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W Neapolu trwają zaawansowane prace nad robotem, który będzie potrafił zrobić pizzę: wyrobić ciasto,

ułożyć na placku dodatki i upiec. Sztuki tej robot pod nazwą RoDyMan ma "nauczyć się" od jednego z

najlepszych neapolitańskich pizzaioli, czyli piekarzy pizzy.

Ten rewolucyjny projekt, zauważa się, nie mógł nie powstać w mieście pod Wezuwiuszem, które uważane jest za

kolebkę najlepszej pizzy na świecie. Jego autorem jest neapolitańczyk profesor Bruno Siciliano, ekspert robotyki i

szef tamtejszego, znanego również poza Włochami laboratorium, specjalizującego się w tej dziedzinie.

RoDyMan to akronim Robotic Dynamic Manipulation i jest opisywany przez jego konstruktorów jako robot, będący

w stanie wykonywać czynności ludzkie z niespotykaną dotąd zręcznością i techniką ruchu.

"Dotychczas - przypomniał Siciliano - nie studiowano zagadnienia manipulowania przedmiotami niesztywnymi i

odkształcalnymi, jak żywność i ubrania". Jego zdaniem, jest to nowe wyzwanie dla twórców robotów.

RoDyMan będzie miał tors, ręce i palce. Nie będzie miał natomiast nóg; będzie ustawiony na obrotowej

platformie. Wyposażony w rozmaite czujniki ma również wchodzić w interakcję z ludźmi - zapewniają

neapolitańscy inżynierowie.

Pytani, po co robot ma robić pizzę, odpowiadają, że to będzie tylko jedna z jego funkcji, a jego celem ma być na

przykład pomoc ludziom starszym, niezdolnym do tego, by przygotować sobie posiłek.

Bruno Siciliano odpowiadając na pytanie o to, czy pizza RoDyMana będzie równie dobra, jak ta neapolitańska,

przyznał: "To prawie niemożliwe".

"Ale zaprosimy do współpracy jednego z najlepszych pizzaioli w mieście, by robot skopiował zręczne ruchy, jakie

towarzyszą wyrabianiu ciasta" - zapewnił autor projektu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

33 410 przepisów
w bazie

spaghetti, naleśniki, makaron

Kulinarne szaleństwo: pizza ze świeżym rozmarynem, mozzarellą i salami

Znajdź przepis

Dla smakoszy

Sałata z Tilapią
smażona z teryiaki

Sałatka z cykorią,
szparagami, serem
Taleggio i
karmelizowanymi
orzechami

Sałatka ze złotych
buraków

Omlet z wędzonym
łososiem

Serwisy specjalne

Czeko, czeko,
czekolada

Smakowitości z
jednego garnka

zobacz więcej
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Borowiki to niezwykle popularne grzyby. Można je suszyć, dusić,
marynować i mrozić. Doskonale nadają się do zup, sosów,
makaronów oraz wszelkiego rodzaju zapiekanek. Podpowiadamy, jak
przyrządzić makaron tagiatelle z borowikami i boczkiem z komina, np.
ZM Pekpol. To świetne danie na obiad.

Inf. prasowa
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Zapomnieliśmy zawinąć w folię żółty ser i teraz zsechł się w lodówce?
Nie można go pokroić, bo jest twardy jak kamień? Głowa do góry, jest
na to prosty sposób!

Autor: Dorota Dardzińska Onet.
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Kilka utartych ziemniaków, cebula, jajko, mąka, szczypta dobrych

E Risparmia Per Il Tuo Prossimo Volo. Tariffe All-Inclusive.

Pick Up From Australian Airports. Book & Save On Your Mobile.

Miałem Złogi i Struty Organizm, Ale Wszystko Się Zmieniło Kiedy...

Vola Con Air France

www.AirFrance.it

Airport Cars Australia

AirportRentals.com

Jak Oczyściłem Organizm

MapaZdrowia.pl

Napisz komentarz...

Co o tym sądzisz? Wypowiedz się na forum!

Inne artykuły

Duszone borowiki

Czy zeschnięty ser żółty można uratować?

Placki ziemniaczane, czyli swojsko i z charakterem
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Jeśli zauważyłeś treści niezgodnne z tematyką Gotowania, .

Rodzaj potrawy

Przystawki Sałatki

Zupy Dania główne

Makarony Wegetariańskie

Desery Ciasta

Kuchnie narodowe i regionalne

Kuchnia polska Kuchnia chińska

Kuchnia włoska Kuchnia francuska

Kuchnia meksykańska Kuchnia grecka

Kuchnia indyjska Kuchnia amerykańska

Przepisy

Na ciasto Dla dwojga

Dla dzieci Na pizzę

Na pachnące ryby Na zapiekanki

Na pierogi Na szaszłyki z grilla

napisz do nas
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banalne! Jednak z tej tak prostej potrawy można wyczarować
prawdziwe kulinarne cudo. Wystarczy oryginalny sos lub wyrafinowany
dodatek do ziemniaczanego ciasta.

Autor: MM Onet.
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