رﺑﺎت  ۳.۷ﻣﺘﺮی ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺎزی
ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮﺷﯿﻦ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،دی ۱۳۹۵
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ رﺑﺎت ﺳﺎز ﮐﺮه ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﯾﺘﺎﻟﯽ ﺑﻮﻟﮕﺎروف ،ﻃﺮاح ﻧﺨﺒﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت
ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  ۳.۷ﻣﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮔﺮدش ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎزوﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ دار اﯾﻦ ﻏﻮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﻫﻤﭽﻮن Pacific
 Rimﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎم وﯾﺘﺎﻟﯽ ﺑﻮﻟﮕﺎروف ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺎن آﺷﻨﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی او را در ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮی
ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﺗﻮر ،رﺑﻮﮐﺎپ و ﺗﺮﻧﺴﻔﻮرﻣﺮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻃﺮاح ﻧﺨﺒﻪ و ﺧﻮش ذوق ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ رﺑﺎت ﺳﺎزی ﮐﺮه ای
اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد را وارد دﻧﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻨﺪ Method-1 .رﺑﺎﺗﯽ  ۳.۷ﻣﺘﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﺷﯿﺸﻪ ای آن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻄﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ  Method-1ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ،اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط ،اﯾﻦ ﻏﻮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻗﻼب ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﻟﮕﺎروف ،از اﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ در ﻓﻀﺎ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﺪون وﺟﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ آن ،ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ  Method-1ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ رﺑﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ ﭘﺲ از ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺗﻤﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ژاﭘﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل Method-1،راه ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﭘﯿﺶ روی
ﺧﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از آن در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

