδικό αλλά και ευρύτερα ευρωπαϊκό χώρο χρησιμοποιεί ακόμα συμβατικά 
καύσιμα (π.χ. πετρέλαιο). Επιπλέον, η μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας παράγεται στην σύγχρονη εποχή από ορυκτά καύσιμα. Συγχρόνως η 
δυνατότητα παραγωγής πετρελαίου από τις πετρελαιο-παραγωγούς χώρες 
ολοένα και μειώνεται. Η θεωρία διατυπώνει ότι ο ρυθμός παραγωγής 
πετρελαίου σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο του πλανήτη κανονική 
κατανομή, με άλλα λόγια τείνει να ακολουθεί μια καμπύλη σε σχήμα 
«καμπάνας». Στατιστικά δεδομένα και μοντέλα πρόβλεψης καταλήγουν στο 
γεγονός ότι το σημείο κορυφής της καμπάνας για όλες τις σύγχρονες πετρελαιο-
παραγωγές χώρες έχει ήδη περάσει. Συγχρόνως το κόστος των ορυκτών πόρων 
και άρα και της παραγωγής ενέργειας αυξάνει με γοργούς ρυθμούς. Το 
ενεργειακό πρόβλημα πρόκειται σύντομα να επηρεάσει, αν δεν το έχει ήδη 
κάνει, αρκετούς τομείς, ένας από τους οποίους είναι και αυτός της βιομηχανίας. 
Είναι επίσης αυτονόητο ότι η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί βασικό έξοδο 
μιας βιομηχανικής μονάδας. Επομένως, η ελάττωση της δαπανώμενης 
ενέργειας στη βιομηχανία αποτελεί εκτός από ανακούφιση στο ενεργειακό 
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πρόβλημα, σημαντικό παράγοντα ελάττωσης του κόστους παραγωγής.Η 
εισαγωγή των ρομπότ στη βιομηχανία αποτελεί μια πρακτική που έχει ήδη 
ευρέως εφαρμοστεί από τον προηγούμενο αιώνα. Άλλωστε ο πρωταρχικός 
λόγος δημιουργίας των ρομπότ ήταν η αντικατάσταση του ανθρώπου σε 
επίπονες βιομηχανικές κυρίως εργασίες.Η ανάπτυξη των τεχνολογιών τις 
τελευταίες δεκαετίες συντέλεσε στη δημιουργία ρομπότ πολλών δυνατοτήτων, 
που να είναι ικανά να παίρνουν αποφάσεις και να μπορούν να δρουν αυτόνομα 
στο χώρο εργασίας. Μερικές από τις δυνατότητες αυτές έχουν αναλυθεί σε 
προηγούμενα άρθρα αυτής της στήλης. Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να 
αναδείξει κάποιες αρκετά ενδιαφέροντες και για πολλούς άγνωστες πτυχές της 
λειτουργίας των βιομηχανικών ρομπότ που συντελούν σημαντικά στη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας στο βιομηχανικό χώρο, και άρα στην αύξηση του 
κέρδους. Πραγματικά παραδείγματα βιομηχανιών του εξωτερικού θα 
παρουσιασθούν με σκοπό την παραστατικότερη παρουσίαση των 
επιχειρημάτων που δικαιολογούν τη σημαντική συμβολή των ρομπότ στη 
μείωση του ενεργειακού κόστους στο χώρο της βιομηχανίας. Ένα μεγάλο 
ποσοστό της κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στις ανάγκες φωτισμού και 
θέρμανσης ενός βιομηχανικού χώρου. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί το ποσό της 
ενέργειας που καταναλώνει μια μεγάλη σε έκταση βιομηχανική μονάδα, καθώς 
επίσης και την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία των συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού αυτής. Ο φωτισμός του χώρου εργασίας, η ρύθμιση 
της θερμοκρασίας αυτού καθώς και ο σωστός εξαερισμός σε περιπτώσεις στις 
οποίες δημιουργούνται οσμές ή αναθυμιάσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση της 
διατήρησης σωστών συνθηκών εργασίας, και επομένως της υψηλής 
παραγωγικότητας. Παρ’ όλα αυτά, ο φωτισμός του χώρου και η ρύθμιση της 
θερμοκρασίας ή της ποιότητας το αέρα δεν απαιτούνται στην περίπτωση των 
βιομηχανικών ρομπότ. Τα ρομπότ μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε εργασία σε 
χώρους ελλιπούς ή ανύπαρκτου φωτισμού, ενώ η «κλειστή» τους κατασκευή 
επιτρέπει την αδιάλειπτη λειτουργία τους είτε σε ψυχρό περιβάλλον είτε σε 
χώρους με σωματίδια ή ρύπους στον αέρα. Η παρουσία του ανθρώπου σε 
αυτούς τους χώρους δεν απαιτείται, εφόσον τα νέα συστήματα αισθητήρων που 
διαθέτουν τα σύγχρονα βιομηχανικά ρομπότ, επιτρέπουν τη λειτουργία τους 
χωρίς την ανθρώπινη επίβλεψη ή καθοδήγηση.Ακόμα όμως και στην περίπτωση 
που επιβάλλεται η διατήρηση της φωτεινότητας ή θέρμανσης του χώρου, μια 
ομάδα ρομπότ που συνεργάζονται για την παραγωγή ενός αντικειμένου 
(ρομποτικό κύτταρο), μπορούν να περιορισθούν σε πολύ μικρότερο χώρο από 
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αυτόν που θα χρειαζόταν μια ομάδα εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας 
εργασίας. Επομένως ελαττώνεται και σε αυτήν την περίπτωση το κόστος 
ενέργειας για το φωτισμό, θέρμανση ή αερισμό του χώρου. Ένα 
αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής που περιέχει βιομηχανικά ρομπότ και 
αποκεντρωμένα συστήματα ελέγχου μπορεί να συνεισφέρει στη μείωση του 
ενεργειακού κόστους, απενεργοποιώντας περιφερειακά συστήματα όταν αυτά 
δεν χρειάζεται να λειτουργούν. Για παράδειγμα, συστήματα αυτόματου ελέγχου 
μπορούν να απενεργοποιούν κινητήρες, συστήματα μεταφοράς και αντλίες 
ψύξης εργαλείων, όταν αυτά δεν χρησιμοποιούνται. Ένας εργαζόμενος είναι 
πολύ πιθανό να αμελήσει να απενεργοποιήσει κάποια αντλία ή κάποιον 
κινητήρα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Ένα ρομπότ, αν είναι 
