
 

Οι στρατιώτες ρομπότ λειτουργούν αυτόνομα ή με  

συσκευές τηλεχειρισμού  που είναι ειδικά  

σχεδιασμένες για στρατιωτικές εφαρμογές.Αυτά τα  

συστήματα αυτού του αντικειμένου ερευνώνται από 

διάφορους στρατούς.Τα στρατιωτικά ρομπότ 

πρωτοεμφανίστηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο και  

στον Ψυχρό Πόλεμο, με τη μορφή της γερμανικής  

Goliath. Tο MQ-1 Predator drone ήταν όταν οι  

αξιωματικοί  της CIA άρχισαν να βλέπουν την  

πρώτη πρακτική επιστροφή της δεκαετίας τους  

ώστε να χρησιμοποιούν τα εναέρια-ρομπότ. 

Η χρήση των ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις, αν  

και παραδοσιακά θυμίζει σενάριο από ταινία  

επιστημονικής φαντασίας, διερευνάται ως πιθανό  

μελλοντικό  μέσο διεξαγωγής πολέμων. Ήδη αρκετοί 

στρατιώτες ρομπότ έχουν αναπτυχθεί από διάφορους  

στρατούς. 



 

 
 
Έχουν γίνει κάποιες εξελίξεις προς την κατεύθυνση της 
 ανάπτυξης αυτόνομων μαχητικών και βομβαρδιστικών 
 αεροπλάνων.Η χρήση των αυτόνομων μαχητικών και 
 βομβαρδιστικών είναι για την καταστροφή των στόχων 
 του εχθρού και είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα.Λόγω της  
έλλειψης εκπαίδευσης που απαιτείται για τους  
πιλότους των ρομποτικών,τα αυτόνομα αεροπλάνα 
είναι σε θέση να εκτελέσουν τους ελιγμούς που δεν  
θα μπορούσαν διαφορετικά με τους ανθρώπινους  
πιλότους (λόγω του υψηλού ποσού της G-Force), 
τα αεροπλάνα είναι σχεδιασμένα να μην απαιτούν 
 ένα σύστημα υποστήριξης της ζωής, και μια  
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απώλεια ενός αεροπλάνου δεν σημαίνει την απώλεια 
 ενός πιλότου. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μειονέκτημα για 
 την ρομποτική είναι η αδυναμία τους να μην μπορούν 
 να φιλοξενήσουν μη κανονικές συνθήκες. Οι εξελίξεις 
 στην τεχνητή νοημοσύνη στο εγγύς μέλλον μπορεί  
να βοηθήσει για την επανόρθωση αυτής. 
 
Η US Mechatronics έχει δημιουργήσει ένα όπλο φρουρό 
 το οποίο λειτουργεί αυτόματα και τώρα αναπτύσσεται  
κι' άλλο  για εμπορική και στρατιωτική χρήση. 
Το MIDARS, είναι ένα τετράτροχο ρομπότ εξοπλισμένο με 
 πολλές κάμερες, ραντάρ, και, ενδεχομένως, ένα πυροβόλο 
 όπλο, που εκτελεί αυτόματα τυχαίες ή προγραμματισμένες 
 περιπολίες γύρω από μια στρατιωτική βάση ή άλλη  
εγκατάσταση της κυβέρνησης.Ειδοποιεί έναν ανθρώπινο 
 παρατηρητή όταν ανιχνεύει μια κίνηση σε μία μη 
 εξουσιοδοτημένη περιοχή. Ο χειριστής μπορεί να δώσει 
 εντολή στη συνέχεια το ρομπότ να αγνοήσει το γεγονός, 
 ή να πάρει ο ίδιος  το τηλεχειριστήριο και να ασχοληθεί με  
τον εισβολέα, ή καλύτερα να κοιτάξει την κάμερα έκτακτης 
 ανάγκης. Το ρομπότ σαρώνει τακτικά τις ετικέτες 
 αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) που διατίθενται 
 στην αποθήκη αποθεμάτων καθώς περνάει από έξω και  
αναφέρει τυχόν στοιχεία που λείπουν.Autonomous Rotorcraft 
 Sniper System είναι ένα πειραματικό ρομποτικό σύστημα  
όπλων που αναπτύσσεται από τον αμερικανικό στρατό από το 
 2005.Αποτελείται από ένα τηλεχειριζόμενο όπλο ελεύθερου  
σκοπευτή που συνδέεται με ένα μη επανδρωμένο αυτόνομο  
ελικόπτερο. Προορίζεται για χρήση σε αστική μάχη ή για διάφορες 
 άλλες αποστολές που απαιτούν ελεύθερους σκοπευτές.Οι δοκιμές 



 της  πτήσης έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το καλοκαίρι  
του 2009. 
    To «Mobile Αutonomous Robot Software" είναι ένα ερευνητικό 
 πρόγραμμα  το οποίο ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2003 από το  
Πεντάγωνο οι οποίοι αγόρασαν 15 Segways σε μια προσπάθεια  
για την ανάπτυξη πιο προηγμένων στρατιωτικών ρομπότ. Το 
 πρόγραμμα ήταν μέρος ενός προγράμματος του πενταγώνου 
 αξίας 26 εκατομμυρίων δολαρίων και ήταν για την ανάπτυξη  
λογισμικού για αυτόνομα συστήματα. 
 
