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1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0
1.1 Η έννοια Βιομηχανία 4.0
Ο όρος Βιομηχανία 4.0 πρώτο-χρησιμοποιήθηκε το 2011 στην Έκθεση του Hannover, στη Γερμανία
ως βασικός όρος/έννοια της τέταρτης(4ης) βιομηχανικής επανάστασης. Επί του παρόντος, η έννοια
της Βιομηχανίας 4.0 είναι ένας γενικός τίτλος για την αυτοματοποίηση και την ανταλλαγή δεδομένων
στους τομείς της μεταποίησης.
Το Σχήμα 1 παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία της Βιομηχανίας 4.0.

Σχήμα 1. Τα στοιχεία της Βιομηχανίας 4.0
Λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά στοιχεία, η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση περιλαμβάνει
διαφορετικές παγκόσμιες έννοιες :
 στην Ευρώπη ως έννοια η “Βιομηχανία 4.0” θεωρείται μια νέα τεχνολογία βασισμένη στα
Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα και ορίζεται ως ο συνδυασμός των φυσικών και κυβερνητικών
συστημάτων. Τα Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα χρησιμοποιούνται για να αναπτύξουν τις
αυτόνομες παραγωγικές διαδικασίες.
 Στη Κίνα – “Made in China 2025” είναι μια πρωτοβουλία για πλήρη αναβάθμιση της Κινέζικης
Βιομηχανίας έως το 2025. Οι αρχές της «Made in China 2025» είναι:
o να προωθήσουν την καινοτομία στην κατασκευή
o να δώσει έμφαση στην ποιότητα παρά στην ποσότητα και να επιτύχει την πράσινη
ανάπτυξη
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o

Να βελτιστοποιήσει τη δομή της Κινέζικης Βιομηχανίας και να εστιάσει στο
ανθρώπινο δυναμικό.
 Στην Ιαπωνία – Το σχέδιο “Καινοτομία 25” είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική
πρωτοβουλία της Ιαπωνικής κυβέρνησης για τη δημιουργία καινοτομίας προωθώντας την
οικονομική ανάπτυξη έως το 2025. Οι οδηγίες της μακροπρόθεσμης στρατηγικής
“Καινοτομία 25”, έχει τις ακόλουθες βασικές έννοιες βασισμένες στα χαρακτηριστικά της
καινοτομίας:
o Θέτει υψηλούς στόχους προβλέποντας τις προκλήσεις του μέλλοντος
o Έγκαιρη και αποτελεσματική υιοθέτηση της παγκοσμιοποίησης και προαγωγή της
ψηφιοποίησης
o Αγκαλιάζει τις ποικίλες αλλαγές που εμφανίζονται και τη μεταρρύθμιση μιας
κοινωνίας γεμάτη δυνατότητες
o Εστιάζει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού-την ενθάρρυνση των ανθρώπων
που σκέφτονται δημιουργικά ή “έξω από το κουτί”(αντισυμβατικά).
 Στις ΗΠΑ – το σχέδιο ‘’ Έξυπνη Βιομηχανία” είναι ένας όρος που επινοήθηκε από διάφορους
οργανισμούς όπως το Τμήμα Ενέργειας (DoE) και το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και
Τεχνολογίας (NIST). Ο Wallace και Riddick περιγράφουν την Έξυπνη Βιομηχανία εν συντομία
ως “μια εντατική εφαρμογή δεδομένων στην τεχνολογία της πληροφορικής σε επίπεδο
εξυπηρέτησης, για την παροχή έξυπνων, αποτελεσματικών και ανταποκρίσιμων
λειτουργιών.” Οι κύριοι στόχοι είναι: ευρεία βελτιστοποίηση της εγκατάστασης, βιώσιμη
παραγωγή και ευέλικτες αλυσίδες εφοδιασμού.
Επιπλέον, η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση περιγράφει μια ``έξυπνη κατασκευή`` η οποία
χρησιμοποιεί την τεχνολογία της πληροφορικής για να αλλάξει τον τρόπο κατασκευής των προϊόντων
εστιάζοντας στη μείωση του κόστους και την αποτελεσματικότητα.

1.2 Η Ιστορία της Βιομηχανίας 4.0
Η ιδέα της Βιομηχανίας 4.0 προήλθε το 2011 στην έκθεση του Ανόβερου στη Γερμανία όπου και έγινε
αποδεκτό και υλοποιήθηκε από τις περισσότερες βιομηχανίες στις άλλες χώρες.
Το Σχήμα 2 παρουσιάζει την εξέλιξη της βιομηχανίας με την πάροδο του χρόνου.

Σχήμα 2.Η εξέλιξη της βιομηχανίας
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Η Πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση (Βιομηχανία 1.0) βασίστηκε στη μηχανική παραγωγή χάρη στην
αξιοποίηση του νερού και στη δύναμη του ατμού. Οι ατμομηχανές πρώτο-χρησιμοποιήθηκαν στη
βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας και αργότερα διαδόθηκαν σε πολλές άλλες βιομηχανίες.
Η Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση (Βιομηχανία 2.0) χαρακτηρίστηκε από τη χρήση μιας νέας
πηγής ενέργειας-της ηλεκτρικής ενέργειας και της μαζικής παραγωγής. Τα συστήματα της μαζικής
παραγωγής κυρίως βασίστηκαν στις γραμμές συναρμολόγησης και μαζί με τη χρήση των
αντικαταστάσιμων μερών οδήγησαν στην αύξηση της παραγωγικότητας.
Η Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση (Βιομηχανία 3.0) ήταν το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής
τεχνολογίας και πληροφορίας για την αυτοματοποίηση της παραγωγής.
Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (Βιομηχανία 4.0) συνδυάζει τον εικονικό με τον πραγματικό
κόσμο της παραγωγής, των μηχανών, των συστημάτων και των αισθητήρων τα οποία επικοινωνούν
μεταξύ τους, μοιράζοντας τη πληροφορία και ελέγχουν το ένα το άλλο ανεξάρτητα.
Σήμερα, πολλές εταιρίες χρησιμοποιούν τη Βιομηχανία 4.0 ως buzzword, δηλαδή μία λέξη που έχει
γίνει τάση για τις δραστηριότητες τους. Είναι γνωστό, ότι πάνω από το 75% των κατασκευαστών ήδη
επενδύει στην ψηφιοποίηση και στην ενσωμάτωση της Βιομηχανίας 4.0 στην παραγωγή τους.
Επιπλέον, η έκδοση 4.0 της βιομηχανίας γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική, μεταφέροντας από
το αρχικό πεδίο εφαρμογής της τη βιομηχανική παραγωγή σε άλλα επίπεδα όπως τη Λογιστική 4.0
και την Εκπαίδευση 4.0.

1.3 Χαρακτηριστικά της Βιομηχανίας 4.0
Γενικά, η Βιομηχανία 4.0 εστιάζει στη δημιουργία έξυπνων προϊόντων, μεθόδων και διαδικασιών.
Τα χαρακτηριστικά της Βιομηχανίας 4.0, που την κάνουν επαναστατική στην εποχή της τεχνολογίας
πληροφοριών, είναι τα εξής (1):
 Διαλειτουργικότητα: η ικανότητα των μηχανών, συσκευών, αισθητήρων και ανθρώπων να
επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Διαδικτύου Πραγμάτων (ΔΠ) ή του Διαδικτύου
Ανθρώπων (ΔΑ).
 Διαφάνεια πληροφοριών: η ικανότητα των πληροφοριακών συστημάτων να δημιουργούν
ένα εικονικό αντίγραφο του φυσικού κόσμου εμπλουτίζοντας μοντέλα ψηφιακών
εγκαταστάσεων με δεδομένα αισθητήρων.
 Τεχνική βοήθεια: πρώτον, η ικανότητα των συστημάτων αρωγής να υποστηρίζουν
ανθρώπους συγκεντρώνοντας και οπτικοποιώντας τις πληροφορίες συνολικά για τη λήψη
τεκμηριωμένων αποφάσεων και την επίλυση επείγον προβλημάτων σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Δεύτερον, η ικανότητα των φυσικών συστημάτων του κυβερνοχώρου να
υποστηρίζουν σωματικά ανθρώπους με τη διεξαγωγή μιας σειράς εργασιών που είναι
δυσάρεστες, πολύ εξαντλητικές, ή μη ασφαλείς για τους συνεργάτες τους.
 Αποκεντρωμένες αποφάσεις: η ικανότητα των κυβερνητικά φυσικών συστημάτων να
παίρνουν αποφάσεις μόνα τους και να εκτελούν τα καθήκοντά τους όσο το δυνατόν πιο
αυτόνομα.
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 Διασταυρωμένη Λύση: Η αλληλεπίδραση του χειριστή είναι η ίδια ανεξάρτητα από το είδος
της αρχιτεκτονικής του συστήματος ελέγχου, οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων μηχανημάτων
έρχονται σε κανονικά επίπεδα μέσω της βάσης δεδομένων Cloud όπου η ομοιομορφία των
πληροφοριών είναι το κύριο πλεονέκτημα για το χρήστη και μια βάση για την οικονομία των
επιχειρήσεων.
 Τμηματοποίηση-Modularity [2]: η ικανότητα να υιοθετείς γρήγορα και ομαλά τις αλλαγές
της εποχής και τις τάσεις της αγοράς.
Όλα αυτά τα στοιχεία κάνουν τις επιχειρήσεις πιο ευέλικτες και ανταποκρινόμενες στις
επιχειρηματικές τάσεις. Γίνονται πιο καινοτόμες, αυξάνουν την παραγωγικότητα και την αυτόβελτιστοποίηση της παραγωγής.

1.4 Οι τάσεις της Βιομηχανίας 4.0
Στο μέλλον, ένας μεγάλος αριθμός καταναλωτών και παραγωγών θα είναι ψηφιακά
διασυνδεδεμένοι, οδηγώντας σε υψηλότερο επίπεδο εξατομίκευσης τα προϊόντα. Οι επιχειρήσεις
θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε θέματα των καταναλωτών πολύ γρηγορότερα με πρόσβαση
στα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Συσκευές, συστήματα ελέγχου της διαδικασίας,
κατασκευαστικά συστήματα εκτέλεσης θα συνδέονται με την πλατφόρμα ΔΠ .
Οι αισθητήρες θα ενσωματωθούν με τον εξοπλισμό παραγωγής έτσι ώστε να επιβλέπουν τη
λειτουργικότητα τους και να προβλέπουν όταν πρέπει να εκτελεστεί η συντήρηση. Ο εξοπλισμός θα
επισκευάζεται όταν θα είναι αναγκαίο, πριν από την κατασκευή μη συμμορφούμενων προϊόντων.
Επιπλέον, η κατάσταση της μηχανής και τα στοιχεία της παραγωγικότητας θα μπορούν να
καταγράφονται και θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στο cloud για τη στατιστική ανάλυση των
δεδομένων. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όσον αφορά τη μείωση τα εξόδων συντήρησης.
Συσκευές εξοπλισμένες με αισθητήρες θα μπορούσαν επίσης να ενσωματωθούν στο εργοστασιακό
περιβάλλον με τη χρήση τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας και της Αυξημένης
Πραγματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προβάλλουμε διαδικασίες σε πραγματικό
χρόνο μέσω εισόδων από αισθητήρες παραγόμενοι από υπολογιστή, όπως βίντεο και ήχος, ή μοντέλα
προσομοίωσης. Η χρήση της αυξημένης πραγματικότητας σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα των
δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από το βιομηχανικό περιβάλλον, βοηθούν το προσωπικό που
εμπλέκεται στις βιομηχανικές δραστηριότητες, παρέχοντας ταυτόχρονα πιο σαφής πληροφορίες
σχετικά με τις διαδικασίες εργασίας. Η Αυξημένη Πραγματικότητα και τα ασύρματα συστήματα θα
έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή δεδομένων και την οπτικοποίηση των
εργοστασιακών πληροφοριών μέσω του cloud για τη βελτίωση των διαδικασιών εργασίας και
παρακολούθησης.
Με το κινητό και με τις εφαρμογές cloud, η τρισδιάστατη τεχνολογία εκτύπωσης θα συνεχίσει να
αναπτύσσεται στο μέλλον. Εκτιμάται ότι ο πιθανός αντίκτυπος της πρόσθετης παραγωγής βασίζεται
στη μείωση κόστους (συγκριτικά με την αγορά προϊόντων από εμπόρους λιανικής) και η αξία της
προσαρμογής μπορεί να κυμαίνεται από 100 δις έως 300 δις δολάρια ανά έτος έως το 2025 [3].
Σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων εκτιμάται για το βιομηχανικό εξοπλισμό με αισθητήρες και
ενεργοποιητές που μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με άλλες μηχανές και δίκτυα υπολογιστών
σε πραγματικό χρόνο μέσω του cloud. Σύμφωνα με έρευνες της Price Waterhouse Coopers (PwC),
7

περίπου το ένα τρίτο των επιχειρήσεων έχουν υψηλό επίπεδο ψηφιοποίησης. Η βιομηχανική
ψηφιοποίηση αναμένεται να αυξηθεί από 33% έως 72% τα επόμενα πέντε χρόνια. Ένας σημαντικός
αριθμός εταιριών αναπτύσσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες με ψηφιακά χαρακτηριστικά που
καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.
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2. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ DRONES ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0
2.1 Η τεχνολογία των Drones ως μέρος της Βιομηχανίας 4.0
Η Βιομηχανία 4.0 ασχολείται κυρίως με νέα καινοτόμα μοντέλα επιχειρήσεων εντάσσοντας τις νέες
δυνατότητες που προσφέρονται μέσω των νέων τεχνολογιών. Όπως φαίνεται από τις μελέτες
περίπτωσης που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο “Οδηγίες για τη χρήση drones στην ΕΕΚ ” που
δημοσιεύτηκε από τη σύμπραξη eduDrone, η Τεχνολογία των Drones ξεκάθαρα προσφέρει νέες
δυνατότητες και επιτρέπει νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Σήμερα τα drones θεωρούνται
επαναστατικό εργαλείο για τη Βιομηχανία 4.0.
Επιπλέον, τα drones μπορούν να είναι μέρος ή να επωφεληθούν από τα κύρια τμήματα της
Βιομηχανίας 4.0, όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.
Κυβερνο-φυσικά συστήματα (ΚΦΣ)
Τα ΚΦΣ είναι ενσωμάτωση του υπολογισμού και των φυσικών διαδικασιών και αποτελούν ένα
σημαντικό στοιχείο της Βιομηχανίας 4.0. Τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως κινητοί
αισθητήρες, όσο και για την απόκτηση και τη μετάδοση δεδομένων για διαδικασίες και ως
ενεργοποιητές, εκτελώντας διάφορες φυσικές λειτουργίες.
Μεγάλα δεδομένα
Τα drones επιτρέπουν τη συλλογή τεράστιου όγκου δεδομένων μέσω κάμερας ή αισθητήρων. Όλα
αυτά τα δεδομένα πρέπει να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία για να επωφεληθούν
από αυτά και εδώ μπαίνουν οι τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων.
Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΔτΠ)
Η ενσωμάτωση των drones και του ΔτΠ έχει τεράστια εμπορική δυνατότητα. Τα drones λειτουργούν
ως πλατφόρμες αισθητήρων ενσωματωμένα σε δίκτυα αισθητήρων εδάφους και μέσω του ΔτΠ
μπορούν να προσφέρουν αξία σε αμέτρητες εφαρμογές.
Αυτόνομα ρομπότ
Ένα σωστά εξοπλισμένο drone μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα ρομπότ που πετάει και μπορεί να
ενσωματωθεί σε διαδικασίες συναρμολόγησης και κατασκευής, να μετακινήσει εξαρτήματα σε
μεγάλα εργοστάσια ή να εκτελέσει διάφορες άλλες λειτουργίες.
Πρόσθετη παραγωγή
Η Πρόσθετη παραγωγή (ή η τρισδιάστατη εκτύπωση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτύχει
μείωση βάρους και υψηλή τμηματοποίηση-modularity των συστημάτων drones.
Επίσης, οι τεχνολογίες της τρισδιάστατης εκτύπωσης μπορούν να συνδυαστούν με τις τεχνολογίες
drone και να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για τη συντήρηση και την επισκευή υποδομών.
Τέτοιες λύσεις ήδη υπάρχουνε στην αγορά. Για παράδειγμα, ο εκτυπωτής Fly Elephant 3D που
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διαθέτει εκσκαφέα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρισδιάστατη εκτύπωση με πλαστικό, μπετόν ή
άλλα υλικά.

Η εκτύπωση τρισδιάστατου drone Fly Elephant (Πηγή: DediBot)
Αυξημένη Πραγματικότητα (AΠ)
Η ΑΠ μπορεί να εξοπλίσει drones με ένα προηγμένο φάσμα δυνατοτήτων, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες
για τις επιχειρήσεις. Ένα drone + ένα σύστημα AΠ επιτρέπει στους χρήστες επιπλέον να λαμβάνουν
σημαντικές πληροφορίες για τη ροή ενός βίντεο σε πραγματικό χρόνο, από τη φωτογραφική μηχανή
του drone. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο σε βιομηχανικές επιθεωρήσεις, πυρόσβεση, διάσωση
κ.λ.π.
Υπολογιστικό Νέφος
Τα drones μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, να γίνουν μια cloud υποδομή και να είναι σε θέση
να παρέχουν τους πόρους και τις υπηρεσίες τους. Επίσης, υπάρχουν εφαρμογές ιστού που βασίζονται
σε cloud, οι οποίες παρέχουν παρακολούθηση και διαχείριση πτήσεων σε πραγματικό χρόνο για τα
drones. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να ανιχνεύσουν και να αποτρέψουν ενδεχόμενες
συγκρούσεις, προσαρμόζοντας αυτόματα το drone σε μονοπάτια πτήσης.
Κυβερνο-ασφάλεια
Η χρήση των drones έχει πολλές συνέπειες για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, με τα drones να
είναι και οι δυνητικοί στόχοι αλλά και οι πιθανοί παραβάτες.

