ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه ﺑﺎزوی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دارﭘﺎ ﺑﻪ زودی وارد
ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزوی رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم  Lukeﺗﻌﻠﻖ دارد )اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ Deka Arm
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ( ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭘﺮوژه ﻣﺘﺤﻮﻟﺴﺎزی اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دارﭘﺎ و ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ  DEKAﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﺎل  2014ﻣﯿﻼدی ،ﺗﺎﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎری
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﻗﺮار ﺷﺪه ﮐﻪ اواﺧﺮ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﺎزوی  DEKAﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎری را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و در اداﻣﻪ ﻋﻨﻮان ) LUKEﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺮواژه ﻫﺎی ﻋﺒﺎرت Life Under Kinetic
 Evolutionﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﺸﯽ( ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ) Mobius Bionicsﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ( ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ
ﻧﺎم  Universal Instruments Corporationﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودی آن را وارد ﺑﺎزار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﺑﺎزوی رﺑﺎﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎر را از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﺎﯾﻮﮔﺮام ) (EMGدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ای ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﺷﺪه .در اﺻﻞ ﻧﻮآوری و اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﮐﻠﯿﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺎت ،ﺳﻄﺢ ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ
ﺑﺎزو اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﻌﻨﯽ  ،Mobius Bionicsاﯾﻦ ﺑﺎزو ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ای
را ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد؛ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ ای ﺑﺮﻗﯽ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ دﺳﺖ را ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﺑﺒﺮد .ﺑﺎزوی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ آﻧﻘﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﺣﺎوی ﺧﻮارﺑﺎر را از روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
روی ﻣﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ؛ ﻣﭻ اﯾﻦ اﻧﺪام ﻣﺼﻨﻮی ﻧﯿﺰ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺣﺮﮐﺎت را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺎدر
اﺳﺖ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب را ﺑﺎﻻ ﺳﺮ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻫﻤﺴﻄﺢ ﺑﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﺮ وی ﻧﮕﻪ دارد ﺑﯽ آﻧﮑﻪ آن را روی زﻣﯿﻦ
ﺑﺮﯾﺰد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺗﻮر را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﻧﺪ
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﻼم ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻇﺮﯾﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺪون اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﻧﺪﻧﺶ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎزوی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ LUKE

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮی دارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻧﯿﺮوی وارده در زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺷﯿﺎء« را
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺤﮑﻢ در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮآوری ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﯾﻨﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
روی ﭘﺎ ﺳﻮار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزو ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و در اﺻﻞ ﻧﻘﺶ اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﺑﺮای آن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ دارﭘﺎ ﺣﺪودا ﯾﮏ دﻫﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮد روی ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ اﻧﺪام
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وﯾﮋه ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎزوی LUKE
ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،اداراه ﺟﺎﻧﺒﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  10ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪودا ﺻﺪ
ﻣﻌﻠﻮل ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزوی رﺑﺎﺗﯿﮏ از اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ Mobius
 Bionicsاراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

