رﺑﺎت ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮﮐﺶ روس ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ رود  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
واﮔﺬاری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت ﻫﺎ در ﻓﻀﺎ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﺳﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱دﺳﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎی Robonaut
 2را ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ رواﻧﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ )(ISS
ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو رﺑﺎت ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎ روی ﻣﺮﯾﺦ ،ﻣﺎه ﻧﻮرد »ﭼﺎﻧﮓ ﺳﻪ« ﭼﯿﻦ و ﮐﺎوﺷﮕﺮﻫﺎی
روﺳﯽ در ﻣﺮﯾﺦ و ﻣﺎه ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﮐﺎرﺑﺮد رﺑﺎت ﻫﺎ در ﻓﻀﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﺎﻻ اﻣﺎ روس ﻫﺎ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﺧﯿﺮا ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻄﻠﻊ در
ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ »رﯾﺎﻧﻮوﺳﺘﯽ« ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه دو
ﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﻣﯽ
اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﯿﻦ
ﻓﻀﺎﯾﯽ
اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺑﻪ
را
ﻧﻤﺎ
اﻧﺴﺎن
رﺑﺎت

ﻧﺎﻣﺰد
اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ رﺑﺎت ﻓﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ راﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ »ﺳﺎﯾﻮز« و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎر ﺑﻠﮑﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺑﺎت ﻓﺪور ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﻪ و ﺷﻠﯿﮏ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮدران ﺑﺎ دو دﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه
اﺳﺖ.

اﮔﺮﭼﻪ رﺑﺎت ﻓﺪور ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻣﺪادﮔﺮی ،ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن وزﻧﻪ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ،
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی دارد اﻣﺎ ﻣﻌﺎون ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ روﺳﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻦ رﺑﺎت ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﺗﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺳﻢ ﺑﻨﺪت« ،از ﻣﺤﻘﻘﺎن  CNAو ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺳﯿﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

در وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻓﺪور اﯾﻦ رﺑﺎت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻀﺎ را ﻫﻢ دارد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ارﺳﺎل اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻪ
ﻓﻀﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﺪرال روﺳﯿﻪ ) (Roscosmosﻣﻮاﻓﻘﺖ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﺮوژه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