2.2 Εφαρμογές των Drones στη Βιομηχανία 4.0
Η Βιομηχανία 4.0 στοχεύει στην ενσωμάτωση όλο και περισσότερων συσκευών για να δώσει τη
μέγιστη δυνατή ευφυΐα στις διαδικασίες που αναπτύσσονται σε αυτά τα περιβάλλοντα. Μεταξύ
αυτών των συσκευών, τα drones διαδραματίζουν ξεχωριστό ρόλο.
Ένα drone είναι, στην πραγματικότητα, ένα ιπτάμενο ρομπότ και μπορεί να ενσωματωθεί σε μια
συγκεκριμένη ροή εργασίας, προκειμένου να βοηθήσει τις εταιρείες να κάνουν τα πράγματα
ευκολότερα, αποτελεσματικότερα και πολύ ασφαλέστερα. Τα drones μπορούν να ενσωματωθούν
στις διαδικασίες συναρμολόγησης και κατασκευής, στις εργασίες επισκευής και συντήρησης, στην
παράδοση, στην επιτήρηση κ.λπ.
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Ένα drone μπορεί επίσης να είναι ένας ιπτάμενος βιομηχανικός αισθητήρας ή μια κινητή συσκευή
για τη συλλογή δεδομένων, γεγονός που ανοίγει ένα ευρύ φάσμα πιθανών εφαρμογών για τη
Βιομηχανία 4.0.
Τα drones μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό μέρος του βιομηχανικού αυτοματισμού. Ένα
βιομηχανικό drone διαθέτει κάμερες και αισθητήρες ΔΠ που μπορούν να μετρήσουν παραμέτρους
όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η ατμοσφαιρική πίεση, η κίνηση, η ηλεκτρική και μαγνητική ισχύς
του πεδίου, η εκκένωση με, τα σήματα κινητού τηλεφώνου, τα επίπεδα μεθανίου κ.λπ. Τα δεδομένα
που αποκτήθηκαν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία επιτόπου ή / και να μεταδοθούν σε ένα
σύστημα ελέγχου ή απευθείας στο cloud.
Άλλα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στα drones να έχουν μεγάλη επίδραση στο πλαίσιο της
Βιομηχανίας 4.0 είναι η ευελιξία και η χρησιμότητά τους σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μηχανική, τη συντήρηση, τη παρακολούθηση κρίσιμης υποδομής,
τις πράξεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. με στόχο τη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση
των βιομηχανικών διαδικασιών καθώς και τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της χρήσης drones σε βιομηχανικές εφαρμογές είναι τα εξής:
• Μοναδική δυνατότητα λήψης δεδομένων κεραίας
• Δυνατότητα γρήγορης και απρόσκοπτης συλλογής δεδομένων
• Ικανότητα δράσης σε επικίνδυνες περιοχές
• Εύκολη πρόσβαση σε δύσκολες περιοχές, όπως ηλεκτρικά δίκτυα, καμινάδες σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής κλπ.
• Αυτόνομη πλοήγηση, χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη αλληλεπίδραση σχετικά με τη συνεχή
διαχείριση των τροχιών τους
• Απλή ενσωμάτωση με άλλα συστήματα, χρησιμοποιώντας τις αρχές της τμηματοποίησης του
Βιομηχανία 4.0
Ορισμένες από τις εφαρμογές των drones για τη βιομηχανία 4.0 θα συζητηθούν παρακάτω. Άλλες
εφαρμογές έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και, σίγουρα, πολλές ακόμη μένει να εξερευνηθούν.
Βιομηχανικές επιθεωρήσεις
Τα drones αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των βιομηχανικών επιθεωρήσεων λόγω της ικανότητας
τους να λειτουργούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση για παρατεταμένες περιόδους, να αποκτούν
δεδομένα ελέγχου από δυσπρόσιτες ή μη ασφαλείς περιοχές και να εξασφαλίζουν τη συνεχή
επιθεώρηση. Χρησιμοποιώντας κάμερες υψηλής ευκρίνειας και λύσεις IoT, τα drones είναι σε θέση
να αναγνωρίσουν γρήγορα τα βασικά σημεία ελέγχου και να αποκτήσουν αμέσως μια ολοκληρωμένη
ανασκόπηση 360 °, με υψηλή ανάλυση, του επιθεωρούμενου αντικειμένου. Αυτά τα δεδομένα
μπορούν να αποστέλλονται σε μια πλατφόρμα IoT για να αναλυθούν και να εντοπίσουν
συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος, να ανιχνεύσουν αυτόματα πιθανά ζητήματα και να
προβλέψουν τυχόν υπολειτουργίες. Με τη χρήση του IoT, των υπολογιστικών όρων, των αλγορίθμων
τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνικών βαθιάς εκμάθησης, η διαδικασία επιθεώρησης έγινε μια
έξυπνη διαδικασία της βιομηχανίας 4.0 που επιτρέπει γρήγορη αντίδραση σε περίπτωση
προβλημάτων, ιεράρχηση λεπτομερών επιθεωρήσεων και δραστηριοτήτων συντήρησης καθώς και
προγνωστική συντήρηση.
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Παρακολούθηση υποδομής
Οι έξυπνες λύσεις που βασίζονται σε αναλύσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας σε συνδυασμό με τη
βιομηχανική τεχνολογία IoT, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και drones που λειτουργούν με
αισθητήρα, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την παρακολούθηση σημαντικών υποδομών
όπως εργοστάσια, διυλιστήρια, ηλεκτρικά δίκτυα, επεξεργασία λυμάτων, και λοιπά.
Συστήματα παράδοσης
Τα drones καθίστανται όλο και πιο δημοφιλή εργαλεία ευφυούς εφοδιαστικής στον τομέα της
κατασκευαστικής και άλλων βιομηχανιών. Το 2017, η Amazon κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για
ένα κινητό αεροπλάνο που μπορεί να «διεξάγει διάλογο ομιλίας με ένα κοντινό άτομο για να ζητήσει
πληροφορίες ή/και να απαντήσει σε ερωτήσεις». Η Audi εξέτασε τη χρήση των drones για
αυτοματοποιημένη μεταφορά εξαρτημάτων σε εργοστασιακούς χώρους.
Γεωργία
Τα drones αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τη μετατροπή της γεωργίας προς τη Βιομηχανία 4.0,
ιδίως λόγω της ικανότητάς τους να συλλέγουν δεδομένα και μετρήσεις. Όπως σε άλλους τομείς, τα
drones μπορούν να συνδεθούν με έξυπνες πλατφόρμες και μπορούν να ενισχυθούν με μια ευρεία
γκάμα νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν την παραγωγή χρήσιμων εργαλείων, όπως 3D χάρτες για
ανάλυση εδάφους και πεδίου ή πληροφορίες σχετικά με την υγεία των φυτών, τον δείκτη βλάστησης,
την αποδοτικότητα άρδευσης και την ανάπτυξη καλλιεργειών. Επιπλέον, τα drones μπορούν να
εκτελούν εργασίες όπως η φύτευση ή ο ψεκασμός καλλιεργειών.
Εφαρμογές αλυσίδας εφοδιασμού
Οι αλυσίδες προμηθειών μετασχηματίζονται από την επανάσταση της Βιομηχανίας 4.0 και οι
προηγμένες φυσικές τεχνολογίες, όπως τα drones, αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της
μετατροπής. Τα drones μπορούν να λειτουργήσουν ως εναέρια ρομπότ plug-and-play ικανά για:
• αυτόνομη πλοήγηση στις αποθήκες και αποφυγή εμποδίων
•ανίχνευση, αναγνώριση και εντοπισμός αγροτεμαχίων χάρη στην προηγμένη όραση και των
αισθητήρων σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη
•αυτόματο ανέβασμα των δεδομένων και των αποτελεσμάτων στο cloud και συγχρονισμό με το
σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων
•εξασφάλιση κλιμακούμενης και αυξανόμενης ακρίβειας των αποθεμάτων, μείωση του λειτουργικού
κόστους και βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων.
Χαρτογράφηση
Η χαρτογράφηση και η απεικόνιση των drones παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τις
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών ή της
ενέργειας: τοπογραφία, φυσικοί πόροι, περιβαλλοντική μόλυνση κλπ. Τα drones που υποστηρίζονται
από τις νέες τεχνολογίες μπορούν να παράγουν πολύ ακριβείς χάρτες 3D που χρησιμοποιούνται
περαιτέρω για την ανάλυση θέσεων εργασίας και ορυχείων, εκτίμηση κινδύνων, μέτρηση όγκου των
ανασκαφέντων υλικών, λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Άλλες εφαρμογές
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Τα drones εξοπλισμένα με εξειδικευμένους αισθητήρες μπορούν να ανιχνεύσουν διαρροές, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε θερμές και/ή επικίνδυνες περιοχές μη ασφαλείς για τους ανθρώπους που
μεταφέρουν παραδοσιακά φορητά φασματόμετρα. Επίσης, μπορούν να παρακολουθούν
συγκεκριμένες χημικές ουσίες σε μια διαδικασία για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και τη μείωση
των εκπομπών.
Τα drones που παρακολουθούν συνεχώς την ποιότητα του αέρα, ενσωματωμένα σε μια αυτόματη
ροή εργασίας μεταξύ μηχανής, μπορούν να ειδοποιήσουν αμέσως για διαρροές ή υπερβολική
συγκέντρωση ορισμένων ουσιών. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια σημαντική εφαρμογή για τη χημική
βιομηχανία, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα ορυχεία, κλπ.

2.3 Αντίκτυπο των drones στη Βιομηχανία 4.0
Τα drones είναι πολύ ισχυρά και ευέλικτα βιομηχανικά εργαλεία ικανά να ολοκληρώσουν ένα ευρύ
φάσμα εφαρμογών. Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για τη βελτίωση και τη βελτιστοποίηση
των βιομηχανικών διαδικασιών, καθώς και για τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.
Τα αυτοματοποιημένα drones είναι πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία για διάφορους κλάδους της
βιομηχανίας λόγω των δυνατοτήτων τους που σχετίζονται με τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων,
καθώς και την σχεδόν απεριόριστη προβολή τους.
Τα drones έχουν μεγάλη επίδραση στη βιομηχανία 4.0 χάρη στη συνάφεια τους με τα περισσότερα
βασικά χαρακτηριστικά του Βιομηχανία 4.0, όπως περιγράφεται παρακάτω.
- Διαλειτουργικότητα - μέσω των συσκευών IoT που είναι τοποθετημένες στο σκάφος , τα drones
έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης και επικοινωνίας με άλλα μηχανήματα, συσκευές και άτομα.
- Εικονικοποίηση - τα drones είναι σε θέση να παρακολουθούν τη φυσική διαδικασία μέσω των
αισθητήρων τους, παρέχοντας τα δεδομένα που απαιτούνται για τη μοντελοποίηση και την
προσομοίωση. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιούν 3D μοντέλα, για παράδειγμα σε επιθεωρήσεις
drones ή πλοίων.
- Ικανότητες σε πραγματικό χρόνο - τα drones μπορούν να ανταποκριθούν σε πραγματικό χρόνο
με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, για παράδειγμα για την αποφυγή συγκρούσεων.
Επιπρόσθετα, επιτρέπουν και άλλα στοιχεία και διαδικασίες της βιομηχανίας 4.0, παρέχοντας
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
- Προσανατολισμός στην υπηρεσία - Η υπηρεσία Drone-as-a-service είναι μια πραγματικότητα και
προσφέρει έναν νέο πλούτο επιχειρηματικών ευκαιριών. Πολλές άλλες υπηρεσίες στην αγορά
περιλαμβάνουν drones.
- Αποκέντρωση - Η Τεχνητή Νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα στο drone να λαμβάνει αποφάσεις
ανεξάρτητες από τον πιλότο.
- Τμηματοποίηση- - Οι λύσεις για το drone μπορεί να ρυθμιστούν ώστε να λειτουργούν ως
λειτουργικές μονάδες plug-and-play που μπορούν να προστεθούν στις υπάρχουσες διαδικασίες.

Αυτά τα προηγμένα μηχανήματα βοηθούν ολόκληρους τομείς να επιταχύνουν τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των λειτουργιών τους και προσθέτουν αξία σε άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες.
Υπάρχουν πολλές εφαρμογές, όπου τα drones έχουν ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα έναντι των
παραδοσιακών μεθόδων και αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα για την περαιτέρω αύξηση του
αντικτύπου τους στη βιομηχανία 4.0. Οι δυνατότητες των drones να δημιουργήσουν αξία σε ένα
περιβάλλον Βιομηχανία 4.0 είναι απεριόριστες.
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Τα αυτόνομα ρομπότ είναι από τις εννέα τεχνολογίες που θεωρούνται ότι αποτελούν τα δομικά
στοιχεία του κλάδου 4.0. και τα drones είναι, στην πραγματικότητα, αυτόνομα ρομπότ που πετούν.
Ως εκ τούτου, ο κρίσιμος ρόλος τους στη βιομηχανία 4.0 είναι ξεκάθαρος.

2.4 Εξυπνότερα drones
Τα drones απαιτείται να γίνονται εξυπνότερα για να μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητά τους ώστε να
υιοθετηθούν ευρέως στα εργοστάσια του μέλλοντος.
Αυτόνομα drones
Τα αυτόνομα drones είναι συσκευές προγραμματισμένες να εκτελούν εργασίες που δεν χρειάζονται
έναρξη ή έλεγχο από τον πιλότο μόλις οριστεί ο προορισμός ή η εργασία. Οι έξυπνοι αισθητήρες
ελέγχουν και παρακολουθούν την πτήση, ενώ η καθοδήγηση παρέχεται από συστήματα
ηλεκτρονικής όρασης μαζί με προγράμματα ανίχνευσης αντικειμένων και αποφυγής συγκρούσεων.
Μπορούν να είναι ακόμα πιο ευπροσάρμοστα χάρη στη ΤΝ ή σε αλγόριθμους. Όταν επιλεγεί το
κουμπί εκκίνησης, τα drones απογειώνονται και εκτελούν την εργασία σύμφωνα με τη
προγραμματισμένη αποστολή. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, μια υποχρεωτική
απαίτηση για τις περισσότερες εφαρμογές της Βιομηχανίας 4.0.
Οι βασικές προκλήσεις για την επίτευξη της αυτονομίας των λειτουργιών ενός drone περιλαμβάνουν:
- την ικανότητα ανίχνευσης και αποφυγής της κυκλοφορίας (συνεργατική και μη συνεργατική) και
των πολλαπλών τύπων εμποδίων
- τα κατάλληλα δεδομένα για την εντολή και τον έλεγχο (προσδιορισμός, κατανομή και προστασία)
- ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο (προκειμένου να μετριαστεί η κλοπή ή η σκόπιμη χρήση του
drone)
- ανθρώπινοι παράγοντες, για τη διαχείριση της μετάβασης προς αποτελεσματικές λύσεις όσον
αφορά τη διαχείριση έκτακτης ανάγκης και αποτυχίας
- νομοθετικό πλαίσιο και επικύρωσή τους
- πλοήγηση υψηλής ακρίβειας.
Διάφορες εταιρείες ανέπτυξαν τεχνολογίες αποφυγής συγκρούσεων και αλγορίθμους για drones.
Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη δουλειά για να καταστούν τα drones πιο ασφαλή και πιο αξιόπιστα.
Σε ορισμένες εφαρμογές, όπως η ναυτιλιακή τοποθέτηση, τα drones μπορούν να φορτωθούν εκ των
προτέρων με ένα 3D μοντέλο προς έλεγχο αντικειμένου. Αυτό επιτρέπει στο drone να δουλεύει
αυτόνομα γύρω από το αντικείμενο, σταματώντας στα σημεία ενδιαφέροντος για να αποκτήσει
λεπτομερή δεδομένα βίντεου ή εικόνας.
Τεχνητή Νοημοσύνη
Το πραγματικό δυναμικό των drones μπορεί να αποδεσμευτεί εάν τεχνολογίες βασικής τεχνολογίας
της Βιομηχανίας 4.0 όπως η Εκμάθηση Μηχανικής, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και τα Μεγάλα
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Δεδομένα χρησιμοποιηθούν για να γίνουν πραγματικά έξυπνες μηχανές και αποτελεσματικά
επεξεργαστούν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε έργα των drones και αυτό θέτει
σε έκρηξη, καθιστώντας τα drones όλο και πιο έξυπνα για τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα ενισχύσει
σίγουρα τη χρήση τους σε πολλούς τομείς και θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση της
Βιομηχανίας 4.0 σε μεγάλη κλίμακα. Οι χειριστές Drone μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη ΤΝ για να
αυξήσουν τις ικανότητές τους, επιπλέον αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους και την
ικανοποίηση των πελατών.
Η ΤΝ δίνει τη δυνατότητα στο drone να λαμβάνει αποφάσεις ανεξάρτητες από τον πιλότο. Για
παράδειγμα, θα μπορούσε να έχει την ικανότητα να εντοπίζει δυσμενείς συνθήκες πτήσης και να τις
παρακάμπτει εξ ολοκλήρου. Επιπροσθέτως, η Εκμάθηση Μηχανικής επιτρέπει στα drones να
λαμβάνουν τα δεδομένα και το αποτέλεσμα των ενεργειών τους, και να τα χρησιμοποιούν για να
λαμβάνουν αποφάσεις στο μέλλον. Αυτό απομακρύνει τον πιλότο από επαναλαμβανόμενες και
χρονοβόρες εργασίες.
Η ΤΝ επιτρέπει επίσης στους πιλότους να εξετάζουν σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα που
συλλέγονται, όταν ο πιλότος του drone επίσης λειτουργεί ως διερμηνέας δεδομένων. Έτσι, αυξάνεται
η αποδοτικότητα και παρέχεται μεγαλύτερη αξία στους πελάτες.
Τα σμήνη από drone είναι ένας άλλος πολύ καλός τρόπος για μόχλευση της ΤΝ. Αυτά μπορούν να
χρησιμοποιούν τη ΤΝ για να λειτουργούν κάτω από χαλαρές εντολές από τον χειριστή τους. Για
παράδειγμα, για την απόκτηση δεδομένων, η περιοχή συλλογής δεδομένων είναι σταθερή και το
σμήνος των drones χαρτογραφεί αυτόματα την περιοχή. Χρησιμοποιώντας τη ΤΝ, είναι σε θέση να
αποφεύγουν ο ένας τον άλλον και τα εμπόδια ενώ παράλληλα εκτελούν την αποστολή τους με τον
πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τα σμήνη από Drone είναι ιδανικά για αποστολές που αφορούν μεγάλες
εκτάσεις και υψηλά επίπεδα λεπτομέρειας. Άλλες εφαρμογές μπορούν να περιλαμβάνουν βαριά
τμήματα που κινούνται με πολλαπλά drones,το να γράψει ένα drone στον ουρανό ή άλλες επιδείξεις
με drone κ.λπ.
Η ΤΝ των drones που χρησιμοποιούνται σε αυτοματοποιημένες επιθεωρήσεις υποδομής όχι μόνο για
την εκτέλεση ασφαλής και αποτελεσματικής επιτήρηση αλλά, χάρη στις δυνατότητές της Εκμάθησης
Μηχανικής, μπορούν επίσης να αναλύουν το μεγάλο όγκο των εικόνων για να εντοπίσουν σχέδια ή /
και να χαρτογραφούνε εικόνες για να ανιχνεύσουν τυχόν ανωμαλίες στα δεδομένα. Η Εκμάθηση
Μηχανικής είναι το κλειδί για την αποδέσμευση του πραγματικού δυναμικού ενός drone.
Η τεχνολογία του Watson για τα διαδικτυακά πράγματα της IBM χρησιμοποιείται ήδη από τους
χειριστές των drones. Ο προγραμματισμός εφαρμογών οπτικής αναγνώρισης των συνδέσεων
αναλύουν τις εικόνες που τραβήχτηκαν από το drone για να ανιχνεύσουν προβλήματα όπως
ελαττώματα του εξοπλισμού ή κατεστραμμένες καλωδιώσεις.
Η Watson IoT αλληλοεπιδρά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις συσκευές και τους
αισθητήρες για να μάθουν ή αναλύσουν μοτίβα και μπορούν, για παράδειγμα, να βοηθήσουν στη
λήψη αποφάσεων όσον αφορά το χρόνο των επισκευών.
Μια ομάδα ερευνητών από το MIT δημιούργησε έναν αλγόριθμο που δίνει τη δυνατότητα σε ένα
drone να παρακολουθεί τη δική του «υγεία» κατά την πτήση και να αναλαμβάνει δράση όπου είναι
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απαραίτητο. Το drone μπορεί να παρακολουθεί τα επίπεδα καυσίμου του και να ελέγχει για ζημιές
στους έλικες, τις κάμερες και τους αισθητήρες. Εάν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, το drone μπορεί να
πάρει μια εναλλακτική διαδρομή που περιλαμβάνει σταθμό φόρτισης ή να επιλέξει να κάνει μια άλλη
ενέργεια για ελαχιστοποίηση πιθανών ζημιών.
Τα drones που χρησιμοποιούν τη ΤΝ έχουν πολλές εφαρμογές: αυτοματοποιημένη επιτήρηση,
εντοπισμός βίαιης συμπεριφοράς ανάμεσα σε πλήθη, ανίχνευση αντικειμένων, επιθεωρήσεις
αεροπλάνου, επίβλεψη κυκλοφορίας και οδών κ.λπ.
Έξυπνες λειτουργίες
Μερικά από τα χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν ένα drone πιο έξυπνο δίνονται παρακάτω,
ανάμεσα σε πολλά άλλα ακόμη.
Επικοινωνία
Η νέα γενιά Έξυπνα Drone θα μπορούσε να είναι εξοπλισμένη με μια τεχνολογία που θα τους
επιτρέπει να συνδεθούν με ένα drone cloud-βασισμένο σε ένα σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας,
το οποίο θα παρέχει συνεχή επικοινωνία, πλοήγηση και επιτήρηση, καθοδηγώντας τα drones και
προειδοποιώντας τα για κυκλοφοριακή συμφόρηση ή άσχημο καιρό. Η NASA και η Ομοσπονδιακή
Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) εργάζονται σε μια τέτοια μη επανδρωμένη διαχείριση κυκλοφορίας
συστημάτων drones (ΜΕΔΚ).
Έξυπνοι αισθητήρες
Ένας αποφασιστικός παράγοντας για τη ποιότητα και τις δυνατότητες εφαρμογής των βιομηχανικών
drones είναι η ενσωματωμένη τεχνολογία αισθητήρων. Οι αισθητήρες για την ανίχνευση της
παρουσίας (και της πορείας) άλλων drones και των εμποδίων, σε πραγματικό χρόνο, είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των drones σε βιομηχανικές εφαρμογές.
Οι κάμερες με τεχνολογία 3D τρισδιάστατων αισθητήρων μπορούν όχι μόνο να αποκτήσουν εικόνες,
αλλά επίσης και να στείλουν την ανατροφοδότηση σε υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για τον
προσανατολισμό, την πλοήγηση και την αναγνώριση για την αποφυγή εμποδίων.
Οι θερμογραφικές κάμερες χρησιμοποιούν υπέρυθρη ακτινοβολία και είναι σε θέση να εμφανίζουν
αποτελεσματικά για διαφορετικές θερμοκρασίες συγκεκριμένων αντικειμένων με μεγάλη ακρίβεια.
Συνδυάζοντας το IR, το οποίο μπορεί να δει μέσα από καπνό, με ένα κινητό drone που μπορεί να
αισθανθεί και να αποφύγει τα εμπόδια από μόνο του, έχουμε σαν αποτέλεσμα μια ενδιαφέρουσα
χρήση που θα μπορούσε να σώσει ζωές σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Ο αισθητήρας MIR ανιχνεύει τις συγκεκριμένες συχνότητες υγρών ή αερίων όταν αλληλοεπιδρά με
το φως και αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MIRPHAB. Μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα
drone και να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών: χημική ανίχνευση στις εφαρμογές
επεξεργασίας, παρακολούθηση εκπομπών, ανίχνευση κινδύνου κλπ.
Αυξημένη Πραγματικότητα (AΠ)
Η ΑΠ είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συμπληρώσει τις ικανότητες του drone. Τα γυαλιά ΑΠ που
διαθέτουν διαφανή προβολή επάνω στο κεφάλι, που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν την
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προβολή ζωντανής ροής βίντεο ή στατιστικών στοιχείων πτήσης του drone, καθώς επίσης και να
παρακολουθούν το πραγματικό drone, είναι αρκετά συνηθισμένα.

