رﺑﺎت ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ از ﺳﻘﻮط  ۱۸۳ﻣﺘﺮی ﻫﻢ
ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻣﯽ ﺑﺮد ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺣﺎﻣﺪی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﻫﺎ ﺷﺪن از
ارﺗﻔﺎع  183ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ای ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮوه ﻫﺎی اورژاﻧﺲ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ
زﻟﺰﻟﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ای در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺮ رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻬﺒﺎد ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﯾﺎ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن

دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺟﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻄﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد
» ،«Squishy Roboticsﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻧﯿﺮو ﻫﺎی اﻣﺪادی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی اﯾﻦ ﮔﺠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را از ﻣﯿﺰان اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﺎ
ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻤﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

از اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ زده ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ،ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ،
رادﯾﻮ اﮐﺘﯿﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  GPSاﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ از وﺿﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ از
وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ.
»آﻟﯿﺲ آﮔﻮﮔﯿﻨﻮ« ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﺮی و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن
اﻓﺮاد و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در رﯾﺴﮏ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻣﺪادی را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ رﺑﺎت ﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻤﺮﻫﺎی زﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﯾﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن
روی زﻣﯿﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.

اﻣﮑﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزی رﺑﺎت ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻬﺒﺎد
دﮐﺘﺮ »آﮔﻮﮔﯿﻮ« در اداﻣﻪ اﻓﺰود ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﻮرد
ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻃﺮف ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻃﯽ  20ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 400
ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .اﮔﺮ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻬﺘﺮی درﺑﺎره ﻧﻘﺎط اﻋﺰام آن ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻨﻮز ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .رﺑﺎت ﻫﺎی ﻣﺎ
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ
رﺑﺎت ﻫﺎی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