    Ο Ταγματάρχης Kenneth Rose ο οποίος είναι εκπαιδευτής του 
 Στρατού των ΗΠΑ και της Doctrine Command περιγράφει μερικά 
 από τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής τεχνολογίας στον πόλεμο: 
 «Οι μηχανές δεν κουράζονται,δεν κλείνουν τα μάτια τους, δεν  
κρύβονται κάτω από τα δέντρα, όταν βρέχει και δεν μιλάνε με τους 
 φίλους τους . Μία ανθρώπινη προσοχή στη λεπτομέρεια την ώρα 
 της σκοπιάς μειώνεται δραματικά στα πρώτα 30 λεπτά.Οι μηχανέ 
ς δεν ξέρουν πως να φοβούνται. "Επίσης δίνεται μεγάλη και 
 αυξανόμενη προσοχή στο πώς να γίνουν τα ρομπότ πιο  
αυτόνομα και στο τέλος να επιτρέποντάς τα να λειτουργούν από 
 μόνα τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πιθανώς πίσω από τις 
 εχθρικές γραμμές. Για αυτές τις λειτουργίες, τα συστήματα όπως το  
Energetically Autonomous Tactical Robot δοκιμάζονται,με στόχο να  
αποκτήσουν τη δική του ενέργεια από την αναζήτηση τροφής για  
φυτική ύλη. 

 



 

Το 2009, επιστήμονες και τεχνικοί εμπειρογνώμονες  

συμμετείχαν σε διάσκεψη για να συζητήσουν τις  

επιπτώσεις του υποθετικού ενδεχόμενου  τα ρομπότ  

και οι υπολογιστές να μπορούσαν να γίνουν αυτάρκεις  

και να είναι σε θέση να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. 

Συζήτησαν τη δυνατότητα και το βαθμό στον οποίο οι  
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υπολογιστές και τα ρομπότ μπορούν να είναι σε θέση να  

αποκτήσουν οποιοδήποτε επίπεδο αυτονομίας, και σε ποιο  

βαθμό θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες ικανότητες  

ώστε να θέσει οποιαδήποτε απειλή ή κίνδυνο. Σημείωσαν ότι  

κάποια ρομπότ έχουν αποκτήσει διάφορες μορφές όπως η  

ήμι-αυτονομία, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να είναι  

σε θέση να βρίσκουν τις πηγές ενέργειας από μόνα τους και να  

είναι σε θέση να επιλέγουν ανεξάρτητα στόχους για την επίθεση  

τους με όπλα. Σημείωσαν επίσης ότι ορισμένοι ιοί υπολογιστών  

μπορούν  να αποφύγουν την κατάργηση και έχει την επιτύχει  

«cockroach intelligence". Σημείωσαν ότι η αυτογνωσία, όπως  

απεικονίζεται σε ταινία επιστημονικής φαντασίας είναι μάλλον  

απίθανο, αλλά επίσης υπήρχαν και άλλοι πιθανοί κίνδυνοι και  

παγίδες. Μερικοί ειδικοί και ακαδημαϊκοί έχουν αμφισβητήσει τη  

χρήση των ρομπότ για την καταπολέμηση των στρατιωτικών,  

ιδίως όταν σε τέτοια ρομπότ έχει δοθεί κάποιος βαθμός αυτόνομης  

λειτουργίας.Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει χρηματοδοτήσει μια  

έκθεση που δείχνει ότι τα στρατιωτικά ρομπότ γίνονται πιο σύνθετα,  



πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή στις επιπτώσεις των  

ικανοτήτων τους να παίρνουν αυτόνομες αποφάσεις. 

           