Πηγή: Epson
Τα drones AΠ είναι πολύ χρήσιμα σε εφαρμογές που σχετίζονται με βιομηχανικές επιθεωρήσεις,
διάσωση από καταστροφή, κ.λπ. Για παράδειγμα, μπορούν να παράσχουν στους πυροσβέστες
βασικές πληροφορίες σχετικά με το κτίριο που πρόκειται να εισέλθουν. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια
των εργασιών διάσωσης μπορούν να λάβουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις περιοχές
που δεν είναι ασφαλείς και πρόκειται να καταρρεύσουν, πώς και πού να βρουν τους επιζώντες κ.λπ.

2.5 Μελέτη περίπτωσης - Χρησιμοποιώντας τα drones στο Έξυπνο Εργοστάσιο
Το Έξυπνο Εργοστάσιο είναι το επίκεντρο της Βιομηχανίας 4.0, μια δομή όπου ο ευφυής εξοπλισμός
μηχανών συνδέεται με το Διαδίκτυο επιτρέποντας ένα επίπεδο αυτοματοποίησης και ελέγχου
μεγαλύτερο από ποτέ.
Με τις αυξημένες τεχνολογικές δυνατότητες και τη συνδεσιμότητα, τα drones είναι μια από τις
τελευταίες τεχνολογίες που ταιριάζουν στο έξυπνο εργοστάσιο, σε διάφορα στάδια της διαδικασίας.
Αυτή τη στιγμή, τα drones δεν χρησιμοποιούνται πολύ στην κατασκευαστική βιομηχανία. Σύμφωνα
με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας, η βιομηχανία κατασκευάζει μόνο το 1,5% της αγοράς
των ΗΠΑ. Οι χρήσεις περιλαμβάνουν παρακολούθηση στοιχείων, οπτική επιθεώρηση και απογραφή
μέσω σάρωσης τσιπ RFID και γραμμικών κωδίκων. Οι κύριοι λόγοι για τη μικρή χρήση των drones
στην κατασκευαστική βιομηχανία σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της εργασίας, τις ανησυχίες για
την ασφάλεια και τη νομοθεσία. Τα drones επιβάλλεται να γίνουν πιο έξυπνα και ασφαλέστερα για
να τα εμπιστευτούν οι μεγάλες επιχειρήσεις.
Ωστόσο, καθώς οι δυνατότητές τους είναι τεράστιες και η τεχνολογία προχωράει, θα δούμε όλο και
περισσότερα drones να ενσωματώνονται στις διαδικασίες παραγωγής.
Τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας κατασκευής, από την
ανακάλυψη πηγών πρώτων υλών έως τη διαχείριση υλικών, τη μεταφορά προϊόντων, επιθεωρήσεων,
παρακολούθησης της ποιότητας κλπ. Στην αποθήκη, τα drones μπορούν να μετρήσουν το απόθεμα,
χρησιμοποιώντας γραμμικούς κώδικες, κωδικούς QR ή τεχνολογία αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων.
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Τα drones μπορούν να βελτιώσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων εκτελώντας δύσκολες ή
επικίνδυνες εργασίες. Είναι μικρά και ευέλικτα ώστε να έχουν πρόσβαση σε χώρους που μπορεί να
είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να φτάσει. Μόλις φτάσει εκεί, το drone μπορεί να αρχίσει να εκτελεί
το επιθυμητό έργο, για παράδειγμα, να επιθεωρεί εξοπλισμό, να επισκευάζει εξοπλισμό ή να
αναμιγνύει χημικές ουσίες, κάτι που δεν θα ήταν ασφαλές για τον άνθρωπο να το πράξει.
Τα drones θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν βλάβη εξαρτημάτων στη γραμμή παραγωγής και να το
αναφέρουν αμέσως στο σύστημα ελέγχου ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης, αποτρέποντας έτσι το
χρόνο διακοπής λειτουργίας. Επιπλέον, εάν ένα μέλος του προσωπικού χρειάζεται επειγόντως ένα
ανταλλακτικό, ένα εργαλείο κ.λπ., μπορεί απλά να πάρει ένα τεμάχιο και να το παραδώσει με drones,
αποφεύγοντας έτσι τη σπατάλη του χρόνου παραγωγής.

Μελέτη Περίπτωσης: Εργοστάσιο Audi, Ίνγκολστατ
Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Audi είναι μία από τις εταιρείες που αξιοποιούν τις τεχνολογίες
της Βιομηχανίας 4.0 στα εργοστάσια της για να βελτιώσουν τις διαδικασίες της αλυσίδας παραγωγής
και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Audi επίσης τέσταρε τη Τεχνολογία Drone στο εργοστάσιο της στο
Ίνγκολστατ.
Έχουν δοκιμαστεί δύο τύποι εφαρμογών των drones – η αυτοματοποιημένη μεταφορά εξαρτημάτων
σε εργοστασιακές αίθουσες και η επισκευή και συντήρηση με βάση την κάμερα. Ακόμη έχουν
χρησιμοποιηθεί αυτόνομα drones, με δυνατότητα ανίχνευσης εμποδίων και αποφυγής σύγκρουσης.
Σε ένα παραδοσιακό εργοστάσιο αυτοκινήτων, η υποδομή μεταφορών είναι πολύ γεμάτη και
συνήθως δεν υπάρχει πλέον χώρος για πρόσθετες διαδρομές μεταφοράς. Τα περισσότερα από τα
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εξαρτήματα που απαιτούνται από τη σειρά παραγωγής μεταφέρονται στην επιθυμητή θέση σε
καθορισμένους χρόνους με μεταφορικά οχήματα που κινούνται κατά μήκος του δαπέδου. Ωστόσο,
το σύστημα αυτό έχει τα όρια του: η περίπτωση μιας μετέπειτα σειράς ανταλλακτικών, μια
αποκαλούμενη επείγουσα κλήση, μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε μεγάλους χρόνους
αντικατάστασης. Μια ταχύτερη εναλλακτική λύση στην περίπτωση αυτή θα ήταν η χρησιμοποίηση
drones που μεταφέρουν τα εμπορεύματα με απευθείας διαδρομή μέσω του αέρα.
Η χρήση των drones για τη μεταφορά αυτοματοποιημένων εξαρτημάτων έχει δοκιμαστεί από
εμπειρογνώμονες εφοδιαστικής στα εργοστάσια. Στις αρχές Σεπτέμβρη του 2016, το πρώτο drone
βρισκόταν στον αέρα για τη μεταφορά εξαρτημάτων σε εργοστάσιο της Audi, πραγματοποιώντας
δοκιμαστικές πτήσεις σε μια ημέρα χωρίς παραγωγή.
Η διαδρομή δοκιμής του drone καθορίστηκε κυρίως σε ευθεία γραμμή μέσω της αίθουσας
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης μία αλλαγή κατεύθυνσης προς τα δεξιά και δύο προς τα
αριστερά. Τα drone με τέσσερις έλικες (quadcopters), με τους τέσσερις στροφείς που τα περικλείουν
για λόγους ασφαλείας, έχουν ξεπεράσει τις προγραμματισμένες διαδρομές τους χωρίς προβλήματα.
Εξωτερικά και υπό κανονικές συνθήκες, με σταθερό σήμα GPS, σύντομες πτήσεις όπως αυτή δεν θα
αποτελούσαν σημαντική τεχνική πρόκληση. Ωστόσο, τα πράγματα είναι διαφορετικά μέσα σε μια
αυτοκινητοβιομηχανία όπου ισχύουν αυστηροί κανόνες ασφάλειας και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες
(Εφοδιαστική, Συναρμολόγηση, Επαγγελματική ασφάλεια) θέτουν διαφορετικές απαιτήσεις για την
προμήθεια μέσω του αέρα.
Οι πρώτες δοκιμές και όλοι οι ελιγμοί πτήσεων πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεχειρισμού από ειδικά
εκπαιδευμένους πιλότους που υποστηρίζονται από έξυπνη τεχνολογία αισθητήρων, που
αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας. Φυσικά, οι δυνατότητες των drones
οφείλονται ξεκάθαρα στην αυτοματοποιημένη χρήση τους. Οι ταχύτητες πτήσης των drones ήταν
αρχικά περιορισμένες στα 2,2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, όσο η ταχύτητα των συμβατικών οχημάτων
δαπέδου.

Πηγή: Audi
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Σύμφωνα με την Audi, τα αποτελέσματα της πιλοτικής δοκιμής ήταν θετικά, αν και εξακολουθούν να
υπάρχουν πολλά όρια, όπως η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και το γεγονός ότι τα drones δεν
μπορούν να χειριστούν βαριά εξαρτήματα όπως κινητήρες ή άλλα μεγάλα εξαρτήματα.
Η Audi δεν επιδιώκει περαιτέρω να χρησιμοποιήσει τα drones στην παραγωγή, επειδή το ισχύον
νομικό πλαίσιο στη Γερμανία δεν επιτρέπει τη χρήση drone σε κλειστό περιβάλλον, όπως η αίθουσα
παραγωγής. Εάν αλλάξουν οι κανονισμοί, η Audi θα μπορούσε να σκεφτεί την αναθεώρηση του
προγράμματος.
Πρόσθετα σενάρια για την εφαρμογή drones στα εργοστάσια της Audi περιλαμβάνουν την παροχή
απαραίτητων ανταλλακτικών στις γραμμές παραγωγής, στις εργασίες γενικής συντήρησης ή στις
εργασίες παρακολούθησης με τη βοήθεια φωτογραφικών μηχανών, στη λειτουργία follow-me
(ακολούθησε με) των φορτηγών στο εργοτάξιο και στην υψηλή ταχύτητα μεταφοράς επειγόντως
αναγκαίων οργάνων, όπως ένας απινιδωτής για χρήση στις πρώτες βοήθειες.
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3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ DRONE
3.1 Τι είναι ένας επιχειρηματίας;
Για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τι είναι ένας επιχειρηματίας, πρέπει πρώτα να σκεφτούμε τι
ορίζουμε ως επιχειρηματικότητα. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί
ορισμοί σχετικά με αυτό που ορίζουμε ως επιχειρηματικότητα. Για τους σκοπούς αυτού του
εγχειριδίου πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό που προέρχεται από την Harvard Business
School και τον καθηγητή Howard Stevenson, ο οποίος είναι ο ακόλουθος:
“Επιχειρηματικότητα είναι η επιδίωξη ευκαιριών πέρα από τους ελεγχόμενους πόρους”1
Τα βασικά στοιχεία του ορισμού είναι οι λέξεις "επιδίωξη", "ευκαιρία" και η φράση "πέρα από τους
ελεγχόμενους πόρους "
"Επιδίωξη" σημαίνει μια μοναδική, αέναη στάση ζωής. Οι επιχειρηματίες απαιτείται να παραμένουν
ενήμεροι, δεδομένου ότι συχνά τους δίνονται περιορισμένες ευκαιρίες επιτυχίας. Απαιτείται να
δείχνουν απτή πρόοδο για την προσέλκυση πόρων και με την πάροδο του χρόνου δαπανούν
περιορισμένα ταμειακά υπόλοιπα. Oι επιχειρηματίες έχουν το χαρακτηριστικό της επείγουσας
ανάγκης το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά σε καταξιωμένες εταιρείες, όπου οι πόροι και οι ευκαιρίες
είναι πιο άμεσα διαθέσιμες.
"Ευκαιρία" σημαίνει προσφορά που εκλαμβάνεται ως καινοτομία με έναν ή περισσότερους από τους
τέσσερις τρόπους.
Η ευκαιρία μπορεί να περιλαμβάνει:
1) Την ανάπτυξη ενός πραγματικά καινοτόμου προϊόντος
2) Tη διαμόρφωση ενός νέου τύπου επιχειρηματικού μοντέλου
3) Τη δημιουργία μιας βελτιωμένης ή πιο ανταγωνιστικής εκδοχής ενός υπάρχοντος προϊόντος
4) Την αλλαγή της ομάδας στόχου πωλήσεων (π.χ. στόχευση ενός υπάρχοντος προϊόντος σε νέες
ομάδες πελατών).
Η παραπάνω λίστα τύπων ευκαιριών δεν είναι εξαντλητική, καθώς υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες
διαθέσιμες, ανάλογα με τη φύση κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Επιπλέον, οι ευκαιρίες μπορούν
να συνδυαστούν π.χ. μια νέα επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο
για ένα καινοτόμο προϊόν.
"Πέρα από τους ελεγχόμενους πόρους" συνεπάγεται περιορισμένους πόρους.
Σε ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα, οι ιδρυτές ελέγχουν μόνο το δικό τους ανθρώπινο, κοινωνικό
και οικονομικό κεφάλαιο. Πολλοί επιχειρηματίες στην αρχή τους, προσπαθούν να διατηρήσουν το
κόστος στο ελάχιστο, ενώ επενδύουν μόνο τον προσωπικό τους χρόνο και όπου απαιτείται τα
προσωπικά τους κεφάλαια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα αρκεί
για να έρθει στο σημείο όπου θα γίνει μια αυτοσυντηρούμενη επιχείρηση όσον αφορά την εσωτερική
ταμειακή ροή της.