προγραμματισμένο να το κάνει, θα το κάνει πάντα. Επιπλέον τα σύγχρονα 
ρομπότ καθώς και συστήματα αισθητήρων ελέγχονται από ψηφιακά 
ηλεκτρονικά, που απαιτούν τροφοδοσία 24V, σε αντίθεση με παλαιές 
τεχνολογίες (π.χ. ρελέ) που απαιτούσαν 220V και την τροφοδοσία αρκετών 
πηνίων. Την τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται μεγάλη δραστηριότητα στο 
πεδίο της έρευνας που αφορά την ελαχιστοποίηση της ενέργειας που 
καταναλώνει ένα ρομπότ, μέσω της βελτιστοποίησης του προφίλ κίνησής του. 
Νέοι ελεγκτές κίνησης βελτιστοποιούν τον τρόπο με τον οποίο ένας ρομποτικός 
βραχίονας επιταχύνει ή επιβραδύνει με αποτέλεσμα τη μείωση της 
δαπανώμενης ενέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη 
συνεργασία της εταιρείας κατασκευής βιομηχανικών ρομπότ KUKA (KUKA 
Roboter GmbH, Γερμανία) με το ερευνητικό ινστιτούτο DLR (Deutsche 
Zentrum für Luft-und Raumfahrt, Γερμανία), με στόχο την υλοποίηση 
μεθοδολογιών βέλτιστου ελέγχου σε βιομηχανικά ρομπότ συγκόλλησης σε 
αυτοκινητοβιομηχανία Το προφίλ κίνησης του ρομπότ παράγεται από έναν 
ελεγκτή με σκοπό τη βελτίωση πολλαπλών χαρακτηριστικών της λειτουργίας 
του, όπως για παράδειγμα την ελαχιστοποίηση του χρόνου αδράνειας, της 
απορροφώμενης ενέργειας, της γένεσης ταλαντωτικών συμπεριφορών στους 
ακροδέκτες του ρομπότ κ.λπ. Ο τρόπος εκτέλεσης μιας εργασίας από το ρομπότ 
οδηγεί πολλές φορές σε μείωση του ενεργειακού κόστους μιας βιομηχανικής 
μονάδας, σε τομείς που αφορούν περιφερειακά συστήματα της εν λόγω 
εργασίας. Για παράδειγμα, εταιρεία βαφής αλουμινένιων κατασκευών στην 
Αμερική μείωσε δραστικά το κόστος ενέργειας μετά την εισαγωγή ρομποτικών 
συστημάτων βαφής. Ένας τυπικός θάλαμος χειροκίνητης βαφής απαιτούσε ροή 
αέρα με ταχύτητα 100 πόδια/λεπτό. Μετά την εισαγωγή του ρομποτικού 
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μηχανισμού βαφής, η απαιτούμενη ροή μειώθηκε στα 60 πόδια/λεπτό, 
μειώνοντας δραστικά το κόστος της δαπανώμενης ενέργειας για τα συστήματα 
αερισμού. Επιπλέον, η ποσότητα βαφής που δαπανάται από το ρομποτικό 
σύστημα είναι μικρότερη, με αποτέλεσμα την ελάττωση του κόστους ενέργειας 
που δαπανιέται για τον έλεγχο θερμοκρασίας διακίνησης της βαφής. Ανάλογο 
παράδειγμα αποτελούν οι τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται υδραυλική 
ενέργεια (π.χ. υδραυλικά έμβολα διαμόρφωσης ή μετακίνησης προϊόντων). 
Όταν το σύστημα δεν εργάζεται, τότε το ρευστό αποσυμπιέζεται μέσω μιας 
βαλβίδας εκτόνωσης. Η λειτουργία αυτή θερμαίνει το ρευστό, με αποτέλεσμα 
να απαιτείται η ψύξη του, μέσω κατάλληλου μηχανισμού. Σε μερικές 
περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι τέτοιου είδους συστήματα χρησιμοποιούν 
περισσότερη ενέργεια όταν αδρανούν παρά όταν εκτελούν μια εργασία. Αυτό 
το φαινόμενο αποφεύγεται στους ρομποτικούς μηχανισμούς, αφού μπορούν να 
ελέγχονται και να ελαχιστοποιούν την απορροφώμενη ενέργεια όταν 
βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας. Τέλος, τα βιομηχανικά ρομπότ είναι η 
καλύτερη λύση στην ταυτόχρονη ελάττωση του άχρηστου υλικού και της 
δαπανώμενης ενέργειας σε μια βιομηχανική μονάδα. Είναι προφανές ότι ο 
σωστός προγραμματισμός ενός ρομπότ για μια εργασία, για παράδειγμα κοπής 
ή συγκόλλησης, οδηγεί στη μείωση ή ακόμα και στην εξάλειψη του 
ελαττωματικού προϊόντος. Η επιδιόρθωση ελαττωματικών τεμαχίων αποτελεί 
σημαντική δαπάνη ενέργειας σε μια βιομηχανία, κάτι το οποίο ελαχιστοποιείται 
στην περίπτωση όπου ένα ή μια ομάδα από ρομπότ εκτελεί με αλάνθαστο τρόπο 
την παραγωγή ή κατεργασία ενός τεμαχίου. Το κόστος της ενέργειας 
προβλέπεται να αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό στα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, 
η ανάπτυξη της ρομποτικής και της μηχανοτρονικής προβλέπεται ραγδαία. Τα 
ρομπότ εμφανίζονται σε όλο και πιο πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής. Οι 
εταιρείες ρομποτικής ολοένα και προσανατολίζονται σε βελτιστοποίηση των 
ρομποτικών μηχανισμών, σε παράγοντες που προκύπτουν από τις ίδιες τις 
βιομηχανίες που τα χρησιμοποιούν. Η έρευνα στον τομέα των βιομηχανικών 
ρομπότ είναι προσανατολισμένη σε αυτούς τους στόχους. Ένας από αυτούς 
είναι και η ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους. Είναι φανερό πλέον ότι 
τα οφέλη είναι τεράστια και γι’ αυτό το λόγο η εφαρμογή των ρομποτικών 
μηχανισμών γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, για λόγους παραγωγικότητας, 
ασφάλειας και ποιότητας των βιομηχανικών προϊόντων. Ο σωστός συνδυασμός 
μεθοδολογιών ελέγχου και νέων τεχνολογιών στην κατασκευή και δομή των 
ρομποτικών μηχανισμών αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο βήμα στον τομέα της 
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έρευνας και ανάπτυξης των βιομηχανικών ρομπότ, προσφέροντας ολοένα και 
πιο φανερά δείγματα των τεράστιων πλεονεκτημάτων της χρήσης των ρομπότ 
στη βιομηχανία. 

