
ΝΑΝΟΡΟΜΠΟΣ 



ΟΡΙΜΟ 

• Η λέξη ρομπότ έγινε για πρώτη φορά γνωστή στο ευρύ κοινό από τον Σσέχο 
συγγραφέα Karel Capek στο έργο του, Rossum’s Universal Robots, το 1920. 
Σο έργο ξεκινά σε ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει τεχνητούς ανθρώπους 
που ονομάζονται Robot τα οποία είναι μάλλον πιο κοντά στη σημερινή ιδέα 
των ανθρωποειδών. Η λέξη Robota στα τσέχικα σημαίνει σκλαβωμένος 
εργάτης/ βαριά εργασία. Ο όρος Ρομποτική χρησιμοποιήθηκε για να 
περιγράψει τον επιστημονικό κλάδο που ασχολείται με τα ρομπότ από τον 
συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Isaac Asimov. 



ΧΡΗΕΙ ΣΗ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ                              
 

• Σο 1985 εμφανίζονται τα πρώτα ρομπότ στη Χειρουργική,το PUMA 560 
χρησιμοποιήθηκε για να τοποθετήσει μια βελόνα βιοψίας στο εγκέφαλο ενός 
ασθενούς με καθοδήγησh από Αξονικό Σομογράφο.  

 

 

 

 

 

• Η μεγάλη επανάσταση όμως στη ρομποτική χειρουργική έγινε το 1999 με  

την εμφάνιση του da Vinci Surgical System και του Zeus robot surgical system 
από την Intuitive Surgical. 

 

 



ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

• Αλληλεπίδραση με βιολογικά συστήματα,ιστούς,κύτταρα και μακρομόρια. 
Αυτό οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση του μικρόκοσμου και στην ανάπτυξη 
νέων μεθόδων για την θεραπεία διαφόρων νοσημάτων. 

• Είναι φθηνά και χρησιμοποιούν μικρές και ελαφριές μπαταρίες τύπου 
νομίσματος. υνήθως χρησιμοποιούν βιολογικούς κινητήρες, όπως χημική 
ενέργεια από υγρά του περιβάλλοντα χώρου. 

 



ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
• Η αυτόματη υπηρέτρια του Φίλωνος 

• Πρόκειται για ένα ανθρωποειδές ρομπότ με τη μορφή υπηρέτριας που στο δεξί χέρι 
της κρατούσε μια οινοχόη. Όταν ο επισκέπτης τοποθετούσε έναν κρατήρα στην 
παλάμη του δεξιού χεριού της εκείνη αυτόματα έριχνε αρχικά κρασί και στη συνέχεια 
για ανάμιξη νερό στον κρατήρα ανάλογα με την επιθυμία του. Οι μηχανισμοί της 
Θεραπαινίδας βασίζονται στα σχέδια των Ήρωνα και Φίλωνα. Ωστόσο, χρειάστηκε η 
επιστημονική δεινότητα των καθηγητών Σάσιου και Κορέ για να μπορέσει η 
Θεραπαινίδα να αντικρίσει στα μάτια τους κατοίκους της σύγχρονης Αθήνας. 

                                                     Αξίζει να αναφερθεί πως 
Αυτόματα δεν έφτιαχναν 
μόνο οι Ευρωπαίοι, το 19º 

αιώνα ο Ιάπωνας 
Χισασίγκε Σανάκα 
(Hisashige Tanaka) 
δημιούργησε 
ρομποτικούς 
μηχανισμούς που είχαν 

την «ικανότητα» γραφής 
ιαπωνικών 
ιδεογραμμάτων ή 
σερβιρίσματος τσαγιού. 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 

• Σο 1961 κατασκευάζεται και τίθεται σε λειτουργία το πρώτο βιομηχανικό 
ρομπότ. ύμφωνα 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. Συπικές εφαρμογές τους στη βιομηχανία 
περιλαμβάνουν τη φόρτωση - εκφόρτωση προϊόντων τη βαφή την κοπή. 



ΜΕΣΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

• Κεντρικό χαρακτηριστικό της βιομηχανικής κοινωνίας ήταν η είσοδος της 
μηχανής στην παραγωγή. Κεντρικό χαρακτηριστικό της μεταβιομηχανικής 
κοινωνίας είναι η χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών και των νέων 
τεχνολογιών στην παραγωγή και τις υπηρεσίες. Η πληροφορική αυξάνει την 
παραγωγικότητα σε όλους τους τομείς, καθώς τα προϊόντα παράγονται 
ταχύτερα, με μικρότερο κόστος. Ουσιαστικά, η πληροφορία στη 
μεταβιομηχανική εποχή είναι ένα είδος κεφαλαίου, καθώς μπορεί να αποφέρει 
μεγάλα κέρδη. Επειδή η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες είναι γνώσεις, η 
μεταβιομηχανική κοινωνία θεωρείται κοινωνία της γνώσης, δίνει βαρύτητα στις 
νέες εφευρέσεις και στην τεχνογνωσία. 

 



ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΕ ΧΡΗΕΙ 

• Όταν πρόκειται για καινοτόμο τεχνολογία σε μια πραγματικά επική κλίμακα, δεν 
υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό ή τρομακτικό από τα νανορομπότ. Οι επιστήμονες 
αναπτύσσουν ρομπότ μικρότερα από το πλάτος μιας ανθρώπινης τρίχας με την ιδέα 
ότι θα μπορούσαν να ελεγχθούν σε μοριακό επίπεδο. 

• Θα μπορούσαν να προγραμματιστούν και να χρησιμοποιηθούν μέσα στο 
ανθρώπινο σώμα για να καταστρέψουν τα κύτταρα μας, να αποτελέσουν μέρος ενός 
δυναμικού «εργατικού δυναμικού» για ταχεία κατασκευή ή ακόμα  να 
χρησιμοποιηθούν ως πιθανά όπλα. 

• Δεν έχουμε καν αρχίσει να εξετάζουμε σκόπιμες επιθέσεις με τη χρήση νανορομπότ. 
Ένας έμπειρος hacker θα μπορούσε να τα προγραμματίσει για να εκτελέσουν 
οποιαδήποτε δραστηριότητα στον οργανισμό μας ή ακόμα και για να 
εξολοθρεύσουν μεγάλες ομάδες ατόμων. Βέβαια αυτό θα χρειαστεί δεκάδες ακόμα 
χρόνια, μέχρι η τεχνολογία να γίνει ευρέως διαθέσιμη και προσιτή. 

 



ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΕ ΧΡΗΕΙ 

• Big Dog 

• Ρομπότ που σχεδιάζεται για τον αμερικανικό στρατό το οποίο μπορεί να 
μεταφέρει πολεμοφόδια σε στρατιώτες που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές, 
εκεί που δεν μπορούν να φτάσουν τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα του 
αμερικανικού στρατού. Ζυγίζει 109 κιλά και μπορεί να μεταφέρει βάρος 150 
κιλών.    

 





ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α 

• Αναστασία Κάκκου-Δρόσου 

• ωτήριος Δουκλιάς 

• Μυρτώ Γιαννικοπούλου 

 

• Εκπαιδευτικός: κυρία Ευαγγελία Κουνάβη 

• χολικό έτος 2018-2019 

 

   ΠΗΓΕ: 

Big Dog video: https://www.youtube.com/watch?v=xqMVg5ixhd0 

• http://robodiastasi.weebly.com/alpharhochialphaiotaalpha-rhoomicronmupiomicrontau.html  

• https://blogs.sch.gr/2lykklria/files/2015/06/Group1.pdf  

• http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=0401001  

• https://en.wikipedia.org/wiki/Microbotics  

• http://athinodromio.gr/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%84-%CE%B7-
%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82/#.XEMsRmlS9dg 

• http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/2958/1/Master%20%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%
CE%A9%CE%9D.pdf 

Nanorobots.pptx
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/2958/1/Master %CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9F %CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/2958/1/Master %CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9F %CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/2958/1/Master %CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9F %CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/2958/1/Master %CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9F %CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/2958/1/Master %CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9F %CE%A0%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D.pdf