1

(Eisenmann, 2013)
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Από την άλλη πλευρά, στις περιπτώσεις υψηλών δυνητικά επιχειρηματικών εγχειρημάτων , οι ιδρυτές
πρέπει να κινητοποιήσουν περισσότερους πόρους από αυτούς που μπορούν να ελέγχουν από μόνοι
τους: η επιχείρηση απαιτεί τελικά νέες εγκαταστάσεις παραγωγής, κανάλια διανομής, κεφάλαια
κίνησης κ.ο.κ.
Από τα παραπάνω συνειδητοποιούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός
στον όρο επιχειρηματία, εφόσον οι μεμονωμένοι επιχειρηματίες δεν ταιριάζουν στα πρότυπα
μοντέλα επιχειρηματιών. Οι επιχειρηματίες είναι γνωστοί για να σκέφτονται έξω από το κουτί
πηγαίνοντας κόντρα στο ρεύμα στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν πολύτιμα αγαθά και
υπηρεσίες για την κοινωνία. Ο οικονομικός τους ρόλος περιλαμβάνει τη λήψη έξυπνων αποφάσεων
σχετικά με το τι μπορεί να θέλουν οι καταναλωτές στο μέλλον. Ένα τέτοιο έργο απαιτεί ορισμένα
χαρακτηριστικά προσωπικότητας και χαρακτήρα, τα οποία είναι κοινά σε διάφορους επιχειρηματίες,
όπως:
- Πάθος για την ιδέα της επιχείρησης
- Καινοτομία
- Επιμονή και όραμα για να γίνει το όνειρό πραγματικότητα
- Ισχυρός χαρακτήρας (ακεραιότητα, ειλικρίνεια, σεβασμός απέναντι στους άλλους, προσωπική
ευθύνη, καλή κρίση)
- Κουράγιο και προθυμία να αναλαμβάνουν κινδύνους.
Πράγματι, απαιτούνται συνδυασμοί χαρακτηριστικών για έναν επιτυχημένο επιχειρηματία: το
θάρρος είναι απαραίτητο όταν κάποιος πάει ενάντια στην πλειοψηφία ή μια μακρόχρονη παράδοση.
Η ακεραιότητα και το να είσαι ειλικρινής για τις χρήσεις του παραγόμενου προϊόντος είναι
απαραίτητες για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας που θα απολαμβάνουν οι καταναλωτές.
Απαιτείται προσωπική ευθύνη για την οικοδόμηση και τη διατήρηση μιας τέτοιας επιχείρησης και
των προϊόντων της, για τα οποία ο επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος και ως προς τον εαυτό του αλλά
και ως προς τους πελάτες του.

3.2 Επιχειρηματίες Drone
Οι επιχειρηματίες Drone αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει
οποιαδήποτε επιχείρηση που βασίζεται στην τεχνολογία, όπως:
-Δημιουργία ενός τεχνικού προϊόντος ή υπηρεσίας για την επίλυση μιας τρέχουσας πρόκλησης
-Βελτίωση της παραγωγής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας όσον αφορά την ανάπτυξη της
παραγωγής ή την αποτελεσματικότητα του κόστους ή τη βελτίωση μιας συμπεριφοράς κάποιου
είδους.
Φυσικά υπάρχουν μερικά άλλα στοιχεία που είναι κοινά σε κάθε νέα επιχείρηση, την οποία ένας
επιχειρηματίας πρέπει να προσέξει, όπως: η εξυπηρέτηση των πελατών, η αξιοπιστία, η νομιμότητα
και φυσικά η ταυτότητα του εμπορικού σήματος αλλά αυτό που ένας επιχειρηματίας Drone
χρειάζεται να αλλάξει περισσότερο είναι οι παραδοσιακοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι
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κάνουν πράγματα σε διάφορους τομείς και να εισάγει τα drones μέσα σε όλο αυτό. Για παράδειγμα,
στις υπηρεσίες παράδοσης πώς μπορούν οι άνθρωποι να είναι πεπεισμένοι για τα οφέλη από τη
χρήση ενός drone αντί ενός φορτηγού/ατόμου παράδοσης; Ένας επιχειρηματίας drone χρειάζεται να
εμπορεύεται αποτελεσματικά το προϊόν/την υπηρεσία του και να πείσει την αγορά και τους
καταναλωτές για τα οφέλη από τη χρήση τεχνολογίας drone σε διάφορους τομείς (τα drones μπορούν
να γίνουν ταχύτερα/φθηνότερα κλπ.). Στο σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, ως επιχειρηματίας drone,
απαιτείται να αποδείξετε ότι είστε σε θέση να το κάνετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και να
δείξετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τελευταίες τεχνολογίες για να εξοικονομήσετε χρόνο,
χρήματα και να μειώσετε τον κίνδυνο και τα drones αποτελούν ένα εργαλείο για να κάνετε ακριβώς
αυτό.2
Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες drone, όπως ο Jordi Muñoz και ο Chris Anderson, συνιδρυτής και
ιδρυτής της 3D Robotics3, μιας από τις μεγαλύτερες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες Drone
στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, εκφράζουν τη γνώμη ότι το μέλλον της επιχειρηματικότητας των drone
δεν βασίζεται πολύ στην περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας των αυτοκινητοδρόμων, αλλά
περισσότερο με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σύμφωνα με τον Muñoz, τώρα χρειαζόμαστε
δύο τύπους επιχειρηματιών: ανθρώπους που μπορούν με την τεχνολογία να κάνουν νέα πράγματα
και να τελειοποιήσουν αυτά τα πράγματα (αυτό κυρίως θα υπάρξει με το νέο λογισμικό που χτίζεται
πάνω στις υπάρχουσες πλατφόρμες μας)και ανθρώπους που μπορούν να εφαρμόσουν την
τεχνολογία με νέους και ουσιαστικούς τρόπους. Η επόμενη επανάσταση του drone, θα αφορά τους
ανθρώπους που καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν με τα drones: πώς να τα κάνουν να κάνουν νέα
πράγματα και πώς να τα χρησιμοποιούν για να κάνουν νέα πράγματα. 4

3.3 Τύποι επιχειρηματικών ευκαιριών των drone
Το μέλλον είναι φωτεινό για τα drones στην επιχείρηση. Με την Amazon, μια εταιρεία γίγαντα στο
λιανεμπόριο να χρησιμοποιεί την τεχνολογία drone για να παραδώσει τα εμπορεύματα και τα
φιλόδοξα σχέδια του Facebook για την παροχή ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο σε
απομακρυσμένες περιοχές, οι ευκαιρίες για επιχειρήσεις να αναπτυχθούν γύρω από αυτή την
τεχνολογία είναι τεράστιες. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικές ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές
ευκαιρίες σχετικά με τα drone σε διάφορους τομείς.
Γεωργία
Τα drones εμφανίζονται ήδη σε αγροκτήματα, αλλά δεν έχουν φθάσει ακόμη σε επίπεδο ευρείας
χρήσης. Ο ρόλος των drones στη γεωργία μπορεί να βοηθήσει τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρές
γεωργικές περιοχές, με δραστηριότητες όπως η διαχείριση των υδάτων και η διαχείριση των
ασθενειών. Οι επιχειρήσεις Drone θα είναι σύντομα σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες όπως η
βελτίωση των στρατηγικών φύτευσης και αμειψισποράς με τη χρήση drones και να παρέχουν έναν

2

eBook: How to Win More Business with Drones, 3D Robotics, 2017

3

https://3dr.com/company/history/

4

https://www.virgin.com/virgin-unite/business-innovation/how-become-drone-entrepreneur
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υψηλότερο βαθμό γνώσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιέργειες προχωρούν
καθημερινά σε διάφορα μέρη ενός συγκεκριμένου τομέα. Αυτή η ώθηση στη νοημοσύνη
καλλιέργειας θα πρέπει να καταστήσει τις εκμεταλλεύσεις πιο αποδοτικές και να βοηθήσουν τις
μικρότερες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τις πιο καλά εξοπλισμένες μεγάλες γεωργικές
επιχειρήσεις5.
Φωτογραφία και κινηματογραφική παραγωγή
Πριν από την ανάπτυξη των drones, η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο από τον αέρα απαιτούσε την
δαπανηρή ενοικίαση drones σταθερής πτέρυγας ή ελικοπτέρου. Τώρα με τα drones χαμηλού κόστους
εξοπλισμένα με κάμερες υψηλής ανάλυσης, η λήψη αεροφωτογραφιών γίνεται μια εύκολη και
προσιτή λύση για τους φωτογράφους. Οι εικόνες και τα βίντεο που λαμβάνονται από τον αέρα
προσφέρουν μια προοπτική που δεν μπορεί να ταιριάζει από το έδαφος και τα drones μπορούν να
λειτουργούν με ασφάλεια σε πολύ χαμηλότερα υψόμετρα και σε πιο περιορισμένους χώρους σε
σχέση με τα αεροσκάφη. Οι φωτογράφοι και οι κινηματογραφιστές χρησιμοποιούν τώρα
συνηθισμένα drones για να λαμβάνουν υψηλής ποιότητας εικόνες και βίντεο από τον αέρα, όπως τα
τοπία. Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα μπορούν να κυμανθούν από τις επιχειρήσεις
κάλυψης βιντεοπαιχνιδιών έως την έναρξη ενός κινηματογραφικού εργαστηρίου που ειδικεύεται
στον τομέα των αεροφωτογραφιών. Μια τέτοια εταιρεία μπορεί να συνεργαστεί τόσο με τους
άμεσους καταναλωτές όσο και με ένα ευρύ φάσμα πελατών από επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις. η
αεροφωτογραφία είναι ένας εντυπωσιακός τρόπος προώθησης μιας επιχείρησης και μπορεί να
ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από διαφορετικά είδη επιχειρήσεων, από σημεία πώλησης σε
κτηματομεσιτικά γραφεία και χώρους ψυχαγωγίας όπως θεματικά πάρκα.
Πωλήσεις Drone, Επισκευές, Εκπαίδευση και Προσαρμογή
Η επισκευή drone είναι μια άλλη εξαιρετική επιχειρηματική ιδέα. Είναι αλήθεια ότι τα drones είναι
εύθραυστες συσκευές που μπορούν εύκολα να καταστραφούν, ειδικά αν κακομεταχειρίζονται.
Παρόλο που το κόστος αγοράς ενός drone είναι σημαντικά χαμηλότερο από παλιά, τα drones είναι
σε πολλές περιπτώσεις υπερβολικά δαπανηρά για να "πεταχτούν". Στην περίπτωση που
ενδιαφέρεστε να γίνετε τεχνικός εμπειρογνώμονας drones και έχετε κλίση στα μηχανικά με γνώσεις
στις ηλεκτρονικές συσκευές, πωλήσεις drones η επισκευή/προσαρμογή είναι μια μεγάλη
επιχειρηματική ιδέα για εσάς. Έχοντας κατά νου την μελλοντική επέκταση των χρηστών drone σε
άλλους τομείς της καθημερινότητάς μας και το γεγονός ότι τα drones απαιτούν γνώσεις και
δεξιότητες για ασφαλή λειτουργία, η ζήτηση της αγοράς για έμπειρους διδάσκοντες drone θα
αυξηθεί6.
Υπηρεσίες επιτήρησης και ασφάλειας:
Η ασφάλεια είναι ένας άλλος τομέας που θεωρείται ως μια μεγάλη ευκαιρία για τη χρήση των drones.
Τα drones μπορούν να λειτουργούν μέρα και νύχτα και ακόμη και να καταγράφουν ζωντανές λήψεις

5

https://www.profitableventure.com/drone-business-ideas/

6

https://www.thebalancesmb.com/best-drone-business-ideas-4125154
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επιθεωρήσεων. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα χρήσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών στον
τομέα της ασφάλειας:
- χρήση drones για έρευνα και εργασία ως εργαλείο επιτήρησης: με τα drones μπορείτε να πάρετε
απεριόριστες πληροφορίες χωρίς να βρίσκεστε στο πεδίο επιτήρησης. Το drone θα καλύψει την
απόσταση και θα αποκαλύψει ή θα πάρει πληροφορίες από περιορισμένες περιοχές.
- χρήση drones για την προστασία βιομηχανικών κτιρίων, επιχειρηματικών κέντρων, σχολείων και
παιδικών χαρών και ενδεχομένως ολόκληρων κοινοτήτων
- Χρήση drones που ανιχνεύουν άλλες απειλές κατά της ιδιοκτησίας, όπως διαρροές, πυρκαγιές και
διαρροές νερού. Ζωντανές τροφοδοσίες βίντεο από τα drones μπορούν να σταλούν στο κινητό του
ιδιοκτήτη της οικίας/επιχείρησης, σε μια κεντρική εγκατάσταση παρακολούθησης ή απευθείας σε
ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης.
Οικοδομικές Επιθεωρήσεις - Στέγες, Καμινάδες, Παρακαμπτήριος κλπ.
Οι οικοδομικές επιθεωρήσεις από ένα άτομο κοστίζουν πολύ και φυσικά μπορεί να είναι μια
επικίνδυνη διαδικασία καθώς περιλαμβάνει (ειδικά σε κτίρια πολυκαταστημάτων) ανθρώπους σε
μεγάλο υψόμετρο που μεταφέρουν εξοπλισμό ενώ πραγματοποιούν παράλληλα την επιθεώρηση.
Με την τεχνολογία των drones, ωστόσο, οι επιθεωρήσεις κτιρίων μπορούν να γίνουν με ασφαλέστερο
και φθηνότερο τρόπο. Ένα drone μπορεί να πραγματοποιήσει μια κοντινή έρευνα στο εξωτερικό ενός
κτιρίου και να παραδώσει βίντεο υψηλής ανάλυσης της στέγης, υδρορροές, καμινάδες, επιτρέποντας
στον ιδιοκτήτη του κτιρίου να ανιχνεύσει σημεία προβλημάτων εκ των προτέρων.
Διανομή
Οι υπηρεσίες παράδοσης μέσω drone είναι επίσης μια άλλη επιχειρηματική ευκαιρία. Ενώ
εξακολουθεί να περιορίζεται σε ένα αρκετά χαμηλό μέγιστο βάρος που φέρει το φορτίο (25 κιλά
συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του drone), η παράδοση-από-drone θεωρείται άλλο τόσο αναγκαία
εφαρμογή ειδικά για τις απομακρυσμένες περιοχές όπου ταξιδεύουν οδικώς μπορεί να είναι
δύσκολη και δύσκολο να επιτευχθεί7.
Ευκαιρίες σε άλλους τομείς
-Εξέταση τροπικών κυκλώνων: με την τρέχουσα κλιματική αλλαγή, οι τροπικοί κυκλώνες και οι
καταιγίδες γίνονται όλο και πιο συχνές. Η εφαρμογή των drones θα επιτρέψει τη μελέτη των
τροπικών κυκλώνων (ατμοσφαιρική πίεση κατά μήκος του οφθαλμικού τοιχώματος του κυκλώνα
κλπ.) με ασφάλεια8.
-Η ιατρική χρήση των drones: π.χ. τα έξυπνα φορητά drones θα χρησιμοποιηθούν από τους γιατρούς
κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας κολονοσκόπησης

7

https://www.businessnewsdaily.com/9276-commercial-drones-business-uses.html

8

http://grinddrone.com/applications/40-drone-applications-list
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-Δημοσιογραφία Ντοκιμαντέρ: τα drones μπορούν να αντικαταστήσουν τους κάμεραμαν για τη
δημοσιογραφία ντοκιμαντέρ, ειδικά σε επικίνδυνες περιοχές όπως οι ζώνες πολέμου
-Ηφαιστειολογικός πειραματισμός: η εφαρμογή του drone είναι να απεικονίσει την τρέχουσα θέση
της λάβας που είναι απρόσιτη από την ανθρώπινη παρουσία εξαιτίας της ακραίας θερμοκρασίας9.
-Πολεοδομία: Χρήση drones για σκοπούς ακινήτων, χαρτογράφηση και σχεδιασμός ακινήτων,
κατοικιών και βιομηχανικών συγκροτημάτων.

3.3.1 Ενσωματωμένη επιχείρηση drone για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες
(άτομα με ειδικές ανάγκες)
Η τεχνολογία Drone μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, λόγω του γεγονότος ότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι
αναπηριών, όπως τα άτομα με κινητικά προβλήματα, τα άτομα που πάσχουν από ακοή, την αναπηρία
ομιλίας ή άτομα με αόρατες αναπηρίες, που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία
κατάρτισης. Οι δεξιότητες που θα αποκτηθούν μέσω της κατάρτισης θα τους επιτρέψουν να
διεξάγουν με επιτυχία διαφορετικά καθήκοντα στον τομέα των επιχειρήσεων ασφάλειας.
Η εισβολή των drones στην εκπαιδευτική διαδικασία όχι μόνο θα τους κινήσει το ενδιαφέρον στο
τομέα της τεχνολογίας αλλά θα τους βοηθήσει να ανακτήσουν τη δύναμή τους για να αποκτήσουν
επαγγελματικές δεξιότητες για την προσωπική τους ανάπτυξη και ικανοποίηση. Όταν αυτό
μεταφράζεται σε ένα επάγγελμα με στόχους και οφέλη, αυτή η ικανοποίηση δεν μπορεί παρά μόνο
να αυξάνεται.
Πράγματι, το γεγονός ότι τα drones μπορούν να πλοηγηθούν σε μια θέση ταχύτερα απ’ ότι ένα άτομο
και να μειώσουν τον κίνδυνο, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τα άτομα με αναπηρία να βρουν
εργασία στο τομέα της ασφάλειας και ένα ισχυρό κίνητρο για τις εταιρείες να προσλάβουν άτομα με
αναπηρίες, αντιμετωπίζοντας τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας.
Οι εργαζόμενοι με αναπηρία ταιριάζουν στο κόσμο λειτουργίας drone, εφόσον έχουν την εκπαίδευση
να μπορέσουν να πετάξουν drone και να συμμορφώνονται σύμφωνα με τους σωστούς κανονισμούς.
Ο χειριστής drone μπορεί να είναι ένα ιδιαίτερα καλά αμειβόμενο επάγγελμα για τα άτομα με ειδικές
ανάγκες, ειδικά για όσους έχουν κινητικά προβλήματα. Με τη σωστή εκπαίδευση και τεχνολογία,
μπορούν να ελέγξουν μια μηχανή υψηλής τεχνολογίας που μέχρι τώρα ήταν αδύνατο. Στο χώρο
εργασίας, θα λάβουν επίσης αποφάσεις και ανακαλύψεις που μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο
στην ανάπτυξη ενός έργου για την αύξηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες
μέσω της κατάρτισης και της απασχόλησης, π.χ. όπως η HandiDrone.
Το HandiDrone 10 είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που έχει ως στόχο να βοηθήσει στην
καταπολέμηση της διάκρισης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, εξοπλίζοντας τα άτομα με αναπηρία
με πολύτιμες εργασιακές δεξιότητες σε αναδυόμενους τομείς. Η LADAPT, είναι ένας γαλλικός

9

http://grinddrone.com/drone-features/advantages-and-disadvantages-drone

10

https://www.trendhunter.com/trends/discrimination-of-disabled
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οργανισμός που έχει ως στόχο τη κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες,
όπου σε συνεργασία με τη ψηφιακή υπηρεσία Kindai ανέπτυξε το πρόγραμμα HandiDrone. Η
πρωτοβουλία παρέχει πρόσβαση στα drones, σε όσους έχουν κινητικά προβλήματα και τους διδάσκει
πώς να γίνονται πιλότοι ενός drone.
Η πρωτοβουλία αυτή έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
- ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, εισάγοντας τους στον
αναδυόμενο και καινοτόμο τομέα της απασχόλησης
- αυξήσει τις δεξιότητες τους σε έναν δημιουργικό τομέα
Το πρόγραμμα δίνει στους σωματικά ανάπηρους συμμετέχοντες την ευκαιρία να "βιώσουν την
ηρεμία και τον έλεγχο της ύπαρξης τους έξω από το σώμα μέσω της πτήσης FPV".