         Ρομπότ για όλες τις δουλειές στους γαλλικούς αμπελώνες! 

Τα ρομπότ, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως και όλο και πιο συχνά 
στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων, είναι πολύ πιθανό να "εισβάλουν" και 
στην βιομηχανία του κρασιού. Το νέο ρομπότ, με το όνομα Wall-Ye, έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για να κλαδεύει αμπέλια και όπως λέει ο δημιουργός του, έχει 
την ικανότητα να κλαδέψει μέχρι και 600 φυτά αμπελιού την ημέρα. Το Wall-
Ye έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα από μόνο χειρωνακτική εργασία, 
όπως τη καταγραφή δεδομένων σχετικά με τα φυτά και το έδαφος, 
χρησιμοποιώντας τις 6 ενσωματωμένες κάμερες του. Επίσης είναι εφοδιασμένο 
με GPS και γυροσκόπιο για να γνωρίζει το ρομπότ που ακριβώς βρίσκεται. Σε 
περίπτωση που το ρομπότ "καταλάβει" ότι κάτι πάει στραβά και δεν βρίσκεται 
εκεί όπου θα έπρεπε να είναι, στέλνει μήνυμα ενημερωτικό στον αμπελουργό. 
Ο δημιουργός του Wall-Ye, Christophe Millot, θα αρχίσει σύντομα την 
προώθηση του δημιουργήματος του, κάνοντας επιδείξεις σε αρκετούς 
αμπελουργούς της Γαλλίας και αν εκείνοι αποφασίσουν ότι το Wall-Ye θα 
μπορούσε να τους βοηθήσει στις εργασίες των αμπελιών, τότε θα χρειαστεί να 
δαπανήσουν περίπου 25.000 € για να το αποκτήσουν. 

              Ρομποτικοί «αγρότες» στην Αυστραλία 

Το «Mantis» και το «Shrimp» είναι δύο από τα πλέον σύγχρονα αγροτικά 
ρομπότ που αναπτύσσονται στην Αυστραλία. Δοκιμαζόμενα σε χωράφια με 
μηλιές και άλλες καλλιέργειες, στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται ο 
έλεγχος για να εξακριβωθεί αν τα φρούτα είναι ώριμα, ή αν τα δέντρα 
χρειάζονται πότισμα ή λίπασμα. 

Η εισαγωγή ρομπότ στην αυστραλιανή γεωργία έχει ως στόχο τη μείωση 
του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας στον συγκεκριμένο τομέα. 
Η Αυστραλία παρουσιάζεται εξαιρετικά δραστήρια στο αντικείμενο, καθώς οι 
υψηλοί μισθοί και το περιορισμένο εργατικό δυναμικό στο χώρο ωθούν σε 
αναζήτηση τεχνολογικών «εναλλακτικών» λύσεων υψηλής απόδοσης. Ο στόχος 
είναι η ικανοποίηση των αναγκών των ταχέως αναπτυσσόμενων γειτονικών 
ασιατικών χωρών, όπου η ολοένα και αυξανόμενη μέση τάξη επιζητά όλο και 
καλύτερης ποιότητας φαγητό. 
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Τα Mantis και Shrimp αναπτύχθηκαν στο πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, από 
τον Σαλάχ Σουκαριέχ, καθηγητή Ρομποτικής και Έξυπνων Συστημάτων. Όπως 
λέει ο ίδιος, η επόμενη φάση για τα ρομπότ (μετά από «απλές» λειτουργίες, 
όπως τα αυτοκατευθυνόμενα θεριστικά μηχανήματα) είναι να κάνουν όλο και 
πιο σύνθετες δουλειές, όπως το πότισμα και η συγκομιδή. 

«Τα έχουμε εξοπλίσει με μια ποικιλία αισθητήρων, εξελιγμένη όραση, 
λέιζερ, ραντάρ κ.α.- συμπεριλαμβανομένων GPS και θερμικών αισθητήρων» 
λέει σχετικά ο Σουκαριέχ. Τέτοια μέσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
στην κηπουρική (τον τρίτο μεγαλύτερο αγροτικό τομέα της Αυστραλίας). 
Επιτυχείς δοκιμές ρομπότ και ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους του 
πανεπιστημίου του Σίδνεϊ έχουν γίνει επίσης και σε μία φάρμα με αμυγδαλιές 
στη Βικτώρια. Τα ρομπότ του Σουκαριέχ είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πολλά 
χρώματα, έτσι ώστε να μπορούν να «αντιληφθούν» ποια φρούτα είναι ώριμα. 
Στη συνέχεια, «έξυπνοι» αλγόριθμοι καθορίζουν την επόμενη ενέργεια του 
ρομπότ: χρήση λιπασμάτων ή εντομοκτόνων, καθάρισμα, συγκομιδή κ.α. 

Όλο και περισσότεροι Αυστραλοί αγρότες χρησιμοποιούν συστήματα 
αυτοκατεύθυνσης στις μηχανές θερισμού και ψεκασμού τους (67% αυτών που 
απάντησαν σε έρευνα της Grains Research and Development Corporation το 
2011, τη στιγμή που το 2008 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 47%). Ωστόσο, 
υπάρχουν ακόμα εμπόδια για την περαιτέρω χρήση τεχνολογίας, με 
σημαντικότερο το κόστος της αγοράς και ενοικίασης εξελιγμένων συστημάτων, 
καθώς και την αργή αύξηση της δαπάνης στον τομέα της έρευνας και 
ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα.  

