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دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﯾﮏ رﺑﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﮐﺶ در ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﻮﺗﺮدام ﭘﺎرﯾﺲ،
ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی را ﻧﺠﺎت داد.
رﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ »ﮐﻠﻮﺳﻮس« ﻧﺎم دارد ،ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ و ﺷﻠﻨﮓ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ،ﺿﺪ آب و ﺿﺪ آﺗﺶ

اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ ﺑﺎری ﺑﺮاﺑﺮ  550ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را دارد .اﯾﻦ رﺑﺎت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ درون ﮐﻠﯿﺴﺎی
ﻧﻮﺗﺮدام ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ در ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺳﻘﻒ ﭼﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزه در ﺣﺎل ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ﺑﻮد و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ را ﺑﺮای آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﻠﻮﺳﻮس

ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ  15ﺗﺎ  30دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ
وارد آن ﺷﻮد و ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ رﺑﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی »ﺷﺎرک رﺑﺎﺗﯿﮑﺲ« اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮای ﻣﻬﺎر آﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﻠﻨﮓ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮوح و ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺟﺎﺑﻪ

ﺟﺎ ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ رﺑﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  HDدﯾﺪ در ﺷﺐ و روز اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ رﺑﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻠﻮﺳﻮس ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﻮﺳﻮس ﻗﺪرت ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﻠﻪ را ﻧﯿﺰ دارد.

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻠﻮﺳﻮس و آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺗﺎرﯾﺨﯽ  850ﺳﺎﻟﻪ،
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ وﯾﮋه رﺑﺎت ﻫﺎ در رﺧﺪادﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺣﻮادث اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﻮﺳﻮس اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ رﺑﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪه ،در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر آﺗﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  SAFFiRﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﮏ رﺑﺎت اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ و
دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﺮﺑﺎزان را از ﮔﺰﻧﺪ ﺧﻄﺮ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