3.4 Εμπόδια και προκλήσεις για τον επιχειρηματία ενός drone 1.5
Τα εμπόδια και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας επιχειρηματίας drone υπάγονται κυρίως σε 3
κατηγορίες: α) ασφάλιση β) ασφάλεια γ) μυστικότητα. Η τεχνολογία Drone είναι μια γρήγορα
αναπτυσσόμενη τεχνολογία και εξακολουθεί να υφίσταται πολλές αλλαγές, ιδίως όσον αφορά το
κανονιστικό πλαίσιο, είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε σε εθνικό επίπεδο. Οι προκλήσεις είναι ότι πρέπει να
λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα και να ακολουθήσετε το κανονιστικό πλαίσιο κάθε χώρας που
σκοπεύετε να λειτουργήσετε. Αν έχετε ήδη θέσει σε λειτουργία μια επιχείρηση drone, πρέπει να
συμβαδίσετε με τους κανονισμούς των παραπάνω θεμάτων και φυσικά να προσαρμόσετε τις
ενέργειες σας αναλόγως.
1. Ασφάλιση
Η χρήση των drones που σχετίζεται με μια επιχειρηματική δραστηριότητα επιτρέπεται σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά κάτω υπό πολύ αυστηρές συνθήκες. Στις περισσότερες
χώρες, ένας επαγγελματίας χρήστης drone χρειάζεται διαφορετικές άδειες/άδειες από την
Εθνική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας πριν μπορέσει να ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία.
Ακολουθεί μια περίληψη των ασφαλιστικών κανόνων της ΕΕ:
Στην Ευρώπη, οι επαγγελματίες χειριστές drone που πετούν πάνω από το έδαφος ενός
Kράτους Μέλους της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 785/2004
σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλισης για τους Αερομεταφορείς και τους Χειριστές
Αεροσκαφών. Το άρθρο 4 ορίζει ότι "οι Χειριστές Αεροσκαφών […] ασφαλίζονται σύμφωνα
με τον παρόντα Κανονισμό όσον αφορά την ειδική αεροπορική ευθύνη τους με σεβασμό
[...]έναντι τρίτων." Ο Κανονισμός έχει ως κύριο στόχο να διασφαλίσει ότι υπάρχει ένα
ελάχιστο επίπεδο ασφαλιστικών απαιτήσεων που θα εξασφαλίσει επαρκή αποζημίωση για
τα θύματα σε περίπτωση ατυχήματος. Παρά τις ελκυστικές ευκαιρίες και τα χαρακτηριστικά
της τεχνολογίας των drones, όλοι οι επαγγελματίες χρήστες πρέπει πάντα να έχουν κατά νου
ότι τα drones ανήκουν στην κατηγορία των αεροσκαφών και μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρές ζημιές, ιδίως αν δε χρησιμοποιηθούν σωστά. Ως επαγγελματίας χειριστής είστε
υπεύθυνος να έχετε ασφάλιση που να ισχύει και απαιτήσεις αστικής ευθύνης και
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βεβαιωθείτε ότι είστε επαρκώς ασφαλισμένος για να πραγματοποιήσετε πτήση με το drone
σας11.
2. Ασφάλεια
Στην Ευρώπη, η πλειοψηφία των Εθνικών Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΑΠΑ) θέσπισε
κανόνες ασφαλείας που ρυθμίζουν τη χρήση των drones στον εναέριο χώρο. Οι κανόνες
αυτοί αποσκοπούν στη ρύθμιση των λειτουργιών του drone και στην εξασφάλιση ότι η χρήση
τους δεν θα καταστεί επικίνδυνη για τους ανθρώπους και τις ιδιοκτησίες ή για άλλους
χρήστες του εναέριου χώρου (αεροπλάνα, ανεμόπτερα, ελικόπτερα κ.λπ.) 12

Είναι βασικό να γνωρίζει ένας επιχειρηματίας drone τους τοπικούς κανονισμούς πτήσεων
πριν λειτουργήσει σε μια χώρα και να ακολουθήσει κάποιους ορισμένους βασικούς κανόνες
ασφαλείας.
Αυτοί οι κανόνες διαφέρουν από χώρα σε χώρα αλλά συνήθως περιλαμβάνουν:




Πετώντας περιοριστικά. Οι Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας έχουν θεσπίσει ένα
ρυθμιστικό πλαίσιο βασισμένο στην επιχειρησιακή πολυπλοκότητα της πτήσης σας και
το βάρος του drone σας. Στις περισσότερες χώρες υπάρχει ένα μέγιστο ύψος πτήσης το
οποίο επιτρέπεται να προσεγγίσουν τα drones και απαιτεί ειδική άδεια λειτουργίας σε
κατοικημένες περιοχές ή Πέρα από την Oπτική Γραμμή Όρασης (ΠΟΓΟ) του χειριστή.
Υποχρεώσεις κατάρτισης πιλότων για να εξασφαλιστεί ότι οι δυνητικοί φορείς
εκμετάλλευσης διαθέτουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και βασική κατανόηση των
κανόνων ασφαλείας της αεροπορίας. Σε πολλές χώρες, ο υποψήφιος χειριστής
υποχρεούται να περάσει γραπτή εξέταση και δοκιμασία πτήσης. Σε περίπτωση που δεν
είστε ο χρήστης, αλλά ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης drone, συνιστάται πρώτα να έχετε
μια βασική κατανόηση των πιλοτικών υποχρεώσεων και, φυσικά, να ενοικιάσετε ένα
πιστοποιημένο πιλότο για τις δραστηριότητές σας.



Την υποχρέωση του αεροσκάφους σας να έχει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που
βεβαιώνει ότι είναι ασφαλές να πετάξει.



Την υποχρέωση καταχώρησης του drone σας στην αρμόδια αρχή.

3. Ιδιωτικότητα
Στην Ευρώπη, κάθε πολίτης έχει θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία
των προσωπικών του δεδομένων13. Το δικαίωμα αυτό ρυθμίζεται από τον Κανονισμό για την

11

http://dronerules.eu/en/professional/obligations/summary-of-insurance-rules-in-eu

12

http://dronerules.eu/en/professional/obligations/summary-of-safety-rules-in-eu

13

http://dronerules.eu/en/professional/obligations/summary-of-privacy-rules-in-eu
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Γενική Προστασία Δεδομένων, ο οποίος καθορίζει τις διάφορες απαιτήσεις για τη συλλογή,
επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως επαγγελματίας
χειριστής drone, πρέπει πάντα να σέβεστε αυτά τα δικαιώματα και να συμμορφώνεστε
αυστηρά με τις ισχύουσες νομοθεσίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Η
μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες ενδέχεται να έχει σημαντικές οικονομικές ή/και
νομικές συνέπειες.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς σχετικά με τα
αεροσκάφη σε κάθε χώρα, στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Νομοθεσίας
http://dronerules.eu/en/professional/regulations

3.5 Ευκαιρίες πρόσθετης κατασκευής (3D printing) στην παραγωγή drone
Η τελευταία καινοτομία στον τομέα της κατασκευαστικής, η παραγωγή πρόσθετων (ΑΜ) (επίσης
γνωστή ως εκτύπωση 3D) είναι η κατασκευή εξαρτημάτων – με την προσθήκη υλικού σε διαφορετικά
επίπεδα -στρώματα. Οι τεχνολογίες παραγωγής πρόσθετων αναδιαμορφώνουν τον τρόπο
σχεδιασμού και κατασκευής των μερών, υποστηρίζοντας την ταχεία ανάπτυξη νέων ή ανταλλακτικών
μερών, τα οποία μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από τομείς όπως η αεροπορία και τα
Μη Επανδρωμένα Οχήματα (Drones), καθώς και οι θαλάσσιες και υπεράκτιες βιομηχανίες.
Πράγματι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη των Ερευνών και Αγορών, η εταιρεία προβάλλει ότι η
ετήσια αξία της AM παραγωγής εξαρτημάτων στη βιομηχανία drone φθάνει τα 1,9 δισεκατομμύρια
δολάρια, οδηγώντας πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις εξοπλισμού AM,
λογισμικού, υλικών και υπηρεσιών AM14.
Έτσι, ποιες είναι ακριβώς οι ευκαιρίες πρόσθετης παρασκευής στον τομέα των drone; Η επιπλέον
συνεισφορά στην παραγωγή στη βιομηχανία παραγωγής drone μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο και να προσφέρει τα εξής:






Προσαρμοσμένα Drones: Η 3D εκτύπωση μας επιτρέπει να κατασκευάζουμε
εξατομικευμένα προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός ατόμου. Αυτό
δίνει την ευκαιρία τη δημιουργία προσαρμοσμένων drones, από οποιοδήποτε τμήμα
καταστήματος και εάν αγοράστηκε, είναι εφικτό να προσαρμοστεί ανάλογα με τις
ανάγκες κάποιου15
Είναι φθηνότερα να τα δημιουργήσετε: Εάν δεν είστε έμπειρος πιλότος drone, η
συντριβή και το σπάσιμο των τμημάτων του αεροσκάφους σας μπορεί να σας κοστίσει
πολλά. Αντί να χρειαστεί να αγοράσετε νέα τμήματα για το drone σας, μπορείτε να
εκτυπώσετε σε 3D τα δικά σας ανταλλακτικά ανάλογα με τις ανάγκες σας16.
Βελτιωμένη απόδοση: ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία σχετικά με την απόδοση ενός
κινητήρα είναι το βάρος του. Το βάρος ενός αεροπλάνου επηρεάζει τον χρόνο πτήσης

14

https://www.researchandmarkets.com/research/bwxwqf/additive

15

https://www.entrepreneur.com/article/292815

16

https://all3dp.com/3d-print-drone-parts/
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του, με τα βαρύτερα drone να πετούν λιγότερο χρόνο από ότι τα πιο ελαφριά. Ένα
ελαφρύ drone παραμένει πιο σταθερό σε περίπτωση σύγκρουσης και απότομης/
σκληρής προσγείωσης και τείνει να έχει βελτιωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Με
την εκτύπωση 3D μπορείτε να επιλέξετε το υλικό ώστε να μειώσετε το βάρος του drone
σας και να το κάνετε πιο ευκίνητο στην πτήση
Εξοικονομήστε χρόνο και προσπάθεια: Αντί να αναζητήσετε και να παραγγείλετε το
συγκεκριμένο τμήμα ενός drone και να περιμένετε να παραδοθεί στις περιπτώσεις
ηλεκτρονικών αγορών ή να επισκεφθείτε ένα κατάστημα μοντελισμού/DIY της περιοχής
σας, μπορείτε απλά να εκτυπώσετε 3D ανταλλακτικά του drone σας. Αυτό θα σας
εξοικονομήσει πολύ χρόνο και προσπάθεια.

Τμήματα Drone που μπορούνε να εκτυπωθούνε σε 3D
Εκτός από τα ηλεκτρονικά στοιχεία ενός drone οτιδήποτε άλλο μπορεί να εκτυπωθεί σε 3D, κάτωθι
μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα των τμημάτων που μπορείτε να εκτυπώσετε σε 3D17.









Έλικες
Πλαίσιο Μηχανισμός προσγείωσης
Σύστημα προσγείωσης
Βάσεις κάμερας
Υποδοχή κεραίας
Προστατευτικός εξοπλισμός (δλδ. προφυλακτήρες)
Απομακρυσμένο περίβλημα
Περίβλημα μπαταρίας

Η παραπάνω λίστα δεν είναι ολοκληρωμένη, καθώς μπορείτε να εκτυπώσετε πολυάριθμα 3D
λειτουργικά καθώς και μη λειτουργικά αξεσουάρ για το drone σας, όπως προφυλακτήρες
προπέλας, θήκες μεταφοράς και βάσεις για διάφορες κάμερες που χρησιμοποιούνται σε drone
FPV.
Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε οι επιχειρηματικές ευκαιρίες αυξάνονται για τους
επιχειρηματίες drone και για την κατασκευή drone καθώς προχωρά η πρόσθετη τεχνολογία
κατασκευής.

17

https://all3dp.com/3d-print-drone-parts/
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4. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 AND ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ DRONE
(DT) ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΕΚ
4.1 Παγκόσμια αγορά τεχνολογίας drone στον τομέα της εκπαίδευσης
Η Παγκόσμια Αγορά Τεχνολογίας Drone στο Τομέα της Εκπαίδευσης είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά με
Σύνθετο Ρυθμό Ετήσιας Ανάπτυξης(ΣΡΕΑ) 14,61% στην Tεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στον
τομέα της Πληροφορικής κατά την περίοδο 2017-2021. Η Αγορά Τεχνολογίας Drone στο Τομέα της Εκπαίδευσης
κάλυψε τη ταχεία εξέλιξη κατά τα τρέχοντα και τα προηγούμενα έτη και πιθανότατα πρόκειται να προχωρήσει
με μια συνεχή εξέλιξη τα επόμενα χρόνια18.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να μας οδηγήσουν να χρησιμοποιήσουμε drones στον
τομέα της εκπαίδευσης:
- Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου
- Ενσωμάτωση της θερμικής απεικόνισης σε drones
- Οικονομικά αποδοτική τεχνολογία
- Συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας των κινητήρων
- Διδακτική καινοτομία
- Διασκεδαστική εκμάθηση.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε παραδείγματα εταιρειών και ιδρυμάτων μαζί με τα κύρια
χαρακτηριστικά τους , για να παρουσιάσετε την παγκόσμια αγορά τεχνολογίας drone.
BonaDrone
Η BonaDrone είναι μια ισπανική εταιρεία που παρέχει στους εκπαιδευτικούς εργαλεία που μπορούν
να βοηθήσουν στην προσέλκυση φοιτητών προς την Τεχνολογία Πληροφοριών(IT) και στις
ΕΤΜΜ(STEM) τεχνολογίες και κλάδους.
Τα εργαλεία τους περιλαμβάνουν 3D σχεδίαση μέσω λογισμικού CAD, 3D εκτύπωση και λειτουργία
των drones, καθώς και εγχειρίδια και τεκμηρίωση για τους εκπαιδευτικούς. Η BonaDrone παρέχει
drones μαζί με ένα εγχειρίδιο για τη συναρμολόγησή του και επίσης ένα εγχειρίδιο που απευθύνεται
σε όλους τους κλάδους ΕΤΜΜ(STEM).
Έτσι, οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν την τεχνολογία των drones στο
πρόγραμμα σπουδών τους.
Η BonaDrone παρέχει:
 Τρία διαφορετικά σετ εργαλείων
 Δύο τύπους drones
 Πρόγραμμα σπουδών σε drones
 Εγχειρίδια
 Μαθήματα για δασκάλους

18(Prnewswire.com,

2018)
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OnPoynt
Η OnPoynt είναι μια αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στη δημιουργία drone για εκπαιδευτικούς
σκοπούς. Τα προϊόντα τους είναι ανθεκτικά έτσι ώστε πολλές γενεές σπουδαστών να μπορούν να
εργαστούν πάνω τους χωρίς να σπάσουν και έρχονται επίσης με εγχειρίδια και φυλλάδια με πόρους
που σχετίζονται με τους κλάδους ΕΤΜΜ(STEM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη.
Τα kit τους περιλαμβάνουν από 1 έως 4 drones, τον εξοπλισμό για τη συναρμολόγησή τους, τα
εγχειρίδια και πολλά άλλα. Για λόγους ασφαλείας, προτείνεται μόνο παιδιά 18 ετών ή παλαιότερο
πρόγραμμα drones, αλλά μπορούν να συναρμολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν από παιδιά, τα
οποία είναι τουλάχιστον 14 ετών.
FabLab
Η FabLab είναι μια εταιρεία που παρέχει εκπαίδευση, μηχανήματα, εξοπλισμό και υποστήριξη για
έργα που σχετίζονται με την τεχνολογία και την εκτύπωση 3D. Συνεργάζονται επίσης με σχολεία στην
επικράτεια του δήμου της Μπολόνια, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα εκδρομές στο εργαστήριό τους και
ενεργοποιώντας σχέδια με σχολεία για τη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών τους.
Η FabLab εργάζεται επί του παρόντος με σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ινστιτούτα από
τη Μπολόνια και παρέχουν:
 μαθήματα για την εφαρμογή ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών
 εκπαιδευτικά μαθήματα για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές
 ψηφιακή και τεχνική βοήθεια
 εκδρομές πεδίου για να κάνετε τα σχέδιά σας πραγματικότητα.
Istitutosuperiore Primo Levi
Ένα ιταλικό σχολείο για σπουδαστές που επιθυμούν να γίνουν επιθεωρητές εισήγαγε με επιτυχία τα
drones σε ένα από τα προγράμματα σπουδών του, που αφορούσαν το σχεδιασμό σχετικά με τα
κτίρια, το περιβάλλον και την επικράτεια.
Αυτό θα δώσει στους φοιτητές ανταγωνιστικές δεξιότητες στην αγορά εργασίας και η συνεργασία με
ένα τοπικό ιπτάμενο σχολείο θα τους επιτρέψει να πάρουν την άδεια.
Το σχολείο έχει ένα drone που μπορούν να κάνουν εξάσκηση οι μαθητές. Το περιβάλλον είναι
απολύτως ασφαλές για τη χρήση του και οι φοιτητές παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της
πρακτικής τους από πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το τοπικό σχολείο ιπτάμενων.
Οι δεξιότητες που αποκτούν μέσω αυτού του προγράμματος σπουδών θα τους επιτρέψουν αργότερα
πρόσβαση σε επαγγέλματα και σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονομιάς ή η μελέτη της επικράτειας.

4.1.1 Τα Drones για τη κοινωνική ένταξη
Στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι συχνά δύσκολο να βρεθούν ή να οργανωθούν δραστηριότητες που
να περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες. Η επίσημη εκπαίδευση, για παράδειγμα, δεν είναι πάντα
εύκολη για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, όπως οι μαθητές με δυσλεξία. Εξωσχολικές
δραστηριότητες, από την άλλη πλευρά, συχνά περιλαμβάνουν σωματικές δραστηριότητες και
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συνεπώς θα μπορούσαν να αποκλείσουν άτομα με σωματικές βλάβες ή αναπηρίες. Τα drones
μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την κοινωνική ένταξη. Η εκμάθηση του πώς να
πετάξει ένα drone θα μπορούσε να βοηθήσει με την εξεύρεση απασχόλησης σε διάφορους τομείς:
γεωργία, ασφάλεια, βιομηχανία και να γίνει πιλότος ενός drone.
Τα άτομα με δυσλεξία συχνά δυσκολεύονται να μάθουν μέσω των επίσημων εκπαιδευτικών
συστημάτων και ως εκ τούτου χρειάζονται καινοτόμες λύσεις. Ο σχεδιασμός εξαρτημάτων με
δαχτυλίδια σε εργαλεία CAD μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση για άτομα με δυσλεξία.
Η αίσθηση ότι μπορούν να συνεισφέρουν και να φέρουν αξία σε ένα έργο όπως η δημιουργία ενός
drone μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση των ατόμων με δυσλεξία19.
Τα drones μπορεί να αποτελέσουν μια μεγάλη καινοτομία του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις
χώρες.
Μπορούν να προσφέρουν στους σπουδαστές τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται στην
αγορά έτσι ώστε να καταστήσουν τους κλάδους ΕΤΜΜ(STEM) και τα προγράμματα σπουδών πιο
ελκυστικά. Μπορεί να έχει θετική επίδραση στον αριθμό των μαθητών που εγκαταλείπουν το
σχολείο.

