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Ψάχνετε Ανδρικά Παπούτσια
Μεγάλη Ποικιλία σε Επώνυμα Ανδρικά Παπούτσια. Καινούρια Σχέδια 2014!
www.theodoroushoes.gr
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Octobot: Το ρομποτικό χταπόδι
που διασχίζει τα νερά της
Μεσογείου είναι ελληνικό

Διαφημίσεις από την Google

Ο επιστήμονας από το Ηράκλειο εξελίσσει το octobot, συνδέοντας τα
πλοκάμια του με μία μεμβράνη σιλικόνης, εμπνεόμενος από το
χταπόδι vulgaris (vid)

news247 Σεπτέμβριος 18 2014 11:49

Με µία µεµβράνη να ενώνει τα πλοκάµια του, ένα νωθρό ροµποτικό χταπόδι µεταµορφώνεται σε δαίµονα
ταχύτητας.

Η νωπή µεµβράνη, που συνδέει τα οκτώ πλοκάµια του, βοηθά το ροµποτικό χταπόδι να διασχίζει το νερό
σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα από τα octobots χωρίς µεµβράνη, ανέφεραν ερευνητές στο Διεθνές
Συνέδριο για τα Ευφυή Ροµπότ και Συστήµατα στις 15 Σεπτεµβρίου.

Με έµπνευση το χταπόδι vulgaris, το γνωστό θαλάσσιο πλάσµα, που έχει ενωµένα τα πλοκάµια του µε ένα
σαρκώδη µανδύα, που µοιάζει µε φούστα, ο επιστήµονας στους υπολογιστές, Δηµήτρης Τσακίρης και οι
συνάδελφοί του αποφάσισαν να ανανεώσουν το ροµποτικό χταπόδι που είχαν σχεδιάσει νωρίτερα. Η
πρώτη εκδοχή, χωρίς τη µεµβράνη, µπορούσε να φτάσει µέχρι και τα 100 χιλιοστά του µέτρου το
δευτερόλεπτο, ανοίγοντας αργά τα σκληρά πλαστικά της πλοκάµια και κλείνοντάς τα απότοµα αµέσως
µετά.

Αλλά µε τα πλοκάµια και τη µεµβράνη που είναι κατασκευασµένα από µαλακή σιλικόνη, το octobot, που
έχει το µέγεθος ενός κουτιού παπουτσιού, κολυµπά µε ταχύτητα που φτάνει τα 180 χιλιοστά του µέτρου το
δευτερόλεπτο. Η µεµβράνη βοηθά το octobot να παράγει περισσότερη δύναµη, ώστε να µπορεί να
διασχίζει το νερό πιο γρήγορα σε σχέση µε το να χρησιµοποιεί µόνο τα πλοκάµια του.
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►
Octobot uses webbed arms to swim faster
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Ακόµα και τα επιφυλακτικά θαλάσσια είδη µοιάζουν να µην φοβούνται το ροµπότ που µοιάζει αληθινό,
υποστηρίζει ο Τσακίρης από το Ίδρυµα για την Έρευνα και την Τεχνολογία – Ελλάς στο Ηράκλειο. Όταν οι
ερευνητές τοποθέτησαν το ψεύτικο χταπόδι στη Μεσόγειο, µικρά ψάρια άρχισαν να το ακολουθούν.

Ο Τσακίρης πιστεύει ότι οι βιολόγοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν το ροµπότ για την παρατήρηση
του θαλάσσιου οικοσυστήµατος. “Θέλουµε να τοποθετήσουµε µία κάµερα σε αυτό [το ροµπότ] και να
δούµε τι µπορούµε να κάνουµε.”

Πηγή: Science News
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Αλλά μια που το έφτιαξες το ρομποτικό το χταποδάκι, φτιάξε και ρομποτικό κοφτό
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