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آرخوتاِس تارنتومی، ریاضی دان 
یونانی، پرنده ای چوبی می سازد 

که می تواند بال هایش را 
تکان بدهد.

سال 1495 م.
لئوناردو داوینچی شوالیه ی زره پوِش 

مکانیکی طراحی می کند؛ روباتی 
انسان نما!

قرن های 17 و 18 م.2
گون پیکره هایی مکانیکی  گونا مخترعان 
شبیه انسان یا حیوان به نام اتوماتون3 
کنند و  که می توانند حرکت  می سازند 
کنند. ساز بزنند و بنویسند و نقاشی 

سال 1954 م.
اولین روبات های 

صنعتی تولید 
می شوند.

سال 1981 م.
مدارگرد4 شاتل فضایی به یک دست 
مکانیکی برای برداشتن و جابه جایی 

تجهیزات مجهز می شود.

سال 1994 م.
روباتی هشت پا به نام 
کاوش  »دانته 2« به 
دهانه ی آتش فشانی 

فعال می رود.

سال 1996 م.
شرکت هوندا روبات »پی  2« )پروتوتایپ 2(6 

که می تواند راه برود، از پله ها  را می سازد 
کند. کند و اشیا را حمل  صعود 

سال 1999 م.
شرکت سونی1 سگ روباتیکی 

به نام »آی بو«2 برای بازی 
کودکان می سازد.

سال 2000 م.
کوچکی به نام »آسیمو«7  می سازد  شرکت هوندا روبات 

که پیشرفته ترین روبات انسان نما در آن زمان است.

سال 2001 م.
یک هواپیمای جاسوسی روباتیک به نام 

ک«5 به تنهایی مسافت 13 هزار  »گلوبال ها
کالیفرنیا تا استرالیا را طی می کند. کیلومتری از 

سال 2004 م.
ُکرنل در ایاالت  مهندسان دانشگاه 

متحده هلی کوپتری روباتیک می سازند 
که فقط 7 سانتی متر ارتفاع دارد.

سال 2013 م.
سازمان هوانوردی و فضایی ایاالت 

متحده )ناسا(3 روباتی به نام »گروِور«4 
که می تواند صفحات یخی  می سازد 
کند و قطر یخ  قطب شمال را بررسی 

را اندازه بگیرد.

1. پ. م. یعنی پیش از میالد مسیح
2. م. یعنی پس از میالد یا میالدی

3. Automatons or Automata
4. Orbiter

1. Sony 2. AIBO
3. NASA 4. Grover
5. Global Hawk 6. P2 (Prototype 2)
7. ASIMO



باتری ها انرژی روبات را 
تأمین می کنند.

حسگرها. دوربین های فیلم برداری 
حکم چشم های روبات را دارد.

کارهای روبات  کامپیوتری 
کنترل می کند. را 

موتورهای الکتریکی بخش های 
حرکت  را  روبات  بدن  گون  گونا

می دهند.

روباتچیست؟

روبات  هــا ماشــین هایی هســتند که بــرای انجام 
مجموعــه ی پیچیده ای از کارها به طور خودکار یا 
به فرمان فردی هدایت گر برنامه ریزی شده اند. 
روبات ها شکل ها و اندازه های متنوعی دارند؛ از 
بازوهای مکانیکی و وسایل  نقلیه ی بدون راننده 
گرفته تا روبات های انسان نمایی که راه می روند 
و می توانند حرف بزنند. همه ی روبات ها، فارغ 
از شــکل ظاهــری و بزرگــی یــا کوچکی شــان، 4 
بخش مشابه دارند: حسگرها1، سیستم حرکتی، 

منبــع انــرژی و ابزار کنترل. حســگرها اطالعات 
فراوانی درباره ی محیط اطراف در اختیار روبات 
قــرار می دهنــد. سیســتم حرکتــْی بخش هــای 
مختلــف بدن روبــات را - معمواًل با اســتفاده از 
موتورهــای الکتریکی - حرکــت می دهد. انرژی 
هم که روبات برای کارکردن به آن احتیاج دارد 
معمــواًل از طریــق باتری هــای الکتریکــی تأمین 
می شود. کنترل روبات ها را معمواًل کامپیوتر یا 

