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Eνα ψάρι που το
έλεγαν... ροµπότ!
H µελέτη της κίνησης των ψαριών, σε συνδυασµό µε την κατασκευή
ενός ροµποτικού, τηλεχειριζόµενου «ψαριού» από ερευνητές του EMΠ,
ανοίγει το δρόµο για ευφάνταστες εφαρµογές
Του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΖOΠOΥΛOΥ
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έσα στη δροσιά του
Εργαστηρίου Συστηµάτων
Αυτοµάτου
Ελέγχου της Σχολής
Μηχανολόγων Μηχανικών του
ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη του
Ζωγράφου, ένα µεγαλόσωµο ψάρι
κολυµπάει νωχελικά στο πεντακάθαρο νερό µιας δεξαµενής. Προχωράει ευθεία, στρίβει αριστερά,
µετά δεξιά, ελίσσεται µέσα στο νερό, όπως κάνουν όλα τα ψάρια αυτού του κόσµου.
Oµως, γι’ αυτό ειδικά το ψάρι,
κάθε κίνησή του παρατηρείται και
καταγράφεται από µάτια και κάµερες, για να αποτυπωθεί, να αναλυθεί, να διορθωθεί, αν χρειαστεί.
Βλέπετε, το συγκεκριµένο ψάρι
µπορεί να µοιάζει µ’ όλα τα άλλα
σε συµπεριφορά, αλλά διαφέρει από αυτά στο ότι είναι... ροµπότ!
Η ιστορία του εγχειρήµατος ξεκίνησε πριν από 4-5 χρόνια, όταν ένα πρωτόλειο ροµποτικό ψάρι σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο µιας διπλωµατικής εργασίας στο πεδίο των Μηχανο-Ηλεκτρονικών (Mechatronics). Τα αποτελέσµατα της έρευνας, όµως, αποδείχθηκαν υπέρ το δέον ελκυστικά και ενδιαφέροντα, όσον αφορά στον έλεγχό του και τους σχετικούς αυτοµατισµούς, µε συνέπεια
το εγχείρηµα όχι µόνο να συνεχιστεί, αλλά και να αναβαθµιστεί.
πως µας εξήγησε ο επικεφαλής του Εργαστηρίου, καθ.
Ευάγγελος Παπαδόπουλος, από εκείνο το πρωτόλειο έχουν περάσει
πλέον στη δεύτερη γενιά «ψαριού»,
η οποία περιλαµβάνει και ανασχεδίαση του σώµατός του. Με δεδοµένο ότι τα κάθε λογής συστήµατα
«συρρικνώνονται» µε το πέρασµα
του χρόνου και την πρόοδο της τεχνολογίας, ο όγκος τους για τις ίδιες επιδόσεις (αν όχι καλύτερες)
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είναι µικρότερος, άρα είτε περισσεύει χώρος για πρόσθετα συστήµατα στην «κοιλιά» του είτε το «ψάρι» µπορεί να γίνει µικρότερο. Μάλιστα, η «συρρίκνωση» έχει κι άλλο
ένα θετικό αποτέλεσµα, καθώς η
µέθοδος «όλα σε ένα» σε συνδυασµό µε βελτιώσεις που έγιναν στην
ουρά του ψαριού για µικρότερες
τριβές κατά την κίνησή της, συνοδεύτηκαν από µικρότερη κατανάλωση, µε συνέπεια η αυτονοµία της
συσκευής να αυξάνει σηµαντικά.
ο καινούριο «ψάρι», όµως,
θέλει και καινούριο «σπίτι»...
Ετσι, κατασκευάστηκε νέα, πολύ
µεγαλύτερη δεξαµενή η οποία ενσωµατώνει ειδικά φίλτρα (το υδάτινο περιεχόµενό της προέρχεται
από γεώτρηση του ΕΜΠ και, όσο
να’ ναι, έχει τα άλατά του) και
προηγµένα συστήµατα καθαρισµού, µε ακτινοβολία κατά των µικροοργανισµών. Η δεξαµενή ολοκληρώθηκε µε µετακινούµενο στο
µήκος της φορείο, πάνω στο οποίο
τοποθετούνται κάµερες, για λεπτοµερή παρακολούθηση του «ψαριού» και ειδικά της ουράς του, καθώς το πλάτος και η συχνότητα
της κίνησής της θεωρούνται καθοριστικά στοιχεία της έρευνας.
Oµως, πέρα από τη ικανοποίηση
του ερευνητή και την τεχνογνωσία
που αποκτάται, τέτοιες προσπάθειες έχουν κάποιο πρακτικό αποτέλεσµα; Βεβαίως και έχουν, µας διαβεβαιώνει ο καθηγητής, κι όχι ένα,
αλλά πολλά! Πρώτα πρώτα, αξίζει
να µελετήσουµε τα ψάρια, γιατί είναι πολύ αποδοτικά, σαν «µηχανές», στη φύση. Ενας τόνος, για
παράδειγµα, διασχίζει ολόκληρο
τον Ατλαντικό έχοντας καταναλώσει µονάχα κάποιες µικροποσότητες άλλων ψαριών, κοντά στις α-
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κτές. ∆ιανύει τεράστιες αποστάσεις
καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια, και µάλιστα αθόρυβα! Ενα οποιοδήποτε πλοίο θα έκαιγε πολλαπλάσια καύσιµα και κυρίως θα
έκανε πολύ θόρυβο, µε την έλικα.
Αν µπορούσαµε να διδαχτούµε από τα ψάρια (η βιοµιµητική έχει εξελιχθεί, πλέον, σε κανονική επιστήµη), θα κερδίζαµε πολλά. Βέβαια, η φύση χρησιµοποιεί χηµική
ενέργεια (αυτή που αποκτάται µε
τη θρέψη) για την κίνηση των οργανισµών, ενώ εµείς περιοριζόµαστε στην ηλεκτρική και την ηλεκτροµηχανική, που δεν έχουν τις ίδιες αποδόσεις. Aρα, έχουµε δρόµο
µπροστά µας...
Από τη άλλη πλευρά, ένα ροµποτικό «ψάρι», που χρησιµοποιεί
µονάχα τις κινήσεις της ουράς του
για να προχωρήσει και να ελιχθεί,
µπορεί άνετα να συνυπάρξει σε ένα περιβάλλον εµβίων όντων χωρίς να τα ενοχλεί, µπορεί να παρακολουθήσει τη συµπεριφορά πληθυσµών ψαριών (π.χ. σε ιχθυοτροφείο), ή να τα «πείσει» (µε τα χρώµατα ή την εντυπωσιακή εµφάνισή του) να το ακολουθήσουν, κατευθύνοντας ένα κοπάδι εκεί που
επιθυµούµε.
λλες εφαρµογές µπορεί να
υπάρξουν στο χώρο της
ψυχαγωγίας (για σκεφτείτε, παιδιά να τηλεχειρίζονται ροµποτικά
«ψάρια» σε κάθε λογής υποθαλάσσια παιχνίδια...), στο χώρο της εξερεύνησης (π.χ. σε θαλασσινές
σπηλιές, όπου µε την ενσωµατωµένη κάµερά τους, µε sonar ή µε
άλλους αισθητήρες µπορούν να
µεταδώσουν πολύτιµες πληροφορίες) ή της ενάλιας αρχαιολογίας
(σε ρόλο ψαριού-βαθυσκάφους).
Τι θέλετε να πετύχετε, τελικά µ’
αυτή την έρευνα –που γίνεται εκ
των ενόντων, σαν «εσωτερική πα-
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Tελευταίες
ρυθµίσεις στο
«ψάρι», πριν
µπει στο
«φυσικό» του
περιβάλλον,
το νερό της
µεγάλης
δεξαµενής του
εργαστηρίου.

TÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ

O επικεφαλής του
εργαστηρίου, Eυάγγελος
Παπαδόπουλος.

ραγωγή», όπως µας διαβεβαίωσαν,
αξιοποιώντας κυρίως πόρους και
µηχανήµατα από άλλα έργα– ρωτήσαµε τον κ. Παπαδόπουλο...
«Θέλουµε να στείλουµε το “ψάρι”
µας σε µέρη δύσβατα, κάτω από
την επιφάνεια του νερού, να καταφέρουµε να του δώσουµε αίσθηση
του χώρου και να το κάνουµε να
επιστρέψει πίσω, αλώβητο. Μπαίνουν πολλά θέµατα που ζητάνε τη
λύση τους, γιατί ουσιαστικά προσπαθούµε να ανοίξουµε νέους
δρόµους µέσα στο νερό!»

Το Εργαστήριο Συστηµάτων
Αυτοµάτου Ελέγχου του ΕΜΠ
ειδικεύεται στην κατασκευή,
το σχεδιασµό, την ανάλυση και
τη θεωρία ροµποτικών συστηµάτων σε ακραία περιβάλλοντα. Πάνω στους πάγκους
του, εκτός από το ροµποτικό
ψάρι, εξελίσσονται ένα τετράποδο ροµπότ παντός εδάφους, µε χρήσεις στη Γη αλλά
και το ∆ιάστηµα, ένα ροµπότ
απόσυρσης
διαστηµικών
σκουπιδιών-πρόταση στον
Ευρωπαϊκό Oργανισµό ∆ιαστήµατος, αλλά και σµήνη από
λιλιπούτεια ροµπότ µε ενσωµατωµένη βελόνη και κίνηση
ελεγχόµενη µέσω µηχανισµών δόνησης, για επεµβάσεις ακριβείας και εγχύσεις υγρών σε επίπεδο κυττάρων...