Αν διαβάσετε προσεκτικά εκθέσεις αμυντικών αναλυτών για τους 
μελλοντικούς πολέμους, τότε η ιδέα ότι μετά από 20-30 χρόνια, τους 
στρατιώτες θα αντικαταστήσουν αυτόνομες μηχανικές συσκευές, θα σας 
φανεί απολύτως φυσιολογική. Σήμερα είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς 
κατά πόσο έχουν δίκιο αυτοί που θεωρούν την ιδέα της χρήσης της 
ρομποτικής τεχνολογίας στο πεδίο της μάχης ως εγκληματική, φοβούμενοι 
μια αληθινή εισβολή από μηχανές - «εξολοθρευτές» που θα δολοφονούν 
οτιδήποτε έχει ζωή. Στην εποχή μας, πάντως, τα αμυντικά δόγματα όλων 
των ισχυρών χωρών του κόσμου προβλέπουν τη χρήση 
αυτοματοποιημένων συστημάτων για στρατιωτικούς σκοπούς. 
Αυτό το διάστημα οι ρώσοι μηχανικοί του Ινστιτούτου Ερευνών Ρομποτικής 
τεχνικής και Κυβερνητικής της Αγίας Πετρούπολης, αναπτύσσουν ένα 
πρόγραμμα διοίκησης στρατιωτικών μονάδων από πολεμιστές-ρομπότ. 
Πρόκειται για ρομπότ που προορίζονται για πολεμικές επιχειρήσεις, και, 
εκτός των άλλων, είναι ικανά να φέρουν ποικίλο οπλισμό, αλλά και να 
ασκούν δραστηριότητες ελέγχου, όπως για παράδειγμα, να 
παρακολουθούν το επίπεδο της ραδιενεργού μόλυνσης.  
Όπως εξηγεί ένας εκ των επιστημόνων του Ινστιτούτου, «δεν πρόκειται 
απλώς για ένα κουτό τηλεχειριζόμενο ρομπότ, αλλά για μια μηχανή η οποία 
διαθέτει συγκεκριμένο αλγόριθμο συμπεριφοράς και ανεξαρτησία δράσης». 
Ο αλγόριθμος, βοηθά τον χειριστή να διευθύνει τη συσκευή. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίδεται στην ανάπτυξη ρομπότ μικρού μεγέθους για αποστολές 
αναγνώρισης. Ένα ρομπότ σαν αυτό μπορεί να το ρίξουν από το 
παράθυρο μέσα σε ένα σπίτι που έχει καταληφθεί από τρομοκράτες, 
προκειμένου να παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτό. 
Απαραίτητα είναι επίσης και τα ρομπότ τα οποία θα αποτελούν την 
εμπροσθοφυλακή των ειδικών δυνάμεων και θα ενημερώνουν τον διοικητή 
για την κατάσταση που επικρατεί στην εμπόλεμη ζώνη. 
Σύμφωνα με τον επιστήμονα, ήδη σήμερα υπάρχουν ρομπότ που 
ανιχνεύουν τη ραδιενεργό ακτινοβολία. Το συγκεκριμένο ρομπότ είναι σε 
θέση να εντοπίσει την πηγή της ακτινοβολίας, να την προσεγγίσει, να την 
πιάσει με τους βραχίονές του και να την αποθέσει σε ένα ειδικό κιβώτιο.   
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Τα ρωσικά UAV και USV 
Σύμφωνα με τον επικεφαλή της Διεύθυνσης Πολεμικής Αεροπορίας της 
Rosoboronexport, Σεργκέι Κόρνιεφ, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές 
εργασίες θα προχωρήσουν με τον κατάλληλο τρόπo.  Όπως τόνισε, η 
Ρωσία έχει ήδη αναπτύξει ανταγωνιστικούς τύπους UAV, όπως τα Orlan-
10, ZALA-421-016, Eleron-10 και άλλαΑπό το μακρινό 1989 το Πολεμικό 
Ναυτικό της Ρωσίας αποφάσισε να παραιτηθεί από τη χρήση μικρών 
υποβρυχίων για την εκτέλεση αποστολών δολιοφθοράς, προστασίας από 
εχθρικές δολιοφθορές, και για αποστολές διάσωσης. Οι στρατιωτικοί 
θεώρησαν ότι ανάλογες επιχειρήσεις είναι προτιμότερο να διεξάγονται 
χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή, αλλά με ρομποτικά μέσα. Ο Ανατόλι Σλέμοφ, 
επικεφαλής της Διεύθυνσης κρατικών αμυντικών προμηθειών της 
Ενωμένης Ναυπηγικής Εταιρίας, ανέφερε ότι την ίδια πολιτική ακολουθούν 
και οι Ηνωμένες Πολιτείες. 
Σήμερα, τα λεγόμενα αυτόνομα μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη (USV) 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τον ρωσικό στρατό. Όπως δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, Ίγκορ Φρολόφ, τα 
συγκεκριμένα σκάφη άφησαν θετικές εντυπώσεις στις ασκήσεις διάσωσης 
του Στόλου. Στα τέλη του 2011 ο Στόλος της Μ.Θάλασσας απέκτησε το νέο 
τηλεκατευθυνόμενο USV, Obzor-600, που δημιούργησε η ρωσική εταιρία 
κατασκευής υποβρύχιου εξοπλισμού, «Θέτις». Το σκάφος ανήκει στην 
κατηγορία των μικρών USV (ζυγίζει μόνο 15 κιλά) και μπορεί να εκτελέσει 
αποστολές σε βάθος 600 μέτρων. Το σκάφος αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι 
3,5 κόμβους (6,4 χλμ/ώρα). Το Obzor-600 είναι εξοπλισμένο με βραχίονες 
και μπορεί να σηκώνει φορτία έως 20 κιλά. Επίσης το σκάφος είναι 
εξοπλισμένο με συσκευή σόναρ, ικανή να ανιχνεύει αντικείμενα σε 
απόσταση έως 100 μέτρα, καθώς και βιντεοκάμερα. 