انسانی بر عهده دارد.
1. sensors
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مقدمه
اگر فکر می کنی روبات ها فناوری هایی متعلق به آینده ی دور یا حقه و ترفند فیلم ها هستند، باید بگویم 
در اشتباهی. روبات های واقعی همین حاال هم در زندگی ما حضور دارند. میلیون ها روبات هم اکنون 
در کارخانه ها، بیمارستان ها و خانه ها مشغول کارند. در فضا هم روبات هایی هستند که در اکتشاف 
منظومه ی شمسی به فضانوردان کمک می کنند. برخی از آن ها در کنار انسان ها و برخی دیگر به جای 
آن هــا کار می کننــد. یــک لحظه دنیایی را تصــور کن که در آن روباتی نباشــد. اگــر روبات ها نبودند، 
انجام بعضی از کارها به مراتب سخت تر بود و انسان ها مجبور می شدند برخی از کارها را خودشان 

انجــام بدهند، از جمله کارهــای خطرناک یا 
کارهایــی کــه باید در شــرایط دشــوار انجام 
بشــوند. پس انگار زندگــی در دنیایی خالی 
از روبات چیزی نیســت که چندان آرزویش 

را بکنیم.
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خیلی از وســایل روزمره ی زندگی مان به کمک روبات ها ساخته 
شــده اند. معمــوالً عملکرد بهتر روبات ها در مقایســه با انســان 
است که باعث می شود از آن ها برای انجام کاری استفاده کنیم. 
روبات ها می توانند تمام ساعات شبانه روز کار کنند، بی آنکه نیاز 
باشــد اســتراحت کنند یا به خانه بروند. آن ها خســته یا مریض 
نمی شوند و نیازی به مسافرت ندارند. عالوه بر این، روبات ها در 
مقایسه با انسان ها سریع تر و دقیق تر کار می کنند. فکر می کنی 
اگر روبات ها نبودند، چه اتفاقی می افتاد؟ اگر قرار بود انســان ها 
جایگزین روبات ها بشوند، ساختن محصوالتی مانند کامپیوترها 

و اتومبیل ها خیلی بیشــتر طول می کشید و قیمت آن ها هم 
افزایش می یافت.

چهچیزیروباتهارااینقدرکارامیکند؟
روبات های پرقدرت خیلی نیرومندتر 
کارگران انسانی هستند. آن ها قادرند  از 
اجسام بســیار سنگین را به راحتی و با 

کنند. دقت میلی متری جابه جا 

بعضی از روبات ها مثل زنبورها یا مورچه ها در دســته های 
کار می کنند. دانشمندان مشغول ارتقای  کنار یکدیگر  بزرگی 
گروهی1 هســتند تــا از آن ها در  قابلیت های روبات های 
کنند. پروژه های تحقیقاتی، نظامی و امداد و نجات استفاده 

چطور کار می کند؟

کثر  کنترل می کنند. ا کامپیوترها  روبات ها را 

آن هــا فقط می تواننــد کاری را که برای آن 

برنامه ریزی شــده اند انجام بدهند. به خاطر 

همین، الزم است 

برنامه ی دقیقی 

برایشان نوشته 

شود تا بتوانند 

کار موردنظر را 

به درستی انجام 
بدهند.

؟

ســروصدا،  گرما،  می توانند  روبات هــا 
تشعشعات و خیلی از شرایط دیگر را تحمل 
کارگران انسانی  آسیب  که به  کنند، شرایطی 
می رساند. آن ها قادرند در شرایط دشوار 
کنند بی آنکه جان  کار  ک  و با مواد خطرنا

انسانی به خطر بیفتد.

داوینچی2 نام یک سیستم جراحی  روباتیک 
اســت. در این سیســتم، داوینچی عمل 
جراحی را زیر نظر یک جراح انجام می دهد. 
این روبات حرکات دست جراح را به حرکات 
 ظریف تــر و بی لغــزش ابزارک های خود 

تبدیل می کند.

گونی با  گونا روبات هــا در فعالیت هــای 
یکدیگر رقابت می کنند. هر سال تیم هایی 
از روبات ها در رقابت های بین المللی فوتبال 

روبات ها به نام روبوکاپ3  شرکت می کنند.

اووف! موجود 
ضعیف بیچاره!

کوره برای من  ُاه! این 
که! خیلی داغ و وحشتنا

امیدوارم این ها 
دنبال من نباشن!

1. Swarm robots
2. Da Vinci
3. RoboCup
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