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Τίηινο Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ: Επέιηθην πνιπιεηηνπξγηθό ηεηξΆπνδν Ρνκπόη παληόο 

εδάθνπο γηα Γεσξγηθέο εθαξκΟγέο αθξηβεία (ΑΡΓΟ-ARGOS) 

 

 

Επηζηεκνληθά Υπεύζπλνο: Καζ. Επάγγεινο Παπαδόπνπινο 

 

Φηιηθόο πξνο ηνλ αλαγλώζηε ηίηινο: ΑΡΓΟ 

 

Επηζηεκνληθή Πεξηνρή: Επηζηήκεο Μεραληθνύ θαη Σερλνινγίαο 

 

Φνξέαο Πξνέιεπζεο θαη Φώξα: Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν - Ειιάδα 

 

Φνξέαο Υπνδνρήο: Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν (ΕΜΠ) 

 

Σπλεξγαδόκελνο Φνξέαο: Παλεπηζηήκην Delaware, ΗΠΑ 

 

Ιζηνζειίδα πξνβνιήο ηνπ Έξγνπ  (αλ πθίζηαηαη): - 

 

Πνζό Φξεκαηνδόηεζεο: 188.000 Επξώ 

 

Δηάξθεηα Φξεκαηνδόηεζεο: 36 κήλεο 
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Σύλνςε Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Σα ξνµπόη µε πόδηα απνηεινύλ εμαηξεηηθή ελαιιαθηηθή ιύζε ζηα ηξνρνθόξα ξνµπόη γηα ηελ απηνµαηνπνίεζε ζε αδόµεηα 

πεξηβάιινληα. Σν ζύζηεµα θίλεζήο ηνπο επηηξέπεη δηαθξηηέο εδξάζεηο θαηά ηε δηάζρηζε αλώµαινπ εδάθνπο αθξαίσλ αζπλερεηώλ θαη 

θιίζεσλ, θαη ηελ απνηειεζµαηηθή επίδξαζε µε ην πεξηβάιινλ µε πξνζαξµνγή ηεο ππνρσξεηηθόηεηάο ηνπο. Γηα πεξηζζόηεξα από 50 

ρξόληα, νη εξεπλεηέο πξνζπαζνύλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα µηµεζνύλ ηηο δπλαηόηεηεο ησλ δώσλ ζε επειημία, ελεξγεηαθή απόδνζε, 

ηαρύηεηα, θαη αληίιεςε, θαη λα θαηαζθεπάζνπλ απνηειεζµαηηθά ξνµπόη. Παξά ηα βήµαηα πξνόδνπ, πνιιά πξνβιήµαηα παξαµέλνπλ 

θαη εµπνδίδνπλ ηελ εθαξµνγή ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζµάησλ ζηελ πξάμε. ε απηό ην πξόγξαµµα, εζηηάδνπµε ζε ζεµειηώδεηο 

εξεπλεηηθνύο ζηόρνπο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ εηζαγσγή επέιηθησλ ηεηξάπνδσλ ξνµπόη µε δπλαηόηεηεο επηζεώξεζεο θαη ρεηξηζµώλ 

ζηνλ ηνµέα ηεο Γεσξγίαο Αθξηβείαο (ΓΑ). Με γλώµνλα ηελ αλάγθε γηα απμεµέλε πνζόηεηα θαη πνηόηεηα γεσξγηθώλ πξντόλησλ, ν 

θύξηνο ζηόρνο είλαη λα αλαπηύμνπµε απηόλνµνπο βνεζνύο γηα ζεµαληηθέο γεσξγηθέο εξγαζίεο. Σν ARGOS, έλα ηεηξάπνδν ξνµπόη µε 

πνιπιεηηνπξγηθό βξαρίνλα, ζα ζρεδηαζηεί θαη ζα θαηαζθεπαζηεί έηζη ώζηε λα θηλείηαη µε επειημία µεηαμύ ζεηξώλ θπηώλ, λα πξνζεγγίδεη 

επηιεγµέλα θπηά, λα παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαη λα µεηαδίδεη ρξήζηµα δεδνµέλα ζε εμππεξεηεηή. Σν ζύζηεµα ζα 

δνθηµαζηεί ζηελ εθηέιεζε απηόλνµεο θίλεζεο ζε δύζθνιν έδαθνο, ζηελ αλαγλώξηζε θπηώλ/θαξπώλ, θαη ζηελ παξαθνινύζεζή ηνπο. 

To πξόγξαµµα πεξηιαµβάλεη αλαιπηηθέο, ππνινγηζηηθέο θαη πεηξαµαηηθέο ζπληζηώζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ πξνεγνύµελε εµπεηξία µαο 

ζην ζρεδηαζµό, ηελ θαηαζθεπή, θαη ηνλ έιεγρν ησλ ξνµπόη µε πόδηα. Αλακέλεηαη λα πξνθύςεη ζεηηθή απήρεζε ζε ζεµαληηθνύο ηνµείο. 