Η Mercedes απολύει ρομπότ και προσλαμβάνει ανθρώπους 

Η τάση διείσδυσης των ρομπότ στα εργοστάσια και γενικότερα στην 
παραγωγή -η λεγόμενη «τέταρτη βιομηχανική επανάσταση- επιταχύνεται. Η 
Διεθνής Ομοσπονδία Ρομποτικής ανακοίνωσε ότι έως το 2018 αναμένεται να 
εγκατασταθούν στους χώρους δουλειάς παγκοσμίως περίπου 1,3 εκατομμύρια 
νέα βιομηχανικά ρομπότ. Αυτά θα προστεθούν στα περισσότερα από 1,5 
εκατομμύρια που δουλεύουν σήμερα στα εργοστάσια του πλανήτη. Ειδικά στον 
τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, μεταξύ 2013-14 η χρήση ρομπότ αυξήθηκε 
με ρυθμό-ρεκόρ 43%. Η διεθνής αγορά παραγωγικών ρομποτικών συστημάτων 
κάνει πλέον «τζίρο» περίπου 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συνεπώς η 
λεγόμενη «άνοδος των μηχανών» δείχνει αναπότρεπτη. Σήμερα στις διάφορες 
βιομηχανίες διεθνώς, δουλεύουν κατά μέσο όρο 66 ρομπότ ανά 10.000 
ανθρώπους εργαζόμενους. Την κορυφαία θέση έχει η Νότια Κορέα (478 
βιομηχανικά ρομπότ ανά 10.000 εργαζόμενους) και ακολουθούν η Ιαπωνία 
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(314/10.000) και η Γερμανία (292/10.000). Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην έβδομη 
θέση (164 ρομπότ/10.000 εργαζόμενους) και η Κίνα στην 28η (αλλά ανεβαίνει 
με ραγδαίο ρυθμό).Προ ημερών, εξάλλου, το Συμβούλιο Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων του Λευκού Οίκου στις ΗΠΑ, στην τελευταία έκθεσή του, 
εκτίμησε πως υπάρχει πιθανότητα 83% τα ρομπότ και οι άλλες μηχανές με 
τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσουν τις θέσεις χαμηλά αμειβόμενης 
εργασίας - και όχι μόνο. Ανάμεσα στα επαγγέλματα που κινδυνεύουν, πέρα από 
τους εργάτες, είναι οι σερβιτόροι, οι λογιστές, οι διαιτητές και τα... μοντέλα. Το 
πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η μελλοντική αγορά εργασίας εξαιτίας των ρομπότ, 
παραμένει θέμα διαμάχης μεταξύ των ειδικών, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε 
απαισιόδοξους (βλέπουν μεγάλη και αναπότρεπτη απώλεια θέσεων εργασίας 
για τους ανθρώπους) και σε αισιόδοξους (εκτιμούν ότι η ρομποτική και η 
τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες 
θα καταστρέψουν).Ζήτημα διαφωνίας παραμένει και ποιοί εργαζόμενοι 
κινδυνεύουν περισσότερο από την αυτοματοποίηση: άλλοι ειδικοί 
υποστηρίζουν ότι το βάρος θα πέσει κυρίως στους ώμους των χαμηλόμισθων 
και ανειδίκευτων και άλλοι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα τελικά θα έχει η 
μεσαία τάξη, καθώς τα δύο άκρα του φάρματος (οι τελείως ανειδίκευτοι και οι 
άκρως εξειδικευμένοι) θα κινδυνεύσουν λιγότερο να αντικατασταθούν από 
ρομπότ. Σε κάθε περίπτωση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Ρομποτικής Τζόε Γκέμα, «είναι σίγουρο ότι στο μέλλον, χάρη 
στις τεχνολογικές προόδους στη συνεργασία ανθρώπων-μηχανών, τα ρομπότ θα 
δουλεύουν δίπλα-δίπλα με τους ανθρώπους, βοηθώντας έτσι να 
αντικατασταθούν με ευέλικτες δομές οι σημερινές παραδοσιακές άκαμπτες 
παραγωγικές διαδικασίες». Κι ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσθέτουν 
ολοένα περισσότερα ρομπότ στα εργοστάσιά τους, η γερμανική Mercedes-Benz 
έκανε την έκπληξη, ανακοινώνοντας το ακριβώς αντίθετο: θα αποσύρει ρομπότ 
από τις γραμμές παραγωγής της και στη θέση τους θα προσλάβει ανθρώπους. 

Η απόφαση αφορά το ηλικίας 101 ετών εργοστάσιο του Σιντελφίνγκεν, όπου 
παράγονται περίπου 400.000 οχήματα ετησίως, μεταξύ των οποίων τα 
αυτοκίνητα πολυτελείας της εταιρείας (S-Class). Ο λόγος είναι ότι οι πελάτες 
έχουν πλέον τη δυνατότητα, όταν παραγγέλλουν το αυτοκίνητό τους, να το 
προσαρμόσουν στις ανάγκες τους, ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός. 
Όμως αυτή η εξατομίκευση δεν ευνοεί τα ρομπότ, που είναι καλύτερα για 
μαζική και όχι για κατά παραγγελία παραγωγή. Πολύ περισσότερο, που η 
στρατηγική της Mercedes είναι, έως το τέλος της δεκαετίας, να προσθέσει 30 
νέα μοντέλα στη γκάμα της, δέκα νέα στιλ και πολλές περισσότερες επιλογές 
εξατομίκευσης. Έτσι, κρίθηκε πως θα είναι πιο παραγωγικό, φθηνό και έξυπνο 
να επανέλθουν περισσότεροι άνθρωποι στη γραμμή παραγωγής. Με τον τρόπο 
αυτό, η εταιρεία προσδοκά να μειώσει τον μέσο χρόνο παραγωγής ενός 
αυτοκινήτου στο μισό, από 60 σε 30 ώρες.«Τα ρομπότ δεν μπορούν να τα 
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βγάλουν πέρα με τον βαθμό εξατομίκευσης και με την ποικιλία που παρέχουμε 
σήμερα. Γλιτώνουμε χρήματα και διασφαλίζουμε το μέλλον μας, 
απασχολώντας περισσότερους ανθρώπους», δήλωσε ο διευθυντής παραγωγής 
της Mercedes-Benz Μάρκους Σέφερ. Όπως είπε, θα χρειασθούν μόνο λίγες 
μέρες για να μεταμορφωθεί η γραμμή παραγωγής από αυτοματοποιημένη σε 
πιο...εξανθρωπισμένη. Τα ρομπότ όμως δεν θα φύγουν τελείως, κάθε άλλο. Θα 
μειωθούν τα μεγάλα στατικά ρομπότ συναρμολόγησης και σταδιακά θα 
αυξηθούν τα ελαφριά και πιο «έξυπνα» ρομπότ, που θα δουλεύουν 
«συντροφικά» με τους εργάτες (ίσως όμως να μην απεργούν εξίσου 
συντροφικά...). Παράλληλα, η BMW, η Audi , η Toyota κ.α. δοκιμάζουν στις 
γραμμές παραγωγής τους τέτοια ασφαλή ρομπότ, εξοπλισμένα με εξελιγμένους 
αισθητήρες και αυξημένη τεχνητή νοημοσύνη. 

