
 

 

 یک ربات گریپرچاپ سه بعدی 

موسسه  یهوش مصنوعو اطالعات  یفناور شگاهیدانشگاه هاروارد و آزما Wyss گروه از محققان موسسه کی

شده  پرینت سه بعدیتوسعه داده اند که از یک ساختار ارگونومی  پریگر ربات کی  MIT CSAILایماساچوست و 

منحصر به  یطراح کیبا استفاده از این ربات  برابر وزن خود استفاده می کند. 100برای باال بردن اشیا با وزنی تا 

 کی یو حت شیشه هاسوپ، چکش،  یمانند قوط اءیاز اش یگسترده ا فیط استقادر  یکیدست ربات کی یفرد برا

 .گرفته وباال ببردرا  یگل کلم بروکل

 ر پرینت سه بعدی شدهپربات گری

خش بسه که از  استالهام گرفته  "یمونوگار ییتوپ جادو" یک خالء از یتوخال ،یمخروط شکلیک این ربات با 

پوشاندن جهت محافظ  یک پوشش ،شده یبعد سه چاپقطعه  16 حاوی کونیلیس یکیاسکلت الست یکشامل 

یاه گ) دام ونوسیک مشابه  یبه نحو ءیش کیساختار در اطراف  نی. اتشکیل شده است دهنده ساختار و اتصال

 رهیگاین . گردد یم ،کند یعمل م ءیکه در اطراف ش یا رهیگجمع شدن  خالء باعث و آید یم پایین (مگس خوار

 .شودرساندن به آن سازگار  بیکند بدون آس یشکل هر چیزی که آن را جذب م باتواند  یربات نرم م

 Wyssموسسه  یشناس ستیز یمهندسبخش هاروارد و  یو استاد دانشکده مهندس سندگانیاز نو یکیوود،  رابرت

مواد و  آن است. یسادگ ،بازوهای مکانیکیروش در ساخت و ساز  نیا یدیکل یها یژگیاز و یکی": دیگو یم

و  دیدج یپرهایگر هیتا به سرعت نمونه اول برای ما این امکان را فراهم کرد ،استفاده شده های تولیدی یاستراتژ

 ".ساخته شود ازیمورد ن ستیز طیمح ای یش شده برای ازیس یسفارش
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این  هنتیج. نداستاندارد نصب کرد را برای تست قدرت نسبت به اشیا مختلف، روی یک ربات گریپر روبات میت نیا

 خودبرابر وزن  120و  خوددرصد قطر  70 بلند کردن اشیایی باو  به گرفتنقادر  رهیگ نیاآزمایش نشان داد که 

 لندباز چهار پوند را  شیوزن ببا  ییها یتواند بطر یم نیهمچناین ربات . می باشدرساندن به آنها  بیبدون آس

 .کند

جان   و مهندسی یکاربرد علومو دانشکده   MIT CSAILفوق دکترای یدانشجوShuguang Li گفته های  طبق

ها  یقوط ایها  یمانند بطر یاستوانه ا اءیاش برایربات در حال حاضر این ، (SEAS) آ. پالسون در دانشگاه هاروارد

 .بهترین شکل عمل می کندبه 

Li  :مانند آمازون و ییهاشرکت "گفت JD نامنظم  ایو  فیظر اءیمجموعه گسترده تر از اش کیخواهند بتوانند  یم

ریپرهای گانجام دهند.  گریپرهای پایه بادکشی یاو  یانگشت یها رهیبا گاین کار را توانند  یاما نم را بلند کنند

 کیتر از  یقو اریسب یزیبه چ ازیآنها نهم چنین و  را بلند کندسوراخ  دارای یها زیچنمی تواند  پایه بادکشی

 ".دارند ینرم انگشت رهیگ

امکان ایجاد اصالحات وجود دارد. با توجه به  همچنانبا توجه به محدویت های موجود در ربات های ارگونومی، 

 دواریام میتاین  مواجه شود. با مشکل کتابها انندبلند کردن اجسام مسطح مدر ممکن است  این ربات ،زمیمکان



 

 

چه کاری  دنیبب رندهیاضافه کند که اجازه دهد تا گ به ربات یوتریکامپ نظارت ستمیس کیبتواند  در آینده است

 انجام می دهد و هم چنین این امکان را فراهم کند تا بخش های خاصی از قطعه را بگیرد. 

وشمند است که ه اریدستگاه بس کیاین ربات " گفت: سانتا کروز ایفرنیگاه کالدانش کیربات اریورنر، استاد کلیما

با یک روش کامالَ جدید مشکل گرفتن برای برطرف کردن نرم  کیخالء و ربات کی ،یبعد پرینت سهاز قدرت 

 توانندبای پیشرفت کنند که نرم به اندازه  یروبات ها ،یآت یها در سالتوانم تصور کنم که  یم. استفاده می کند

 ".نیرومند که یک بیمار را در بیمارستان بلند کنند یکاف را بلند کنند یا به اندازهگل رز  کیماهرانه 
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