4.2 Αύξηση της ζήτησης drones στο τομέα της εκπαίδευσης
Η αυξανόμενη ζήτηση των drones στον τομέα του λιανικού εμπορίου είναι γνωστή τα τελευταία
χρόνια και ο τομέας λιανικού εμπορίου θα αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
Ωστόσο, δεν υπάρχει μόνο στον κλάδο του λιανικού εμπορίου η αυξανόμενη ζήτηση για drones. Ο
τομέας της εκπαίδευσης επικεντρώνεται επί του παρόντος στις δεξιότητες της επιστήμης, της
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (ΕΤΜΜ-STEM), προετοιμάζοντας νέους
σπουδαστές για τις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς εργασίας. Η χρήση των drones στον τομέα
της εκπαίδευσης συνδέεται στενά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ΕΤΜΜ-STEM, καθώς συνδυάζει
τη χρήση πολλαπλών τεχνολογιών σε ένα (ηλεκτρονικά, φωτογραφία, ρομποτική, αυτόνομα
συστήματα, κωδικοποίηση κλπ.). Επιπλέον, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να εμπλακεί και να
προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων και να εμπνεύσει τα παιδιά σε μικρή ηλικία (Murison, 2018).
Με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας drone, τα drones έχουν γίνει ολοένα και πιο
προσιτά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, γεγονός που οδήγησε στην αυξημένη χρήση
τους από τις εταιρείες και τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και από ιδιώτες. Ο τομέας της
εκπαίδευσης έχει εντοπίσει αυτή την ευκαιρία και το γεγονός ότι τα drones και η χρήση τους
διαμορφώνουν τη φύση των υπηρεσιών από διάφορες επιχειρήσεις και οι σημερινοί σπουδαστές
πρέπει να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με αυτή την τεχνολογία.
Αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τομέα της εκπαίδευσης σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς κάθε
εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει πτήση με drone στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του,
εξοπλίζει τους σπουδαστές με δεξιότητες που είναι πολύτιμες για την είσοδο τους στην αγορά
εργασίας. Μια επιχείρηση ή ένας τομέας που χρησιμοποιεί ήδη την τεχνολογία drone για τις

19

Beall, 2016.
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υπηρεσίες της, θα απασχολεί νέους πτυχιούχους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Τα
παραπάνω έχουν οδηγήσει στην αυξανόμενη ζήτηση των drones στο τομέα της εκπαίδευσης.
Επιπλέον, η χρήση των drones μπορεί επίσης να βοηθήσει τους μαθητές να επιτύχουν καλύτερα
αποτελέσματα και να βελτιώσουν τις σχολικές τους επιδόσεις. Μια μελέτη που διεξήχθη σε ένα
ελληνικό σχολείο εξέτασε τα μαθησιακά αποτελέσματα κατά τη χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων
πτήσης (drones) στη πέμπτη τάξη δημοτικού σχολείου στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Τα
αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι, για τα Μαθηματικά, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας πέτυχαν
καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με την ελεγχόμενη ομάδα και η βιωσιμότητα της γνώσης τους
ήταν επίσης μεγαλύτερη. Επιπλέον, υπήρξε ένας σχηματισμός θετικών στάσεων και αντιλήψεων των
σπουδαστών απέναντι στα drones (Παπαδάκης και άλλοι, 2017).
Τέλος, τα drones χρησιμοποιούνται ήδη στα ακόλουθα εκπαιδευτικά πεδία και μελέτες (COPTRZ,
2016):





Γεωγραφία - χρησιμοποιώντας κάμερες για την πραγματοποίηση αναλύσεων εδάφους, ανάλυση
ποταμών ή περιοχών που είναι δύσκολο/επικίνδυνο για τον άνθρωπο να τις προσεγγίσει
Γεωλογία-χρησιμοποιώντας drones με κάμερες σε απομακρυσμένες περιοχές για να
παρατηρηθούν σχηματισμοί βράχων, ηφαίστεια κλπ.
Γεωργικές μελέτες-τεχνικές καλλιέργειας ακριβείας, τεχνικές ψεκασμού καλλιεργειών,
διαχείριση των αγελών και παρατήρηση
Μηχανολογία-η χρήση drones στη διδασκαλία μελλοντικών μηχανικών θα οδηγήσει στη
βελτίωση των βαρέων έργων μηχανικής, των γραμμών παραγωγής καθώς και στην πραγματική
σχεδίαση και κατασκευή drones

Συμπερασματικά, με τους νέους μαθητές που όλο και περισσότερο αγκαλιάζουν την τεχνολογία στην
εκπαίδευση, η ζήτηση για χρήση των drones στα σχολεία θα αυξηθεί και τελικά θα γίνει μια σταθερή
τάση.

4.3 Σχεδιασμός τμημάτων drone
Τα drones μπορούν να έχουν πολλές διαφορετικές χρήσεις και ο σχεδιασμός τους πρέπει να
προσαρμοστεί στην πραγματική χρήση. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν πώς να καθορίζουν τον
καλύτερο τύπο υλικών ή αξεσουάρ για διαφορετικές χρήσεις και στη συνέχεια να τα δημιουργούν.
Τα drones διαθέτουν εξαρτήματα που σχετίζονται με τρεις διαφορετικούς τομείς:
●

Ηλεκτρονική
-

Έλεγχος πτήσης
Αισθητήρες
Ηλεκτρονικοί ελεγκτές στροφών
Αισθητήρες αποφυγής σύγκρουσης
Δέκτες
Κεραία
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●

Τεχνολογία
-

●

Αξεσουάρ
Υλικά
Εκτύπωση 3D

Πληροφορική
-

Προγραμματισμός

Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε διαφορετικά διδακτικά προγράμματα και να τα
ενσωματώσουμε σε πολλά διαφορετικά σχολεία. Όλα τα τμήματα ενός drone και τα εξαρτήματα του
κινητήρα είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή και ασφαλή πτήση. Η γνώση των τμημάτων ενός
drone θα δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη κατά την πτήση. Οι σπουδαστές θα γνωρίζουν επίσης ποια
εξαρτήματα πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτική βάση και τα εξαρτήματα που είναι εύκολο να
αντικατασταθούν ή να αναβαθμιστούν.

4.4 Επιλογή υλικών για τη πρόσθετη παραγωγή τμημάτων drone
Τα drones μπορούν να αποτελούνται από διαφορετικά υλικά. Όλα έχουν τα δικά τους
χαρακτηριστικά, την ανθεκτικότητα και το εύρος τιμών και όλα αυτά θα επηρεάσουν την επιλογή
κάθε κατασκευαστή μηχανών. Τα κύρια υλικά είναι ξύλο, αφρός, πλαστικό, αλουμίνιο, ίνες άνθρακα.
Ξύλο
Κάποια είδη ξύλου είναι ιδιαίτερα δυνατά και σκληρά, αλλά απαιτείται να συμπεριφέρονται έτσι για
να γίνονται αδιάβροχα. Είναι μια καλή επιλογή για τη χαμηλή τιμή τους.
Αφρός
Ο αφρός μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική επιλογή για τα φτερά ενός drone, αλλά το υπόλοιπο
σώμα του πρέπει να συντεθεί από άλλα υλικά. Ο αφρός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να
προστατέψει μερικά μέρη του drone.
Πλαστικό
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι πλαστικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
παραγωγή ενός drone. Το κόστος τους και η ισχύς τους έχουνε ένα ευρύ φάσμα και θα πρέπει να
επιλέγονται έργο ανά έργο.
Αλουμίνιο
Το αλουμίνιο είναι φθηνό, ελαφρύ και εύκολο να κοπεί, να πάρει σχήμα και να δουλευτεί. Είναι
εύκολο στη χρήση του και πολύ πολύπλευρο και μπορεί να ενισχυθεί χρησιμοποιώντας τις σωστές
τεχνικές φινιρίσματος.
G10/FR4
Είναι ένα είδος υαλοβάμβακα, αλλά η φύση του απαιτεί τεχνογνωσία και εξειδικευμένο εξοπλισμό
για να κοπεί και να δοθεί το επιθυμητό σχήμα και μορφή.
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ΠΤΚ(PBC)
Πλακέτα Τυπωμένων Κυκλωμάτων (Printed Circuit Boards) χρησιμοποιείται μερικές φορές στις
επάνω και κάτω πλάκες του πλαισίου, καθώς μπορούν να μειώσουν τα εξαρτήματα.
Σύνθετα ινών άνθρακα
Τα Σύνθετα ινών άνθρακα μπορούν να είναι πολύ σκληρά για να κοπούν και να τους δοθεί σχήμα,
αλλά είναι ένα από τα πιο ελαφρά και πιο ανθεκτικά υλικά,τα οποία είναι τέλεια για drones.
Λοιπά
Τρισδιάστατο υλικό εκτύπωσης – υπάρχουν διαφορετικά είδη καρούλια νημάτων τα οποία μπορούν
να αγοραστούν και οι τιμές του ποικίλουν. Για ένα καρούλι νήματος η αναμενόμενη τιμή είναι 30
δολάρια.

4.5 Τρισδιάστατη εκτύπωση των τμημάτων ενός drone
H τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια άλλη επιλογή για την κατασκευή drones σε μια πολύ οικονομικά
αποδοτική τεχνολογία.
Η Bonadrone είναι η σχεδιάστρια και κατασκευαστική εταιρία drones, σε καινοτόμα σημεία στον
κόσμο των drones στην εκπαίδευση παρέχοντας δύο διαφορετικούς τύπους τρισδιάστατης
εκτύπωσης ΚΜΣ:
-

το Κουνούπι (Mosquito) 150,

-

το Κουνούπι (Mosquito) 450.

Το Κουνούπι 150 είναι μικρότερο και ιδανικό για ομάδες των 2 μαθητών.
Το Κουνούπι 450 είναι μεγαλύτερο και ιδανικό για εξωτερικούς χώρους και για ομάδες 4 μαθητών.
Αυτά τα drones και τα kit φτάνουν στο σημείο να είναι τα τέλεια εργαλεία διδασκαλίας και
εκμάθησης για τους μαθητές. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν να σχεδιάζουν τρισδιάστατα μοντέλα
drone στο λογισμικό CAD και μετά να προχωρούν σε πραγματική εκτύπωση του μοντέλου τους. Το
μοντέλο Κουνούπι 450 σχεδιάστηκε από την BonaDrone και αποτελεί τέλεια επιλογή για τα σχολεία.
Μπορεί να επιλεγεί, εάν θέλετε να το λάβετε:
1) Έτοιμο να πετάξει
2) Έτοιμο να συναρμολογηθεί
3) Έτοιμο να εκτυπωθεί
Σύμφωνα με συγκεκριμένες ανάγκες και δυνατότητες του σχολείου σας.

4.6 Δοκιμές των μηχανικών ιδιοτήτων των τμημάτων ενός drone
Ο σκοπός των μηχανικών δοκιμών των τμημάτων ενός drone είναι να επαληθεύσει ότι τα συστατικά
ενός αεροσκάφους συναντούν τη δύναμη και το βάρος των απαιτούμενων για την πτήση.
Σε ένα εμπορικό kit η αντοχή και η ακαμψία του drone είναι, κανονικά, εγγυημένη από τον
κατασκευαστή. Παρ’ όλα αυτά, όταν οι μαθητές σχεδιάζουν ή/και παράγουν (με 3D εκτύπωση ή με
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άλλες μεθόδους) κάποια μέρη του drone,αυτά απαιτείται να δοκιμαστούν για να αξιολογηθεί η
ανθεκτικότητα τους και να ελεγχθούν εάν μπορούν να αντέξουν τους κραδασμούς.
Κανονικά, δοκιμές μηχανικών ιδιοτήτων μπορούν να γίνουν σε ειδικά εργαστήρια αλλά τέτοιες
εγκαταστάσεις δεν είναι προσβάσιμες για τα περισσότερα σχολεία EEK. Μία λύση είναι να ελεγχθούν
χειροκίνητα τα παραγόμενα μέρη.
Ο σκελετός κατασκευής ενός drone έχει σημαντικό αντίκτυπο στις επιδόσεις της πτήσης όπως στην
αεροδυναμική, κατανομή βάρους, ακαμψία κλπ. Έτσι, o σκελετός κατασκευής πρέπει να είναι αρκετά
δυνατός για την ασφάλεια του drone αλλά όσο το δυνατόν ελαφρύτερος για να προσφέρει
αυτονομία και χαρακτηριστικά καλής πτήσης. Επίσης, o σκελετός κατασκευής πρέπει να είναι
άκαμπτος έτσι ώστε να μειώνονται οι κραδασμοί που επηρεάζουν αρνητικά τα υπόλοιπα συστατικά
και την ποιότητα του βίντεο δεδομένων που αποκτήθηκαν.
Η ακαμψία του σκελετού κατασκευής μπορεί να αξιολογηθεί χειροκίνητα. Εάν o σκελετός
κατασκευής είναι πολύ εύκαμπτος, ένα βελτιωμένο σχέδιο ή καλύτερα υλικά θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να αξιολογηθεί και η δύναμη του σκελετού
κατασκευής.
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5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ
DRONES ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0
5.1 Βιομηχανία 4.0 – Επιχειρηματικές ευκαιρίες και προκλήσεις
“Η διαίσθηση μας για το μέλλον είναι γραμμική. Αλλά η πραγματικότητα της τεχνολογίας των
πληροφοριών είναι εκθετική και αυτό κάνει τη διαφορά. Εάν κάνω 30 βήματα γραμμικά, θα φτάσω
στο 30. Εάν κάνω 30 βήματα εκθετικά, θα φτάσω στο δισεκατομμύριο. ” – Ray Kurzweil
Οι περισσότερες από τις νέες τεχνολογίες στις οποίες στηρίζεται η έννοια της Βιομηχανίας 4.0 δεν
είναι τόσο καινούργιες όπως θα περιμέναμε. Παίρνοντας μια τρισδιάστατη εκτύπωση, με το βασικό
εξοπλισμό και υλικά που αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του 1980 και εκτύπωση από ρητίνη, μέταλλο,
γυαλί ή βίο-εκτύπωση διαθέσιμη τώρα, να μην αναφέρουμε την ευρύτερη προσβασιμότητα, τα
μικρότερα κόστη και την υψηλότερη ταχύτητα σύγχρονων εκτυπωτών. Σύμφωνα με την PwC, το
71.1% των κατασκευαστών χρησιμοποιούν τώρα τη τρισδιάστατη εκτύπωση για πρωτότυπα και
τελικά προϊόντα και 52% των κατασκευαστών αναμένουν ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα
χρησιμοποιηθεί για παραγωγή μεγάλου όγκου, μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια.20 Παρόμοια το ίδιο
συμβαίνει, αν αναλογιστούμε ότι η τεχνολογία drone και οι καινοτομίες ΜΕΑ ξεκίνησαν στις αρχές
της δεκαετίας του 1900 και αρχικά εστίασαν στη παροχή πρακτικών στόχων για την εκπαίδευση
στρατιωτικού προσωπικού. Το 2010, η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Αρχή Αεροπορίας(ΟΑΑ) εκτίμησε
ότι μέχρι το 2020, θα υπάρχουνε 15.000 τέτοια drone στη χώρα. Τώρα, περισσότερα πουλιούνται
κάθε μήνα. Μερικοί αναλυτές, αναμένουν ότι ο αριθμός των drones που κατασκευάζονται και
πουλιούνται στον κόσμο αυτή τη χρονιά θα ξεπεράσει το 1 εκατ.21 Έχετε δει το Sensorama; Συγκρίνετε
το, με τα μοντέρνα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας και θα καταλάβετε ότι η ανάπτυξη είναι
εκθετική.22
Φαίνεται, ότι η ανάπτυξη και η διαθεσιμότητα καινοτόμων τεχνολογιών, ωριμάζει ταυτόχρονα.
Κάποιες από τις τεχνολογίες έχουνε υπάρξει καινοτόμες από μόνες τους -αλλά είναι η σύγκλιση όλων
των τεχνολογιών που οδηγεί στην πραγματική επαναστατική φύση της αλλαγής στον τρόπο που
λειτουργεί μια επιχείρηση. Το παραπάνω δημιουργεί απεριόριστες επιχειρηματικές ευκαιρίες από
άποψη καινοτόμων εξελίξεων, έργων και υλοποίησης. Όσο μεγαλύτερη πρόοδο εμφανίζουν αυτού
του είδους οι τεχνολογίες, περισσότερο πιθανές είναι οι επιχειρηματικές εφαρμογές που μπορεί να
έχουν.
Εκ νέου, ας ρίξουμε μια ματιά στην τεχνολογία Drone. Αρχικά, όπως συμβαίνει συχνά με τη νέα
τεχνολογία, υποτίθεται ότι θα υπηρετούσε στρατιωτικό σκοπό, ενώ στις μέρες μας έχει φτάσει να
είναι δύσκολο να ακολουθήσει κανείς τις νέες εξελίξεις και εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας, καθώς
αναπτύσσεται τόσο γρήγορα. Τα ΜΕΑ εμφανίστηκαν σε περιοχές τόσο ποικίλες όσο η γεωργία
(αγρότες χρησιμοποιούν drones για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών τους,
https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/04/24/7-ways-3d-printing-is-makingmanufacturing-more-competitive/#76d881837dfd
20

21

https://www.economist.com/science-and-technology/2015/09/26/welcome-to-the-drone-age