Σκοπός: 

     Ο σκοπός μας είναι να αναδείξει κάποιες αρκετά ενδιαφέροντες και 
για πολλούς άγνωστες πτυχές της λειτουργίας των βιομηχανικών ρομπότ που 
συντελούν σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο βιομηχανικό 
χώρο, και άρα στην αύξηση του κέρδους. 
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ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Πέρα, όμως, από τη βιομηχανία και την ιατρική ευρύτατη χρήση ρομπότ γίνεται και 
σε άλλες εφαρμογές, όπως, για παράδειγμα, σε πυρηνικούς σταθμούς, υποθαλάσσιες 
έρευνες κ.λπ. Ρομπότ επίσης μπορούν να θεωρηθούν και τα αυτοματοποιημένα 
διαστημόπλοια, καθώς και ειδικές κατασκευές όπως, για παράδειγμα, η σοβιετική 
σεληνάκατος  Lunokhod-1. Τέλος, σε πειραματική βάση έχουν κατασκευαστεί 
οικιακά ρομπότ που καθαρίζουν το σπίτι, σερβίρουν ποτά ή "παίζουν" με τα παιδιά. 
Η ανάπτυξη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης άνοιξε ευρύτατες προοπτικές 
εφαρμογής της στη ρομποτική. H τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα πεδία έρευνας της πληροφορικής και αφορά την κατασκευή 
συστημάτων αυτοματισμού εφοδιασμένων με ικανότητα μάθησης, αξιολόγησης 
στοιχείων, λήψης αποφάσεων κ.ά. Οι σχετικές έρευνες στον τομέα της ρομποτικής 
αφορούν την κατασκευή ρομπότ τα οποία, πέρα από τις βασικές αισθήσεις, θα είναι 
εφοδιασμένα με αντιληπτικές ικανότητες (για παράδειγμα αντίληψη σχημάτων), 
ικανότητα διεξαγωγής λογικών συνειρμών και εξαγωγής συμπερασμάτων, καθώς και 
αυτοδιόρθωσης. Η ανάπτυξη της προηγμένης τεχνολογίας ρομπότ αναμένεται ότι θα 
βοηθήσει σημαντικά στην επίλυση προβλημάτων και στην ολοκλήρωση εργασιών σε 
χώρους που είναι δύσκολα προσπελάσιμοι για τον άνθρωπο. Ωστόσο εκφράζονται 
και φόβοι για τη δυσκολία ελέγχου των συστημάτων αυτών, καθώς θα είναι 
εφοδιασμένα με ικανότητα ανάπτυξης σχετικής αυτονομίας κατά τη λειτουργία τους. 

Τα ρομπότ Partner και Assist της Toyota. 

Η Toyota οικοδομεί  ρομπότ που διαθέτουν εξυπνάδα και μπορούν να βοηθήσουν 
τους ανθρώπους σε δραστηριότητες, όπως η παροχή βοήθειας, η φροντίδα των 
ηλικιωμένων, η παραγωγή, και η κινητικότητα στο εγγύς μέλλον 

Η οικογένεια ρομπότ Partner 

Το ρομπότ Partner, όπως υποδηλώνει το όνομά του, είναι ένα ρομπότ που βοηθά 
τους ανθρώπους συνδυάζοντας τη φροντίδα και τη νοημοσύνη. Η Toyota έχει 
εργαστεί για την ανάπτυξη εμπορικά βιώσιμων ρομπότ Partner με βάση την 
τεχνογνωσία της στον τομέα της βιομηχανικής ρομποτικής και την εφαρμογή των 
τεχνολογιών αιχμής. 

 



24 

 

Το ρομπότ Assist 

Το ρομπότ Assist, που διαθέτει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, είναι ένα από τα ρομπότ 
της οικογένειας Partner. Είναι αρκετά ευφυές για να σκεφτεί για τον εαυτό του, και 
επιπλέον να λειτουργήσει επιδέξια διάφορες συσκευές στους τομείς της παροχής 
φροντίδας σε ηλικιωμένους, την κατασκευή, και την κινητικότητα. Στο μέλλον, η 
Toyota ελπίζει ότι το ρομπότ Assist θα γίνει έμπιστος συνεργάτης του ανθρώπου, 
φροντίζοντας τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους στα κέντρα περίθαλψης 
ηλικιωμένων και αναλαμβάνοντας  οικιακά καθήκοντα. 

Το ρομπότ Asimo 

Η Honda παρουσίασε το νέο ανθρωποειδές ρομπότ ASIMO, που υιοθετεί την 
παγκοσμίως πρώτη τεχνολογία αυτόνομου ελέγχου συμπεριφοράς. Η Honda 
καθιέρωσε μία νέα, γενική ονομασία Honda Robotics, στην οποία υπάγονται όλες οι 
ρομποτικές τεχνολογίες και προϊοντικές εφαρμογές που δημιουργήθηκαν μέσω του 
τμήματος R&D για τα ανθρωποειδή ρομπότ. 

