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اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﺑﻪ ﺳﺎن ﯾﮏ ﻫﺘﻞ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺑﺸﺮ را
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻣﻘﯿﻢ در آن ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮرش در ﻓﻀﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﺣﺪودا  500ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ زﺑﺎﻟﻪ را در
آن رﻫﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ در ﺣﺪود  28ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ زﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎی در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻮﺧﺖ
ﺟﺖ ﻧﺎﺳﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺰار ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﺮه رﺑﺎﺗﯿﮏ دارد.
ﻫﺎﺋﻮ ژﯾﺎﻧﮓ ،از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره  Ph.Dدر رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺮﻧﺪز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﺬف زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺑﺪن ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ و ﺳﺎﺧﺖ
ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺴﺐ ﺧﺎص ،ﯾﮏ ﮔﯿﺮه رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ .در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎﺪ ﺷﺪه ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻟﺬا ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ ﭼﺴﺐ ﻫﺎی اﺑﺪاﻋﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ
ﻓﻀﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ  370ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ژﯾﺎﻧﮓ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺮه از ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﻫﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﯾﮋه ﻫﺎی ﻧﺎزک روی ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ.

ﻣﺎده ای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻔﺮض ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪان اﺗﻤﺴﻔﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﮑﻨﺪه در آن ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﻫﺎی رﯾﺰ ﮐﺎر ﺷﺪه روی ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﮔﯿﺮه رﺑﺎت ﺣﺪودا ﯾﮏ دﻫﻢ ﻣﻮی اﻧﺴﺎن ﻗﻄﺮ دارﻧﺪ

و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺑﺎت ﭘﺪﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﺳﻄﺢ آن ﻗﺮار دﻫﺪ.
در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رﺑﺎت در ﻓﻀﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮاﻧﺶ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺨﻪ
ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن ﻫﻢ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه.
ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ:

ﮔﺎم ﺑﻌﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪادی ﺣﺴﮕﺮ ﻣﻮﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﮔﯿﺮه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ را ﺑﻪ وﯾﮋه روی
ﺳﻄﻮج ﺳﺨﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
او اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی اﯾﺪه ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺨﻪ ای ﻣﺘﺪاول از آن را
ﻫﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روی زﻣﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ.
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