Από επηζηεµνληθή άπνςε, ζα επηηεπρζεί ζεµαληηθή πξόνδνο ζε ζεµειηώδεηο εξεπλεηηθνύο ζηόρνπο, όπσο ν ζρεδηαζµόο, ε 

επελέξγεζε, ν έιεγρνο, ν πξνγξαµµαηηζµόο θίλεζεο, ε αληίιεςε, ν ρεηξηζµόο, θαη ε δηαρείξηζε ελέξγεηαο. Από θνηλσληθή άπνςε, ηα 

νθέιε πεξηιαµβάλνπλ ηελ απμεµέλε πνζόηεηα/πνηόηεηα γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε αγξόηεο γηα θνπξαζηηθέο 

θαη επηθίλδπλεο εξγαζίεο. Από νηθνλνµηθή άπνςε, ε ξνµπνηηθή ΓΑ µπνξεί λα µεηώζεη ηηο ζεµεξηλέο απαηηήζεηο ζε θνπηαζηηθή εξγαζία 

θαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθόηεηα. 
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Πξσηνηππία ηνπ Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 

 
 

Η αλάπηπμε ξνκπνηηθώλ ζπζηεκάησλ κε πόδηα γηα απαηηεηηθέο γεσξγηθέο εξγαζίεο απνηειεί θαηλνηόκν 

εθαξκνγή αλαδπόκελεο ηερλνινγίαο κε ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο. Σν ARGOS αλακέλεηαη λα ζεκαηνδνηήζεη ηε 

κεηάβαζε από ην ζπκβαηηθό κνληέιν ζρεδηαζκνύ κνλνιηζηθώλ, κνλνδηάζηαησλ θαη κε θηιηθώλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ γεσξγηθώλ ιύζεσλ ζε πην απνηειεζκαηηθέο, εηζάγνληαο ηηο έλλνηεο ηεο επειημίαο, ηεο 

πξνζαξκνζηηθόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. 
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Αλακελόκελα απνηειέζκαηα & Αληίθηππνο ηνπ 

Εξεπλεηηθνύ Έξγνπ 
 
 

Αθαδεκατθή απήρεζε: Σν παξόλ έξγν ζα ζπκβάιεη ζηελ επηζηήκε ησλ κε γξακκηθώλ δπλακηθώλ ζπζηεκάησλ, ηνπ κε γξακκηθνύ 

ειέγρνπ, ηνπ κεραλνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηεο αληίιεςεο, ηεο πινήγεζεο, θαζώο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνηξνληθήο. Σα 

επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα ζα επηηξέςνπλ ηελ επξύηεξε εθαξκνγή ησλ ξνκπνηηθώλ ζπζηεκάησλ κε πόδηα ζε ηνκείο όπσο ε 

έξεπλα θαη δηάζσζε θαη ε επέκβαζε ζε πεξηβάιινληα πςεινύ θηλδύλνπ. 

Οηθνλνκηθή απήρεζε: ην ARGOS αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ ηόλσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγηθόηεηαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ξνκπόη ARGOS ζα επηηξέςνπλ ηελ πξόζβαζε ζε δηάθνξεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε πιαγηέο ή αθαλόληζην 

έδαθνο θαη ηε ζπιινγή έγθαηξσλ θαη αθξηβώλ πιεξνθνξηώλ γηα ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θαη ιήςε απνθάζεσλ. Σν ARGOS κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθό ξόιν σο κηα καθξόπλνε νηθνινγηθή πξσηνβνπιία πξνο έλα ζύγρξνλν γεσξγηθό ηνκέα. 

Κνηλσληθή απήρεζε: Σα θνηλσληθά νθέιε αθνξνύλ ηελ αύμεζε ηεο πνζόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ ζε 

επνρέο όπνπ απμάλνληαη ζπλερώο νη αληίζηνηρεο αλάγθεο, όπσο επίζεο ε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο εξγαδόκελνπο ζε θνπξαζηηθά θαη 

επηθίλδπλα θαζήθνληα (ελδεηθηηθά ζηε Βξεηαλία ην πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο ζηε γεσξγία είλαη πςειόηεξν από νπνηνδήπνηε άιιν 

νηθνλνκηθό ηνκέα). Η ρξήζε ηνπ ξνκπόη ARGOS ζε ηέηνηνπ είδνπο θαζήθνληα κπνξεί επηθέξεη ζεηηθέο θνηλσληθέο επηπηώζεηο θαζώο 

κπνξεί λα κεηξηάζεη έλα δπζαλάινγν βάξνο πνπ επσκίδνληαη αλεηδίθεπηνη εξγαδόκελνη. Βαζηθόο ζηόρνο καο είλαη λα θαηαζηήζνπκε 

δηαζέζηκα επέιηθηα, ρακεινύ θόζηνπο ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα κε πόδηα ζε αγξόηεο, βνεζεηηθά πξνο ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

ιεηηνπξγίεο. Ο εκπινπηηζκόο ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο κε ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα όπσο ην ARGOS είλαη έλα ζεκαληηθό βήκα πξνο ηηο 

θηιηθόηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ γεσξγηθέο εξγαζίεο (κεησκέλν λεξό, ηνμηθά παξαζηηνθηόλα θαη ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο). 
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Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 

 
 

Η ζεκαζία ηεο ρξεκαηνδόηεζεο είλαη κεγάιε γηα ηελ εξεπλεηηθή νκάδα, θαζώο ηεο παξέρνληαη ζεκαληηθνί 

πόξνη γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο επίπνλεο, δύζθνιεο, θνζηνβόξαο θαη ρξνλνβόξαο εξεπλεηηθήο ηεο δξαζηηξηόηεηαο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ξνκπόη κε πόδηα. Σεο δίλεηαη επίζεο ε επθαηξία ηεο εθαξκνγήο ηεο έξεπλάο ηεο ζε έλα 

ζύγρξνλν πεδίν, απηό ηεο Γεσξγίαο Αθξηβείαο, κε άκεζν ζεκαληηθό ζεηηθό αληίθηππν, εθηόο από απηό ζηελ 

επηζηήκε, ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία.  
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