Έχοντας προοδεύσει στην αυτονομία, ο νέος ASIMO εξακολουθεί να κινείται χωρίς 
τηλεχειρισμό. Επιπλέον υπάρχει σημαντική βελτίωση στη νοημοσύνη και τη φυσική 
ικανότητα να προσαρμόζεται στις καταστάσεις. 

Ο νέος ASIMO έχει ικανότητα λήψης αποφάσεων που καθορίζει τη συμπεριφορά 
του σε συνάρτηση με τον περίγυρο. Τρεις ήταν οι παράγοντες που κρίθηκαν 
απαραίτητοι για τη λειτουργία ενός ρομπότ ως αυτόνομης μηχανής και στη συνέχεια 
αναπτύχθηκαν οι απαιτούμενες τεχνολογίες για την υλοποίησή τους: 

1. υψηλού επιπέδου ικανότητα ισορροπίας κορμού για να μπορεί το ρομπότ να 
τεντώνει με ταχύτητα το πόδι. 

2. ικανότητα αναγνώρισης περιβάλλοντος, για την ενσωμάτωση πληροφοριών όπως 
κινήσεις ανθρώπων, από πολλαπλούς αισθητήρες και αξιολόγηση των 
μεταβολών. 

3. ικανότητα αυτόνομης συμπεριφοράς για να αξιολογεί το ρομπότ πληροφορίες 
που έχει συλλέξει και να αποφασίζει αυτόνομα το επόμενο βήμα χωρίς 
τηλεχειρισμό. 

Η Honda βελτίωσε την νοημοσύνη, δημιουργώντας μία νέα θεμελιώδη τεχνολογία 
νοημοσύνης, που αξιολογεί αναλυτικά τα δεδομένα πολλαπλών αισθητήρων τα οποία 
αντιστοιχούν σε οπτικά, ηχητικά και απτικά ερεθίσματα, στη συνέχεια εκτιμά τις 
συνθήκες περιβάλλοντος και υπαγορεύει την αντίστοιχη συμπεριφορά του ρομπότ. 
Με αυτή την τεχνολογία, ο ASIMO είναι ικανός να αντιδρά στις κινήσεις των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Επιπλέον, ο συντονισμός οπτικών και ηχητικών 
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ερεθισμάτων επιτρέπει στον ASIMO να αναγνωρίζει τις φωνές πολλών ανθρώπων 
που μιλάνε ταυτόχρονα, κάτι δύσκολο ακόμα και για ένα ανθρώπινο αυτί. Τέλος, ο 
ASIMO μπορεί τώρα να προβλέπει προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί κάποιος τα 
επόμενα δευτερόλεπτα με βάση πληροφορίες από αισθητήρες τοποθετημένους στο 
χώρο και να βρίσκει γρήγορα μία εναλλακτική διαδρομή για να αποφύγει τη 
σύγκρουση εάν διαπιστωθεί ότι οι δρόμοι τους διασταυρώνονται. 

Επίσης, βελτίωσε τη φυσική ικανότητα, συνδυάζοντας ενδυναμωμένα πόδια με 
μεγαλύτερο εύρος κινήσεων και μια νέα τεχνολογία ελέγχου για να αλλάζει τις 
θέσεις βηματισμού στη μέση μιας κίνησης που επιτρέπει στον ASIMO να περπατά, 
να τρέχει μπροστά και πίσω, να πηδά στο ένα πόδι ή και στα δύο πόδια συνεχώς. Με 
τέτοια ευελιξία κινήσεων, ο ASIMO προσαρμόζεται καλύτερα σε μεταβολές του 
περιβάλλοντος ώστε να αποφεύγει ανωμαλίες μιας επιφάνειας και να παραμένει 
σταθερός. 

Τέλος, η Honda βελτίωσε την ικανότητα εκτέλεσης εργασιών, εξελίσσοντας ένα 
πολύ λειτουργικό συμπαγές "χέρι" πολλαπλών δακτύλων με απτικό αισθητήρα και 
αισθητήρα δύναμης ενσωματωμένους στην παλάμη και σε κάθε δάχτυλο αντίστοιχα, 
ώστε να ελέγχει τα δάχτυλα ανεξάρτητα. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία 
αναγνώρισης αντικειμένου που βασίζεται σε οπτικά και απτικά ερεθίσματα, αυτό το 
‘χέρι’ επιτρέπει στον νέο ASIMO να εκτελεί εργασίες με επιδεξιότητα, όπως να 
σηκώνει ένα γυάλινο μπουκάλι και να βγάζει το καπάκι, ή να κρατά χωρίς να 
συμπιέζει ένα χάρτινο ποτήρι π.χ. για να ‘σερβίρει’ ένα ποτό. Επιπλέον, ο ASIMO 
μπορεί τώρα να εκφράζεται με τη νοηματική γλώσσα που απαιτεί περίπλοκη κίνηση 
των δακτύλων. 

NAO, το ροµπότ που μοιάζει παιδί! 

Το 2010, αποτελεί το νέο επίτευγμα της ευρωπαϊκής ροµποτικής που υλοποιήθηκε 
από την Aldebaran Robotics. 

