ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺳﮏ رﺑﺎﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮاﺑﺮ
وزن ﺧﻮدش را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎوم ﺗﺮﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﻮﭼﮏ از ﺳﺮﻋﺖ و
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺳﮏ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ

رﺑﺎت ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﯿﻨﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رﺑﺎﺗﯽ را ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺳﻮﺳﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ وزن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻫﺮ

ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﺪﻧﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺳﻄﻮح ﺷﯿﺐ دار را ﻫﻢ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارد.

 ،Junwen Zhongﻣﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه و از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻫﺪف از
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺳﮏ رﺑﺎﺗﯿﮏ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺑﺎﺗﯽ ﻧﺮم ،ﻣﻘﺎوم و ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ارزان و آﺳﺎن ﺑﺮای
اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﻓﺠﺎﯾﻊ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﻣﻮذی ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ و
ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﺎ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﻮد.
ﺳﻮﺳﮏ رﺑﺎﺗﯿﮏ از ﻣﻮادی ﻧﺮم و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ ۶۵
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم وزن دارد .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده ﺑﺪن رﺑﺎت از ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﭘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮق ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺸﺎر ﯾﮏ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
وارد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎری  ۵۰درﺻﺪ از ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻧﺮا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ  Zhongاﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﺎراﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک ﺑﻪ رﺑﺎت وارد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی در آن اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺴﮕﺮ

ﮔﺎز را دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺸﺖ ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