22

https://www.youtube.com/watch?v=rxY9XSRCeMU
38

προσβολή από έντομα και περιοχές που χρειάζονται πότισμα), η επιτόπια έρευνα, η δημιουργία
ταινιών, ή η ασφάλεια ή παράδοση προϊόντων (τα Ελβετικά Ταχυδρομεία έχουν μια δοκιμαστική
υπηρεσία αποστολής μέσω drone, για πακέτα βάρους έως 1 κιλό, και πολλοί άλλοι,
συμπεριλαμβανομένου της Amazon, της UPS και της Google που προσφεύγουν σε παρόμοιες ιδέες).
O αριθμός των πιθανών εφαρμογών γι’ αυτή τη τεχνολογία, όπως και για άλλες καινοτόμες
τεχνολογίες που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0, μπορεί μόνο να αυξηθεί, και αυτό θα είναι εξαιτίας
της αμοιβαίας ενίσχυσης.
Με τα παραπάνω στοιχεία, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη π.χ. της εικονικής
πραγματικότητας ίσως ενεργοποιήσει κι άλλο την Τεχνολογία Drone ή την τρισδιάστατη εκτύπωση.
Αυτές οι τεχνολογίες, συχνά συγγενεύουν και συνδέονται. Η συνδεσιμότητα είναι στη
πραγματικότητα μια πολύ κρίσιμη λέξη, κοινή σε όλες τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Είναι όλα θέμα
συνδεσιμότητας.
Το ΔτΠ, είναι αυτό που αποτελεί τα θεμέλια της Βιομηχανίας 4.0, “ το δίκτυο επικοινωνίας πληθώρας
συσκευών, οικιακών συσκευών, αυτοκινήτων καθώς και κάθε αντικειμένου που ενσωματώνει
ηλεκτρονικά μέσα, λογισμικό, αισθητήρες και συνδεσιμότητα σε δίκτυο ώστε να επιτρέπεται η
σύνδεση και η ανταλλαγή δεδομένων, δημιουργώντας δυνατότητες για πιο άμεση ενσωμάτωση του
φυσικού κόσμου στους υπολογιστές- με βάση τα συστήματα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της
απόδοσης, τα οικονομικά πλεονεκτήματα και μειώνοντας τις ανθρώπινες προσπάθειες.” –
ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ.
Ο αριθμός των συσκευών του ΔτΠ αυξήθηκε κατά 31% σε ετήσια βάση σε 8,4 δισ. το 2017 και
εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 θα υπάρχουν 30 δισ. συσκευές.[11] Η BCG (Boston Consulting Group)
προβλέπει ότι μέχρι το 2020, € 250δις. ($ 267δισ.) θα δαπανηθούν για τις τεχνολογίες, τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες ΔτΠ.
Η θεαματική ανάπτυξη, παρόλα αυτά, δεν είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε εμπόδια και φραγμών
υιοθεσίας. Στην περίπτωση του ΔτΠ, αυτά μπορεί να είναι ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα
και την ασφάλεια(για παράδειγμα η Amazon Echo23 ή αυτόματο πιλότο Tesla24). Λαμβάνοντας υπ'
όψιν τα ΜΕΑ, υπάρχουν επίσης επιπτώσεις για την ασφάλεια(περιπτώσεις όπου drones
συνετρίβησαν με αεροπλάνα), για την ιδιωτικότητα, από την πολιτεία και από ενοχλητικούς γείτονες
καθώς και τεράστιες ενοχλήσεις - όπως τα drones μπορεί να είναι θορυβώδη.
Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση ξεκίνησε τη δεκαετία του 1700 από την εμπορική ατμομηχανή. H
χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας και της μαζικής παραγωγής πυροδότησαν τη δεύτερη
βιομηχανική επανάσταση, περίπου στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο υπολογιστής έθεσε την τρίτη σε
κίνηση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ίσως είναι πολύ νωρίς, να προκηρύξουμε ότι η τέταρτη
βιομηχανική επανάσταση έχει αρχίσει, αλλά όταν θα συνειδητοποιήσουμε το πιθανό από τα ποικίλα
στοιχεία και την πιθανή επιρροή τους στην καθημερινότητά μας, είναι δύσκολο να διαφωνήσουμε
με τον Henning Kagermann, επικεφαλή της Γερμανικής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών και Μηχανικών

http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2018/may/31/ro-khanna/your-amazon-alexaspying-you/
23

24

https://www.wired.com/story/tesla-autopilot-self-driving-crash-california/
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(Acatech),ο οποίος πρώτος χρησιμοποίησε τον όρο Βιομηχανία 4.0. Παρότι, η κίνηση της Βιομηχανίας
4.0 ξεκίνησε στη Γερμανία, αυτή τη στιγμή κερδίζει έδαφος σε όλο τον κόσμο, ειδικά στις Ηνωμένες
Πολιτείες, Ιαπωνία, Κίνα, τις Σκανδιναβικές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέτοια γιγάντια
παγκόσμια βιομηχανική επιρροή όπως της Siemens και της GE έχουνε πλήρως αγκαλιάσει το στόχο.
Και οι δύο εταιρίες, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και ανώτερα στελέχη έχουν δηλώσει ότι τώρα είναι ένα
βασικό μέρος της ταυτότητας τους. 25
Το 2016, η PwC μέσω μιας έρευνας που διεξήγαγε, ρώτησε πάνω από 2.000 εταιρίες από 26 χώρες
του κόσμου, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της βιομηχανικής παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένου της αεροδιαστημικής και της άμυνας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, χημικών,
ηλεκτρονικών ειδών, μηχανικής και κατασκευής, χαρτικών και συσκευασίας, μετάλλων, μεταφορές
και εφοδιαστική. Σ’ αυτή τη παγκόσμια έρευνα της Βιομηχανίας 4.0, το ένα τρίτο των ερωτώμενων
απάντησαν ότι η εταιρία τους έχει ήδη επιτύχει προχωρημένα επίπεδα ολοκλήρωσης και
ψηφιοποίησης και το 72% αναμένεται να φθάσει σε αυτό το σημείο έως το 2020. Σε αυτό το
κεφάλαιο, θα παρουσιάσουμε μερικές ιδέες για την αξιοποίηση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων
σε σχέση με τη Βιομηχανία 4.0 και την Τεχνολογία Drone, μαζί με μερικά παραδείγματα ηγετών της
ψηφιακής αγοράς.

5.2 Τεχνολογία Drone και Βιομηχανία 4.0 συνδεόμενες με επιχειρήσεις–
επιτυχημένες ιστορίες
Τα προαναφερθέντα τεχνολογικά άλματα που αντιπροσωπεύονται από τρεις βιομηχανικές
επαναστάσεις, πάντα αποτελούσαν μια τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία για εκείνους οι οποίοι
γρήγορα κατανόησαν τις δυνατότητες τους. Όπως και στις δύο πρώτες επαναστάσεις, στα πλαίσια
του επιχειρηματικού κέρδους, επωφελήθηκαν περισσότερο οι ισχυροί παίκτες της αγοράς, η τέταρτη
βιομηχανική επανάσταση ίσως έχει έναν ευρύτερο αντίκτυπο. Οι τεχνολογίες που απαρτίζουν τη
Βιομηχανία 4.0 μπορούν να αναπτύσσονται εκθετικά όσον αφορά την πολυπλοκότητά τους και τις
δυνατότητες τους και την ίδια στιγμή η προσβασιμότητα τους διευρύνεται. Παραδείγματα
αποτελούν: οι εκτυπωτές 3D- από την αρχή πολύ λίγες εταιρίες μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά
την αγορά αυτών των εκτυπωτών αφού ήτανε πολύ ακριβοί. Ένας μόνο εκτυπωτής κόστιζε περίπου
300.000 δολάρια, τώρα οι τιμές ξεκινούν το λιγότερο από 100 δολάρια και σχεδόν ο οποιοδήποτε
μπορεί να τους εμπορευθεί. Μαζί με την αυξανόμενη ανάγκη για ψηφιακό περιεχόμενο, πολλές
εταιρίες έχουνε χτίσει και πουλάνε τρισδιάστατα μοντέλα. Τώρα, λόγω των ανοικτών διαδικτυακών
αποθετηρίων, άνθρωποι από όλο τον κόσμο μπορούν να τοποθετήσουν τα τρισδιάστατα μοντέλα
τους στο διαδίκτυο προς πώληση.26 Μόνο στο Thingiverse, η πλατφόρμα έχει ανεβασμένα πάνω από
1.112.570 τρισδιάστατα μοντέλα. 27 Αυτή η διαδικασία μοιάζει όμοια με τη περίπτωση των drones,
στα οποία αυξάνεται ραγδαία η ζήτηση των καταναλωτών, καθώς γίνονται ευφυέστερα (γεμάτο με
αισθητήρες, που κάνουν πιο εύκολη τη λειτουργία τους) και φθηνότερα(το DJI Spark κοστίζει περίπου

https://www.strategy-business.com/article/Siemens-CEO-Joe-Kaeser-on-the-Next-IndustrialRevolution?gko=efd41
25

26

https://jonpolygon.com/history-of-3d-model-marketplaces/

27

https://www.thingiverse.com/about/
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400 δολάρια στο Amazon28). Ο τεχνικός εμπειρογνώμων της Yahoo David Pogue εστιάζει ότι ένα drone
με όμοια χαρακτηριστικά με το Spark θα κόστιζε γύρω στα 1.200 δολάρια, πριν ένα χρόνο. 29
Με τις τιμές να γίνονται προσιτές για τους περισσότερους καταναλωτές, είναι τώρα εφικτό για έναν
μέσο μαθητή να ξεκινήσει ένα επιχειρηματικό εγχείρημα βασισμένο στη τεχνολογία των drones.
Εκτός από βασικές χειρωνακτικές και ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται, απαιτείται να έχει και
επαρκή γνώση της τοπικής αγοράς έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα
προβλήματά του και δώσει μια λύση. Παρακάτω, παρουσιάζουμε μερικές επιχειρηματικές
εφαρμογές της τεχνολογίας drone.
-

-

-

-

-

Εταιρική ασφάλεια επιχείρησης: οι εταιρίες ασφάλειας προσλαμβάνουν drones να
επιθεωρήσουν και να προσδιορίσουν ως προς την ποσότητα αντικείμενα που προέρχονται
από ζημιές καταστροφών από χαλάζι σε στέγες αντί να θέτουν σε κίνδυνο τους
εμπειρογνώμες ανεβαίνοντας πάνω στις στέγες με τον κίνδυνο να πέσουν.
Βίντεο ακινήτων: Τα γραφεία ακινήτων πολύ γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι τα βίντεο που
καταγράφηκαν σε πολύ χαμηλό υψόμετρο από τα drones πουλάνε πιο γρήγορα μεγαλύτερες
εκτάσεις ιδιοκτησίας και σπιτιών εξαιτίας των μοναδικών χαρακτηριστικών.
Παρακολούθηση Αγωγών και Ασφάλεια: τα Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα είναι
εξοπλισμένα με κάμερες και βίντεο, οι πομποί έχουνε τώρα αντικαταστήσει την επιθεώρηση
ρουτίνας η οποία ήτανε πολύ δαπανηρή και συχνά επικίνδυνη για τους πιλότους και τους
επιθεωρητές.
Κατασκευή και Πώληση Χαρτών: οι χειριστές drone μπορούνε τώρα να παρέχουν υπέροχες,
λεπτομερής εναέριες λήψεις με ασύγκριτα κόστη σε ελικόπτερα ή αεροπλάνα.
Παραγωγοί ταινιών: ξεκινήστε ένα στούντιο παραγωγής ταινιών και συνεργαστείτε με ένα
ευρύ φάσμα B2B πελατών(αξιοθέατα τουριστών, θεματικά πάρκα, Γραφεία ευρέσεως
εργασίας, παραγωγοί ταινιών)
Εκπαιδευτικά μαθήματα πιλοτικής Drone: όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται να μάθουν
πως πετάει ένα drone. Πουλήστε τους τις δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζονται.

Αυτά είναι μερικά παραδείγματα του πως η τεχνολογία drone μπορεί να υπηρετήσει τους άλλους και
να φέρει κέρδη σε τολμηρούς επιχειρηματίες. Πιο κάτω, θα μάθετε ορισμένες πραγματικές
εκτελέσεις επιχειρηματικών ιδεών που συνδέονται με τη χρήση των Μη Επανδρωμένων Ιπτάμενων
Οχημάτων.

5.2.1 Επιτυχημένες Ιστορίες
Επιτυχημένη Ιστορία 1 – Υποβρύχια drones

28

https://www.amazon.com/DJI-Spark-Portable-Drone-Alpine/dp/B07173X82D

29

http://time.com/money/4800984/drone-prices-decrease-spark-dji/
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Τα drones μπορούνε να κάνουνε πολύ περισσότερα από το να πετάνε μόνο. Εκπλήσσεστε; Μία
εταιρία ονομαζόμενη Open ROV πρόσφατα ανέπτυξε το
Trident, ένα τηλεκατευθυνόμενο, εύκολο στη χρήση του
υποβρύχιο drone με ενσωματωμένη HD κάμερα ικανό να
λειτουργήσει κάτω από το νερό σε βάθος περισσότερο από
300 πόδια. Οι πιλότοι προσδένουν το Trident σε έναν
πλωτήρα, ο οποίος συνδέετε με WiFi μέσω laptop ή tablet που
ελέγχει το μηχάνημα και αναμεταδίδει ζωντανό βίντεο. Το
drone μπορεί να προγραμματιστεί να τρέξει στον αυτόματο
πιλότο, χαρτογραφώντας μια επιλεγμένη περιοχή και
ακολουθώντας προκαθορισμένες διαδρομές ή σε χειροκίνητη
λειτουργία.
Η εταιρία προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες βασιζόμενες σε
θαλάσσια απεικόνιση και λύσεις νοημοσύνης, που μπορούνε
να χρησιμοποιηθούνε σε περιοχές όπως:
-

Τουρισμός και Αναψυχή
Ναυτιλία & Επιθεώρηση
Υδατοκαλλιέργεια
Ναυτιλιακή Κατασκευή
Περιβαλλοντική παρακολούθηση
Αναζήτηση & Διάσωση

ΠΗΓΗ
HTTPS://WWW.OPENROV.COM/COMMERCI
1

Ιδρυόμενη το 2012, η OpenROV ανέπτυξε ανοικτού κώδικα υποβρύχια drones τα οποία μπορούνε να
χαρτογραφήσουν μεγάλα σώματα νερού για εξερεύνηση, εκπαίδευση και περιβαλλοντικούς
επιστήμονες. Η OpenROV έχει εξασφαλίσει $1.3 εκατομμύρια σε ένα γύρο επένδυσης από δύο
επενδυτές: SK Επενδυτές και τους Πραγματικούς Επενδυτές. Η OpenROV προσφέρει μια δημιουργία
ενός δικού σας κιτ, τις λίστες ελέγχου πριν από την οδήγηση και μια παγκόσμια κοινότητα ανοιχτού
κώδικα.
Η OpenROV ξεκίνησε ως ένα έργο
ανάμεσα σε φίλους για να φτάσει
στον πάτο ενός υποθαλάσσιου
σπηλαίου που φημολογείται ότι
περιέχει θαμμένο θησαυρό. Από τότε
η OpenROV αναπτύχθηκε σε μια
εταιρία και κοινότητα ανθρώπων οι
οποίοι δουλεύουνε συγκεντρωτικά
για να δημιουργήσουνε ισχυρά
καινούργια εργαλεία για υποβρύχια εξερεύνηση. 30
Μάθε περισσότερα στο: https://www.openrov.com/

30

https://www.openrov.com/about/
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Επιτυχημένη
περιβάλλον

Ιστορία

2

–

τα

drones

προστατεύουν

το

φυσικό

Η SenseFly είναι η δημιουργός της γνωστής eBee drone – μια εξαιρετικά ελαφριά σταθερή πτέρυγα.
Η eBee είναι αυστηρά εμπορική: οι αυξημένες τιμές της την καθιστούνε μια επιχειρηματική λύση.
Αλλά το πραγματικά μοναδικό βάρος και μέγεθος της eBee την κάνει μια εξαιρετικά ασφαλή επιλογή.
Δεν υπάρχουν δρομείς, δεν υπάρχουν αιχμηρές άκρες και δεν υπάρχουν βαριά αντικείμενα κάνοντας
την eBee μια εξαιρετική επιλογή για πολλές εφαρμογές καθώς και ένα ρυθμιστικό φαβορί. Εξαιτίας
της αποδοτικότητας της (η eBee μπορεί να καλύψει πάνω από 12 km2 (4.6 mi2) σε μια μόνο
αυτοματοποιημένη πτήση χαρτογράφησης) και η ευκολία χρήσης του (δεν απαιτούνται ικανότητες
πιλότου, μπορείς απλά να το
πάρεις και να το πετάξεις
στον αέρα, πετάει, λαμβάνει
εικόνες και προσγειώνεται
μόνο του), η eBee αποτελεί
μια εξαιρετική επιλογή για
τη χαρτογράφηση σκληρών
περιβαλλόντων και κάλυψη
μεγάλων περιοχών.
Επαγγελματίες όπως περιβαλλοντολόγοι μηχανικοί και επιστήμονες στρέφονται όλο και περισσότερο
στα drones αντί για τον πιο αργό επίγειο εξοπλισμό, τις ακριβές δορυφορικές εικόνες χαμηλότερης
ανάλυσης και τις μερικές φορές μη διαθέσιμες επανδρωμένες υπηρεσίες αεροσκαφών. 31
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
-

-

31

Παρακολούθηση αλλαγών. Τα ψηφιακά δεδομένα επιτρέπουν σε έναν χειριστή να
τεκμηριώσει την εξέλιξη ενός ιστοτόπου ή φυσικού αντικειμένου με την πάροδο του χρόνου
Εκτίμηση των ποταμών και των πλημμυρών. Η χαρτογράφηση και η μοντελοποίηση των
λεκανών απορροής ποταμών είναι ουσιαστικής σημασίας για τα προγράμματα
αντιπλημμυρικής προστασίας.
Δασοκομία. Επιτρέπει ανάλυση της υγείας, εκτίμηση βιομάζας, διαχείριση αποθεμάτων ή
εκτιμήσεις επιπτώσεων
Διαχείριση και διατήρηση των ζώων. Τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
διευκόλυνση του αριθμού των πληθυσμών.

https://www.sensefly.com/industry/environmental-protection/
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Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.sensefly.com/

Επιτυχημένη Ιστορία 3 – Αναλυτικά στοιχεία
drone

Η Redbird έχει βάση στο Παρίσι, στη Γαλλία και είναι πρωτοπόρος στην απόκτηση και ανάλυση των
εναέριων δεδομένων που έχουν συλλέξει από τα Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα. Προσφέρουν
προχωρημένη πλατφόρμα cloud. Αυτή η πλατφόρμα εξοικονομεί κόστη, εξασφαλίζει την ασφάλεια
και βελτιστοποιεί τους πόρους σε εργοτάξια, λατομεία ή ορυχεία. Η ομάδα τους απαρτίζεται πάνω
από 40 επαγγελματίες με ποικίλα υπόβαθρα και πεδία εξειδίκευσης και η τεχνική ομάδα απαρτίζεται
από ειδικούς στο υπολογιστικό νέφος, GIS, τηλεανίχνευση, φωτογραμμετρία, επεξεργασία σήματος
και ανάπτυξη λογισμικού. H Redbird έχει πρόσφατα αποκτηθεί από την Airware και οι οποίοι έχουν
επίσης συνεργαστεί με τη Caterpillar, τον ηγέτη κατασκευαστή του κατασκευαστικού εξοπλισμού
στον κόσμο.
Η εξαγορά επιτρέπει στην Airware να
επικεντρωθεί στην κατακόρυφη ασφάλεια, όπου
βοηθά το State Farm και τους άλλους πελάτες να
επιθεωρήσουν τις στέγες, τη διαχείριση των
κατοικιών και την εμπορική αναδοχή. Η Redbird
θα προσπαθήσει να επεκτείνει το προβάδισμά
της ως φορέας παροχής μεταλλείων, λατομείων
και εργοταξίων με δεδομένα αεροφωτογραφιών
που συλλαμβάνονται από drones, αναλύσεις σχετικά με την ποσότητα και το ρυθμό παραγωγής τους,
την αποτελεσματικότητά τους και τη συμμόρφωσή τους με την ασφάλεια. 32

Επιτυχημένη Ιστορία 4 – Xαρτογράφηση drone

H χαρτογράφηση drone και η μοντελοποίηση λογισμικού προμηθευτή Pix4D είναι ένα μεγάλος
παίκτης στις λύσεις λογισμικού για drone. Η Pix4D προσφέρει ακρίβεια, γεωαναφερόμενοι χάρτες

https://techcrunch.com/2016/09/22/airware-buys-redbird-to-build-a-full-stack-commercial-droneservices-empire/?guccounter=1
32
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και μοντέλα 2D και 3D. Έχουνε επινοήσει
δημιουργικές χρήσεις για το προϊόν τους,
συμπεριλαμβανομένων περίπλοκων μοντέλων ακινήτων και κατασκευών. Η Pix4D έχει καλύψει
ολόκληρη τη ροή εργασίας στο εμπόριο, με εργαλεία από το υλικό συλλογής δεδομένων (μέσω της
συνεργασίας τους με τη Parrot) να αναλύσει και να παραδώσει στον πελάτη.