Ο Νάο έχει προγραμματιστεί να µιµείται τις συναισθηματικές ικανότητες ενός 
παιδιού ηλικίας ενός έτους. Επίσης, μπορεί να μαθαίνει και να ερµηνεύει 
συγκεκριµένους ανθρώπινους ρόλους και να αντιδρά καταλλήλως. Χάρη σε µια 
βιντεοκάµερα που έχει ενσωµατωθεί στο σύστηµά του, ο Νάο είναι σε θέση να 
αντιληφθεί πόσο κοντά του βρίσκεται κάποιος. Διαθέτει ακόµα και αισθητήρες 
ανίχνευσης. Το  ροµπότ έχει ακόµη την ικανότητα να επεξεργάζεται πού 
κατευθύνεται το βλέµµα των συνεργατών του και να αποτυπώνει στη µνήµη του 
διαφορετικές φυσιογνωμίες. Χάρη σε ένα νευρωνικό δίκτυο, ο Νάο θυµάται ακόµα 
και τις συναναστροφές του µε διαφορετικούς ανθρώπους. Το ροµπότ είναι 
προγραμματισμένο να εκφράζει κάθε συναίσθηµα µε συγκεκριµένο τρόπο. Ωστόσο, 
είναι σε θέση να αποφασίζει µόνο του πότε θα τα φανερώσει. 
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Οι ευρωπαίοι επιστήμονες µπορούν επίσης να προγραµµατίσουν τον Νάο ώστε να 
διαμορφώνει διαφορετικές προσωπικότητες. Ο προγραμματισμός του Νάο αποτελεί 
µέρος ενός ερευνητικού προγράµµατος µε την ονοµασία Feelix Growing, το οποίο 
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Στόχος του προγράµµατος είναι η 
δηµιουργία ροµπότ ικανών να ανιχνεύσουν τη συναισθηµατική συµπεριφορά των 
ανθρώπων και να αλληλεπιδράσουν µε αυτούς. Μέρος του σχεδίου προβλέπει πως 
ροµπότ όπως ο Νάο µπορούν να στηρίξουν το έργο των γιατρών, των νοσοκόµων και 
των γονιών σε νοσοκοµεία παίδων. Οπως εξήγησε η Καναµέρο, ίσως τα παιδιά 
αισθανθούν πως ένα µικρό, φιλικό ροµπότ µπορεί να καταλάβει καλύτερα τη 
συναισθηµατική τους κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιθανό να έχουν 
λιγότερο άγχος και κατά την προετοιµασία, αλλά και κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας. 

NAO Next Gen: ο διάδοχος του NAO 

Η γαλλική εταιρεία Aldebaran Robotics παρουσίασε την κυκλοφορία ενός οικιακού 
ρομπότ  επόμενης  γενιάς  με  το  όνομα NAO Next Gen.  Στόχος  είναι  το  νεό  μικρό 
ανθρωποειδές  ρομπότ  ύψους  59  εκατοστών  να  εργαστεί  μεταξύ  άλλων  με 
αυτιστικά παιδιά και ηλικιωμένους. 

Το NAO Next Gen έχει υπολογιστική ισχύ, για να διαχειρίζεται πολλές εργασίες 
ταυτόχρονα χάρη στον ενσωματωμένο επεξεργαστή Atom 1.6 GHz. Διαθέτει ένα 
αρκετά εντυπωσιακό σύνολο χαρακτηριστικών που του επιτρέπουν να πλοηγείται με 
άνεση στο περιβάλλον του. 

Διαθέτει δυο κάμερες υψηλής ανάλυσης και την ικανότητα να επεξεργάζεται δυο 
video ταυτόχρονα. Αυτό βελτιώνει την αναγνώριση των αντικειμένων και προσώπου, 
ακόμα και από μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού. Επίσης, διαθέτει αισθητήρα 
sonar, δυο υπέρυθρους εκπομπούς και δέκτες, εννέα αισθητήρες αφής, οκτώ 
αισθητήρες πίεσης, Wi-Fi και δυνατότητα σύνδεσης του σε δίκτυο. 

Χάρη στα τέσσερα μικρόφωνα που διαθέτει μπορεί να αναγνωρίσει μια φωνητική 
εντολή και να εντοπίσει οποιοδήποτε άλλο θόρυβο. Αυτό το καταφέρνει με το 
Nuance, το λογισμικό αναγνώρισης φωνής που του επιτρέπει να αναγνωρίζει εντολές 
και να απομονώνει μια λέξη, σε μια σειρά λέξεων, σε μια πρόταση. Εύκολη 
διαχείριση των εφαρμογών του μέσω υπολογιστή και δυνατότητα προσθήκης 
κειμένου και μετατροπής του σε ομιλία σε 8 γλώσσες. Χρησιμοποιεί τα άκρα του, για 
να προστατευτεί από τις ξαφνικές πτώσεις και συγκρούσεις. Το ρομπότ, αυτή την 
περίοδο, εργάζεται σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο, για να είναι σε θέση να εργαστεί με 
μαθητές γυμνασίου. 
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Rosemary, ένα νέο ρομπότ για τη Fukushima 

Το Rosemary είναι ένα νέο πρωτότυπο ρομπότ, που αναπτύχθηκε από το Κέντρο 
Τεχνολογίας Ρομποτικής του Μέλλοντος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Chiba, 
στην Ιαπωνία, για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 

Συγκεκριμένα, το ρομπότ σχεδιάστηκε για να εργαστεί στον πυρηνικό σταθμό 
Fukushima Daiichi, στο βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας ο οποίος καταστράφηκε από 
σεισμό και τσουνάμι. Μετά την καταστροφή, ρομπότ από τις ΗΠΑ ήταν τα πρώτα 
που εξερεύνησαν την κατεστραμμένη πυρηνική εγκατάσταση. Τώρα, οι προσπάθειες 
των Ιαπώνων ερευνητών έχουν ενταθεί και ανέπτυξαν ένα δικό τους πρωτοποριακό 
ρομπότ που θα λειτουργήσει σε περιοχές που έχουν μολυνθεί από την ακτινοβολία. 
Το ρομπότ που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Ερευνητικό Κέντρο του Τόκιο, έχει 
τέσσερα πόδια που εκτείνονται και περιστρέφονται, για να το βοηθήσει να 
αναρριχηθεί πάνω από απότομες σκάλες και τα εμπόδια. Μπορεί να ανέβει σε γωνίες 
πάνω από 60 μοίρες και μπορεί να μεταφέρει όργανα και άλλο ωφέλιμο φορτίο 
βάρους μέχρι 60 κιλά. Χρησιμοποιεί μία ενσωματωμένη κάμερα και έναν ανιχνευτή 
λέιζερ για να χαρτογραφήσει το περιβάλλον του μεταφέροντας τα δεδομένα πίσω 
στον υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο. 

