ﻫﺸﺖ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬﻮر  2014ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد

روﺑﺎتﻫﺎی ﭼﺎﺑﮏ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ و دوﻳﺪن روی زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺗﻌﺎدل و ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺧﻮد را
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل  «2015اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
راه رﻓﺘﻦ ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻴﻮﻣﮑﺎﻧﻴﮏ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ روﺑﺎت ﺑﺮﻣﯽدارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری )ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺖ( ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﯽ زود ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺻﻮرت ﺑﭙﺬﻳﺮد ﮐﻪ ﭘﺎ ﮐﺠﺎ روی زﻣﻴﻦ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺮوی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن روﺑﺎتﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎﻻ وﻗﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ »اﻃﻠﺲ« آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﺪ؛ روﺑﺎت آدمﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﺘﻮن داﻳﻨﺎﻣﻴﮑﺲ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در دﺳﺎﻣﺒﺮ  2013ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ
ﮔﻮﮔﻞ درآﻣﺪ ،آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ روﺑﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار راه ﺑﺮود و ﺣﺘﯽ روی زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻫﻤﻮار
ﺑﺪود .ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ روﺑﺎتﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻴﻤﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻮﻧﺪا و روﺑﺎت ﮐﻮﭼﮏ  QRIOﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﻧﻴﺰ راه ﻣﯽروﻧﺪ ،اﻣﺎ
در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻏﻠﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ارزش ﻋﻤﻠﯽ آنﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﻃﻠﺲ در ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﮕﻪ دارد و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
روﺑﺎتﻫﺎ در آﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﺻﻮرت اﻳﻤﻦ و ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﺎم ﻧﻬﻨﺪ .روﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ راه ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮری ﻧﺠﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎرک رﻳﺒﺮت،
از ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺑﻮﺳﺘﻮن داﻳﻨﺎﻣﻴﮑﺲ ،در اواﻳﻞ دﻫﻪ  1980در ﺣﻴﻄﻪ »ﺗﻌﺎدل داﻳﻨﺎﻣﻴﮏ« ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﭘﻴﺶﮔﺎم ﺑﻮد.

ﺷﮑﻞ :1ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان در امآیﺗﯽ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺳﺚ ﺗﺪرﻳﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻌﺎدل داﻳﻨﺎﻣﻴﮏ را ﮐﻪ ﺑﺎ روﺑﺎت اﻃﻠﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،در ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ روﺑﺎت اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ روی زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ
ﺳﺮﻳﻊ ﮔﺎم ﺑﺮدارد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺎدل داﻳﻨﺎﻣﻴﮏ ،ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ .او در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮن روﺑﺎت
ﻳﮏﭘﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﭘﺎی ﻓﻨﺮدار در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽﭘﺮﻳﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺟﺎیﮔﻴﺮی
ﻣﺠﺪد ﭘﺎ و ﺑﺪن روﺑﺎت در ﻫﺮ ﭘﺮش و اﻳﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮش ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺪﺗﯽ روی زﻣﻴﻦ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﻣﯽﺷﺪ .اﻃﻠﺲ ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔﯽ ﺗﻌﺎدل داﻳﻨﺎﻣﻴﮏ دارد و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای از ﻫﻴﺪروﻟﻴﮏ ﭘﺮﻗﺪرت ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارد .اﻳﻦ روﺑﺎت ﺑﯽآنﮐﻪ ﺗﻌﺎدﻟﺶ ﺑﻪﻫﻢ ﺑﺨﻮرد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﺗﻠﯽ از آوار راه ﺑﺮود ،روی ﺗﺮدﻣﻴﻞ ﭼﺎﺑﮏ ﮔﺎم
ﺑﺮدارد ،و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﮔﻮی وﻳﺮانﮔﺮ  20ﭘﺎوﻧﺪی ﺑﻪ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روی ﻳﮏ ﭘﺎ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارد .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﻫﻞ داده ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ ،ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﺮﻳﺰی ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻳﺪ ،وزن ﺧﻮد را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
ﺳﻘﻮط ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎﻫﺎیﺗﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ ،اﻃﻠﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاری ﺧﻮد را ﺣﺲ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدﻟﺶ را ﺑﺎزﻳﺎﺑﺪ .ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎنوار اﻳﻦ روﺑﺎت ،آﺷﮑﺎرا ﮔﻮﮔﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻗﺮار داد.

ﺷﮑﻞ :2ﻧﺮماﻓﺰار امآیﺗﯽ ﺑﻪ روﺑﺎت اﻃﻠﺲ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺰ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ
و ﺳﻘﻮط ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر روﺑﺎﺗﻴﮏ روی آورده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖ دﻳﮕﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ را ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺﺷﺎن ﺑﻴﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺮزش )ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﻮد ﺑﻪﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮد درآورد .اﻃﻠﺲ
ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺮدهﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و اداری آﻣﺎده ﻧﻴﺴﺖ .ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر دﻳﺰﻟﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﭘﺮﺳﺮ و ﺻﺪا دارد و
دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎی ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮﻣﯽ آن ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﭘﻴﭻ و ﺗﺎب ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان از آن در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ راه ﺑﺮای ورود ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﻫﻤﻮار ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ اﺗﺎق ﮐﻨﺘﺮل
ﻳﮏ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻪای دﭼﺎر ﻓﺮوﮔﺪاﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻨﻴﻦ روﺑﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد )ﻓﺮوﮔﺪاﺧﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده
زﻣﺎﻧﯽ روی ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ اﺗﻤﯽ در اﺛﺮ ﺧﺮاﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮدﮐﻦ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی زﻳﺎنﺑﺎر
ﺑﭙﺮاﮐﻨﻨﺪ( .رﻳﺒﺮت اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد اﮔﺮ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮع او راهﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎﻣﺶ دارد.

ﺑﺎزﻳﮕﺮان اﺻﻠﯽ :ﺑﻮﺳﺘﻮن داﻳﻨﺎﻣﻴﮑﺲ ،اﺳﮑﺎﻓﺖ ،ﻫﻮﻧﺪا
ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :ﺑﺨﺶﻫﺎی زﻳﺎدی از ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﭼﺮخدار دﺳﺘﺮسﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﭘﺎدار ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
دﺳﺘﺎورد :ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﭘﺎداری ﮐﻪ روی زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر

1393  اﺳﻔﻨﺪ18

https://www.shabakeh-mag.com/cover-story/328 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