Η Pix4D είναι επίσης πολύ δραστήρια να εργάζεται με οργανισμούς να
φέρει την τεχνολογία drone σε υποβαθμισμένες κοινότητες ή για
ανακούφιση από καταστροφές. Η εταιρία έχει κάνει εργασίες σε όλο τον
κόσμο βοηθώντας μετά από τυφώνες, σεισμούς και άλλες καταστροφές.

Μάθετε περισσότερα στο: https://pix4d.com/

Επιτυχημένη Ιστορία 5 – Επιθεώρηση drone

Η ελβετική εταιρία Flyability προσφέρει το Elios, ένα drone ανθεκτικό στην σύγκρουση. Αντί να
βασίζεται εξ ολοκλήρου στην ατελή αίσθηση και να αποφεύγουν τη τεχνολογία, λαμβάνουν μια
καινοτόμο προσέγγιση: το drone είναι μέσα σε ένα ελεύθερα περιστρεφόμενο κλουβί. Το κλουβί
σημαίνει ότι το επιθεωρούμενο drone μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα νέο τρόπο – σε νέους
χώρους, όπως φυτά, ορυχεία, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενές αποθήκευσης
χημικών ουσιών ή ακόμη και μονάδες πυρηνικής ενέργειας.
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Η εταιρία ιδρύθηκε από τα ξαδέρφια Dr. Adrien Briod
και Patrick Thévoz, οι οποίοι εμπνεύστηκαν από την
καταστροφή της Φουκουσίμα. Η συνειδητοποίηση ότι
δεν υπήρχαν διαθέσιμα ρομπότ για να βοηθήσουν στην
αντιμετώπιση του προβλήματος τους οδήγησε στη
δημιουργία μιας λύσης. Από την προώθηση του Elios το
2016 η εταιρία όχι μόνο έχει παράσχει ένα πολύτιμο
βιομηχανικό εργαλείο, αλλά έχει δωρίσει το προϊόν στη
«Ρομποτική Χωρίς Σύνορα» για χρήση στην
αντιμετώπιση καταστροφών.

Μάθετε περισσότερα στο: https://www.flyability.com/

Επιτυχημένη Ιστορία 6 – Drone για ακραία αθλήματα

Πίσω στο 2014, μια ελάχιστα γνωστή εταιρία ονομαζόμενη Airdog λάνσαρε κάτι που θα άλλαζε το
τοπίο του drone για πάντα: το ελικόπτερο με πολλαπλούς ρότορες που αυτόματα ακολούθει (και
κινηματογραφηθεί) το αντικείμενο παρακολούθησης, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη χειρωνακτικής
πλοήγησης. Βέβαια, αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει πλέον σε σχεδόν κάθε drone
που κυκλοφόρει αυτές τις μέρες, αλλά η Airdog ήταν αναμφισβήτητα ένας από τους πρώτους που
συνέλαβε και υλοποίησε αυτή την ιδέα. Το μόνο πρόβλημα, παρόλα αυτά, ήταν ότι μόλις η καμπάνια
εκκίνησης της Airdog κέρδισε μεγάλη προσοχή, μεγάλες εταιρίες όπως η DJI και η Yuneec υιοθέτησαν
την ιδέα για τα δικά τους προϊόντα. 33

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/best-new-crowdfunding-projects-awesome-tech-you-cantbuy-yet-amabrush-adii/
33
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Με την ADII, μπορείτε να προσαρμόσετε
το μονοπάτι πτήσης του drone, το ύψος
και το στυλ λήψης πριν καλά καλά
ξεκινήσετε τα γυρίσματα. Αυτό το
χαρακτηριστικό σας επιτρέπει να
ρυθμίσετε την τέλεια λήψη και να
βεβαιωθείτε ότι το drone σας δεν θα
χτυπήσει πάνω κανένα εμπόδιο, χωρίς
να χρειαστεί να χειριστείτε χειροκίνητα
το drone.
Περισσότερα
https://www.airdog.com/

στο

Για το 12μηνο που λήγει τον Απρίλιο του 2016, οι πωλήσεις των drone αυξήθηκαν 224% από την
περίοδο του προηγούμενου έτους σε σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την αναφορά
της εταιρείας λιανικής έρευνας του ομίλου NPD. Τα drones γρήγορα αποτέλεσαν ένα απαραίτητο
εργαλείο σε μια ποικιλία βιομηχανιών. Μερικές ιδέες για να ξεκινήσει μια μικρή επιχείρηση που
συνδέεται με τη Τεχνολογία Drone και των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει είναι οι εξής:
φωτογραφία, επιτήρηση ασφαλείας, αναζήτηση και διάσωση, οικοδομικές επιθεωρήσεις ,γεωργικές
έρευνες, χαρτογράφηση, πωλήσεις, επισκευές και εκπαίδευση. 34

5.3 Προβλεπόμενες μελλοντικές τάσεις στη Τεχνολογία Drone και στη
Βιομηχανία 4.0
Ο όρος Βιομηχανία 4.0 αναφέρεται στο συνδυασμό πολλών σημαντικών καινοτομιών στη ψηφιακή
τεχνολογία, όλα έρχονται σε ωριμότητα αυτή τη στιγμή, όλα έτοιμα να τροποποιήσουν τους
περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς. Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν προηγμένη ρομποτική
και τεχνητή νοημοσύνη, εξελιγμένους αισθητήρες, υπολογιστικό νέφος, αλυσίδα κοινοποιήσεων,
Διαδίκτυο Πραγμάτων, τρισδιάστατη εκτύπωση, Επαυξημένη Πραγματικότητα/ Εικονική
Πραγματικότητα και τεχνολογία drone.
Ακολουθούν μερικές προβλέψεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ανάπτυξη αυτών των
τεχνολογιών:
Yπολογιστικό νέφος (cloud). Σημαντικές καινοτομίες κάνουν το υπολογιστικό νέφος όλο και
περισσότερο πολύτιμο για τις επιχειρήσεις καθώς τείνουν να τροποποιούν τις λειτουργίες τους και
τα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτές οι εξελίξεις συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και λύσεων του Διαδίκτυο Πραγμάτων, επιτρέποντας παράλληλα
βαθιά γνώση που βασίζεται στην ανάλυση.
Αλυσίδα Κοινοποιήσεων. Οργανισμοί σε ένα ευρύ φάσμα τομέων ήδη πειραματίζονται με τη
τεχνολογία της αλυσίδας κοινοποιήσεων για να καθιερώσουν δίκτυα εμπιστοσύνης, να βελτιώσουν

34

https://www.thebalancesmb.com/best-drone-business-ideas-4125154
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τη διαφάνεια, και να μειώσουν τη τριβή και τα κόστη. Παρά τον έντονο διάλογο, το ενδιαφέρον για
κρυπτοσυχνότητες που τροφοδοτούνται από την αλυσίδα κοινοποιήσεων παραμένει ισχυρό. Οι
βιομηχανικές εφαρμογές θα επεκταθούν, καλύπτοντας τις προφανείς οικονομικές χρήσεις καθώς και
καινοτόμες λύσεις για ενέργεια, εμπόριο, μάρκετινγκ, υγειονομική περίθαλψη, ασφάλεια και πολλά
άλλα.
Τεχνητή νοημοσύνη. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Stanford πιστεύουν ότι μέχρι το 2030,
οι πόλεις θα χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη(ΤΝ) για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του
πληθυσμού. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, η ΤΝ θα βοηθήσει να αποφευχθούν εγκλήματα και ακόμη
να ενεργεί ως βοηθός σε δικαστικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τον Gartner, η παγκόσμια
επιχειρηματική αξία που προέρχεται από την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αναμένεται να ανέλθει σε 1,2
τρισεκατομμύρια δολάρια το 2018, αύξηση κατά 70% από το 2017. Η επιχειρηματική αξία της ΤΝ
προβλέπεται να φθάσει τα 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2022. 35
Μεγάλα δεδομένα. Η ανάλυση των μεγάλων ποσοτικά δεδομένων χρησιμοποιείται ήδη ευρέως από
διάφορες επιχειρήσεις. Με τον αυξανόμενο όγκο των πληροφοριών και την εξέλιξη της ΤΝ, τα μεγάλα
δεδομένα θα αναπτυχθούν και θα προσαρμοστούν ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε ακόμη
περισσότερες σφαίρες της ζωής. Τα Μεγάλα Δεδομένα θα είναι ένα από τα ηλεκτρονικά εργαλεία
μάρκετινγκ. Αυτή η τεχνολογία, θα επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση μεγάλων ποσοτικά δεδομένων
σχετικά με την αγοραστική συμπεριφορά.
Απόλυτες εμπειρίες. H επαυξημένη Πραγματικότητα (AΠ), η Εικονική Πραγματικότητα (ΕΠ) και μικτή
πραγματικότητα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και
αλληλοεπιδρούν με τον ψηφιακό κόσμο. Σε συνδυασμό με πλατφόρμες συνομιλίας, θα προκύψει μια
θεμελιώδης μετατόπιση της εμπειρίας του χρήστη σε μια αόρατη και απόλυτη εμπειρία. Η
International Data Corp εκτιμά ότι οι συνολικές δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες ΑΠ/ΕΠ θα
αυξηθούν από 9,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017 σε σχεδόν 160 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021,
αντιπροσωπεύοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 113,2%.
Τρισδιάστατη εκτύπωση. Το 90% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τρισδιάστατη εκτύπωση
λαμβάνοντας το ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην στρατηγική τους. Το 72% προβλέπουν ότι οι
δαπάνες τους για την παραγωγή προσθέτων θα αυξηθούν το 2018. 36 Μερικές από τις αναμενόμενες
τάσεις στην 3DΕ περιλαμβάνουν37:
-

-

35

Καλύτερο λογισμικό, περισσότερη ενσωμάτωση. Καθώς οι παραγωγικές διαδικασίες
προσαρμόζονται στις πρόσθετες προσεγγίσεις, πρέπει επίσης να δούμε έναν αυξανόμενο
ρόλο για το γενετικό σχεδιασμό και το συνδεόμενο λογισμικό για τη διευκόλυνση της
μετάβασης.
Βιολογικά, υλικά έτοιμα να φορεθούν. Η γρήγορη επέκταση της γκάμας νέων υλικών
εκτύπωσης δημιουργεί νέες δυνατότητες. Η αξιοσημείωτη νέα τρισδιάστατη τεχνική

https://www.gartner.com/newsroom/id/3872933

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/05/23/the-state-of-3d-printing2017/#5c30ea7c57eb
36

37

https://www.cadcrowd.com/blog/3d-printing-trends-to-watch-in-2018/
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-

-

εκτύπωσης, αναπτύχθηκε από τους ερευνητές του MIT επέτρεψε να δημιουργηθούν
προσωρινά «ζωντανά τατουάζ». Η μέθοδος χρησιμοποιεί μελάνι από γενετικά
προγραμματισμένα ζωντανά κύτταρα, τα οποία μπορούν να ανάψουν ανταποκρινόμενα σε
διαφορετικά ερεθίσματα
Αυξημένη ταχύτητα και παραγωγικότητα. Μηχανικοί από το MIT ανέπτυξαν έναν νέο
επιτραπέζιο τρισδιάστατο εκτυπωτή που εξάγει δέκα φορές γρηγορότερα από τους
υπάρχοντες εμπορικούς εκτυπωτές. Το πολυμερές υλικό τροφοδοτείται από το ακροφύσιο
εκτύπωσης με μηχανισμό βιδώματος ενώ ταυτόχρονα κινείται γρήγορα με ένα λέιζερ,
επιτρέποντάς του να ρέει γρηγορότερα. Αντικείμενα που έπαιρναν ώρες να εκτυπωθούν
τώρα μπορούν να εκτυπωθούν σε μερικά λεπτά. 38 Επίσης, η μεταλλική εκτύπωση γίνεται
πολύ πιο προσιτή, με τον νέο εκτυπωτή από τη Desktop Metal, που σύμφωνα με
πληροφορίες μπορεί να εκτυπώσει 100 φορές γρηγορότερα και δέκα φορές φθηνότερα από
τους σημερινούς ανταγωνιστές της. 39
Μαζική προσαρμογή. Το 2017, “προσφέροντας προσαρμοσμένα προϊόντα” ήτανε μια από
τις υψηλές προτεραιότητες από τη λίστα των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν στην ετήσια
μελέτη της Τρισδιάστατης εκτύπωσης της Sculpteo.

Τεχνολογία Drone. Οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να σκέφτονται ένα drone, ως μια
εξελιγμένη στρατιωτική τεχνολογία ή ένα εργαλείο για τη λήψη εικόνων στον ελεύθερο τους χρόνο,
τραβώντας οικογενειακά βίντεο ή αθλητικές εκδηλώσεις. Πάραυτα, επιχειρήσεις σε διάφορες
βιομηχανίες συνειδητοποίησαν ότι τα drones έχουν πολλαπλές εμπορικές εφαρμογές, μερικά από τα
οποία υπερβαίνουν τη βασική επιτήρηση, τη φωτογραφία ή τα βίντεο και είναι έτοιμα προς χρήση
για να τροποποιήσουν τη καθημερινή εργασία σε ορισμένες βιομηχανίες. Εκτός από την επίτευξη της
ευρύτερης εμβέλειας των εφαρμογών και κάνοντας με τον τρόπο τους σε νέους επιχειρηματικούς
τομείς, αναμένονται από πολλούς ειδικούς τα κάτωθι:
-

-

Τεχνητή νοημοσύνη. Η επόμενη γενεά από drones αναπόφευκτα θα ΤΝ. Η ΤΝ επιτρέπει
μηχανές όπως τα drones να παίρνουν αποφάσεις και να τις διεκπεραιώνουν μόνες τους για
λογαριασμό των ανθρώπων που τις ελέγχουν.
Σμήνη Drone. Ένα σμήνος, όπου ένας αριθμός από drones κινούνται και ενεργούν ως μια
μονάδα, αποτελεί ήδη ένα ισχυρό όπλο τεσταρισμένο από το στρατό, αλλά επίσης μπορεί να
έχει εμπορικές εφαρμογές. Τα σμήνη μπορούν να τσεκάρουν αγωγούς, καμινάδες, γραμμές
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανικές εγκαταστάσεις φθηνά και εύκολα.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλες φάρμες, όπου εντοπίζουν ασθένειες φυτών και
βοηθούν τη διαχείριση της χρήσης του νερού ή ψεκάζουν φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα
μόνο στο ακριβές σημείο που απαιτείται, όλα εργάζονται συνεργατικά να καλύψουν την
περιοχή και να καλύψουν τα κενά. Τα σμήνη μπορούν επίσης να γίνουν πιο αποτελεσματικά
σε δύσκολες αποστολές. Το έργο RoboBee αναπτύσσει μικροσκοπικά drones, μικρότερα και
από ένα κλιπσάκι χαρτιού και ζυγίζει ένα δέκατο ενός γραμμαρίου. Χιλιάδες RoboBees
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση καιρού, επιτήρηση- ή ακόμη και για
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την επικονίαση των καλλιεργειών καθώς ο αριθμός των μελισσών που παράγουν μέλι
μειώνεται. 40
Νάνο drones. Η πρόσφατη τάση στην εξέλιξη των drones είναι ο μινιατουραρισμός. Τα νάνο
drones είναι τα μικρότερα και συνήθως έχουν τις ίδιες διαστάσεις όπως τα έντομα. Είναι
συνήθως πιο ανθεκτικά και φθηνά από άλλα συμβατικά quadcopters(τύπος drone που
μοιάζει με ελικόπτερο με τέσσερις λεπίδες που περιστρέφεται στην κορυφή, και
χρησιμοποιούνται ειδικά για να φιλτράρουν ή να φωτογραφίζουν διάφορα πράγματα από
τον αέρα) και drones σύμφωνα με τη τεχνική απλότητα τους.
Διανομή drones. Είναι πολύ πιθανό, με την προϋπόθεση ότι θα θεσπιστούν οι αναγκαίοι
κανονισμοί, ότι τα drones θα χρησιμοποιηθούν ως μέσο μεταφοράς πακέτων. Αυτή τη
στιγμή, η Amazon δοκιμάζει την υπηρεσία Amazon Prime Air. Αυτό σημαίνει ότι, όταν
παραγγέλνεις ένα πακέτο, θα μεταβιβασθεί σε εσένα σε λιγότερο από 30 λεπτά, αντί για
μερικές ημέρες.
Δημόσια συγκοινωνία. Ωστόσο μπορεί να ακούγεται φουτουριστικό όμως τα drones
μετατρέπονται σε οχήματα μεταφοράς ανθρώπων. Υπάρχουν εταιρίες, που έχουνε ήδη
αναπτύξει αποτελεσματικές λύσεις. Η Κινέζικη εταιρία Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
Ehang παρουσίασε την ταχεία λύση μεταφοράς-την Ehang 184, που μπορεί να μεταφέρει
ένα άτομο που ζυγίζει πάνω από 100 κιλά και καλύπτει 30-50 χλμ. από μία μόνο χρέωση.

Σ’ αυτό το σημείο, τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη και οι υπόλοιπες τεχνολογίες συνδέονται με τη
Βιομηχανία 4.0 και αυξάνονται με τέτοιο ταχύ ρυθμό, που οι πιθανές εφαρμογές τους είναι δύσκολο
να ακολουθηθούν και δεν είμαστε βέβαιοι τι άλλες πρωτοποριακές καινοτομίες ή ανακαλύψεις θα
φέρουν στο θέμα. Παρόλα αυτά, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για ένα πράγμα, ότι αυτές οι
τεχνολογίες δημιουργούν τεράστιες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα πρέπει να είστε
προετοιμασμένοι γι’ αυτές.
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