Ρομπότ βοηθάει τους «χαμένους» επιβάτες του αεροδρομίου του 
Άμστερνταμ 

Η πρωτοβουλία για την ύπαρξη ενός τέτοιου ρομπότ ήλθε από την 
ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM, που έχει προσέξει πόσοι αρχάριοι επιβάτες 
χάνουν την πτήση τους, απλούστατα επειδή χάνονται μέσα στο πολύβουο 
αεροδρόμιο 

 
Ένα ρομπότ περιφέρεται στους χώρους αφίξεων και αναχωρήσεων του μεγάλου και 
πολυσύχναστου διεθνούς αεροδρομίου «Σκίπχολ» του 'Άμστερνταμ, δίνοντας 
πληροφορίες στους επιβάτες και βοηθώντας τους να προσανατολισθούν και να πάνε 
εκεί που θέλουν. 
 
Το πείραμα είχε διαρκέσει μια εβδομάδα και εντασσόταν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
"Spencer", με τη συμμετοχή πέντε χωρών, για τη χρήση ρομπότ σε αεροδρόμια.  
 
Το ρομπότ κατευθύνει τους επιβάτες, πού θα βρουν καροτσάκια για τις αποσκευές 
τους, πού βρίσκεται το ανταλλακτήριο συναλλάγματος ή μια συγκεκριμένη πύλη 
αναχώρησης. 
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Παγκόσμια Ρομποτική Έκθεση στην Κίνα  
 
        Η Παγκόσμια Ρομποτική Συνδιάσκεψη και Έκθεση, που πραγματοποιείται στο 
Πεκίνο, αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία να δει κανείς πόσο έχουν εξελιχθεί τα 
ρομπότ πλέον και ειδικότερα πόσο «ποντάρει» σε αυτά η Κίνα για το μέλλον. Στην 
εκδήλωση συμμετέχουν πάνω από 120 εταιρείες, 100 ειδικοί και 12 διεθνείς 
οργανισμοί. 
 
Μεταξύ άλλων, η κινεζική HIT Robot Group παρουσίασε αυτόνομα ρομπότ σε 
μέγεθος παιγνιδιού, αλλά φονικού, αφού μεταφέρουν εκτοξευτές χειροβομβίδων και 
πολυβόλα. Προορίζονται για αντιτρομοκρατική δράση, αν και δεν θα είναι καθόλου 
ευχάριστο να πέσουν στα χέρια των τρομοκρατών. 
 
Η ίδια εταιρεία παρουσίασε και δύο άλλα ρομπότ, ένα που ανιχνεύει χημικά αέρια 
στο περιβάλλον και ένα που κάνει τον πυροτεχνουργό για ύποπτες βόμβες. Και τα 
τρία αυτά ρομπότ συνεργάζονται μεταξύ τους ως ομάδα, αν χρειαστεί. 
 
Το πιο σέξι ρομπότ στον κόσμο 
 
        Όμως αυτά που έλκουν περισσότερο την προσοχή του κοινού, δεν είναι τα 
στρατιωτικά ή τα βιομηχανικά ρομπότ, αλλά τα ρομπότ του τομέα υπηρεσιών. Στην 
έκθεση παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, ένα ρομπότ που μοιάζει με γυναίκα και 
μαγειρεύει, καθώς επίσης ρομπότ-σερβιτόρες  
Όμως τα βλέμματα τραβά κυρίως η Geminoid F, ένα όμορφο ανθρωπόμορφο θηλυκό 
ρομπότ, δημιούργημα του Χιρόσι Ισιγκούρο του Πανεπιστημίου της Οζάκα. Ουκ 
ολίγοι, αφού μίλησαν και φωτογραφήθηκαν μαζί της, δήλωσαν ότι τη βρίσκουν «το 
πιο σέξι ρομπότ στον κόσμο». 
Η Geminoid F, παρόλο που δεν μπορεί να περπατήσει, αλλά πρέπει να μεταφέρεται 
καθισμένη σε καροτσάκι, έχει λαμπρό μέλλον μπροστά της, αφού είναι το πρώτο 
ανθρωπόμορφο ρομπότ που έχει παίξει ήδη σε ιαπωνική κινηματογραφική ταινία!  
 
Το ρομπότ στη NASA 

Η αμερικανική υπηρεσία Διαστήματος τρέχει σε συνεργασία με δύο μεγάλα 
αμερικανικά πανεπιστημιακά ιδρύματα ένα νέο πρόγραμμα ανάπτυξης ρομποτικής 
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τεχνολογίας, το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη ρομπότ που θα 
χρησιμοποιηθούν μελλοντικά σε διαστημικές αποστολές. Τα δύο πανεπιστήμια θα 
πρέπει να παρουσιάσουν την πρόοδο τους σε δύο χρόνια από σήμερα. Όπως γίνεται 
εύκολα κατανοητό, η ανάπτυξη ρομποτικών αστροναυτών δεν είναι κάτι εύκολο, 
καθώς οι επιστήμονες καλούνται να ξεπεράσουν μία σειρά από τεχνικές δυσκολίες 
και λογικά εμπόδια όπως για παράδειγμα είναι η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και 
του κατάλληλου λογισμικού που θα βοηθήσει στην «επιβίωση» ενός ρομπότ στις 
αντίξοες συνθήκες του διαστήματος. Δεν είναι τα μοναδικά ρομπότ που έχει 
αναπτύξει η NASA. Κρίνοντας από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι στο μέλλον η 
ρομποτική τεχνολογία θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξερεύνηση του διαστήματος. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Αυτά όλα είναι ωραία και καλά, όμως αρκετοί ειδικοί ανησυχούν ότι αν και η 
ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, 
καταστρέφουν επίσης αρκετές άλλες. Και πολλοί φοβούνται ότι στο μέλλον η 
ζυγαριά θα γείρει προς την πλευρά της αυξημένης ανεργίας. Βιομηχανικοί εργάτες, 
υπάλληλοι σε καταστήματα και γραφεία, χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση, 
αντιμετωπίζουν την μεγαλύτερη απειλή να χάσουν τη δουλειά τους για χάρη ενός 
ρομπότ. Αλλά δεν είναι οι μόνοι. Άλλωστε, όπως έχει ήδη αποδειχτεί, τα ρομπότ 
μπορούν ακόμη και να κάνουν παρουσιάσεις... 
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