
 

 خودبرابر وزن  1000 تحملبا قابلیت  یکیدست ربات پرینت سه بعدی

 

محققان  به تازگیبرابر وزن بدن خود را تحمل کنند.  100 تا توانند یکه مورچه ها م میدانست یم پیش از این

برابر  1000تواند  یم پرینتر سه بعدیتکنولوژی  استفاده از بسازند که به لطف یکیدست روباتیک موفق شده اند 

. محقق شده است (IIT) ایتالیا یسسه فناورؤدر م ییایتالیا پژوهشگران دستاورد توسط نیا .وزن خود را حمل کند

در را بلند کند و  لوگرمیک 8تواند  ی، مگرم وزن 8تنها  باشده اند که  یکیدست ربات کی دیموفق به تولاین تیم 

ه شد یذارنامگ  GRACEکه یقاتیپروژه تحقدر این انجام دهد.  انسان راعضالت  هیشب حرکات دست عین حال

 کند. یمحرک مختلف کار م یغشاها یبا اعمال فشار بر رو برای انجام حرکات یکیدست ربات ،است
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 پرینت سه بعدیبا استفاده از تکنولوژی برابر وزن  1000 تحملبا قابلیت  یکیدست رباتساخت 

 یقادر است انرژ در واقع این قطعهشود.  یشناخته معملگر  کیاست که به عنوان  یزیچ  GRACEطور خاص، به

دست این  ن،یرا اجرا کند. بنابرا ایمانند بلند کردن اش یدستورات جهیو در نت کرده لیت تبدها را به حرک گنالیو س

که می باشد  یپروژه انمایانگر کند،  یکار م یمصنوع یها چهیماهکه به عنوان  شده پرینت سه بعدی یکیربات

نقطه شروع  De Pascali به نام IITیکی از محققان مؤسسه  .منجر شود هاربات  پیشرفتبه  ندهیممکن است در آ

 یاز عضالت مصنوع یدیجد نوعو  میشروع کرد یسنت یمصنوع چهیما از ماه": کرد فیتوص نگونهیپروژه را ا نیا

 ".میرا توسعه داد کپارچهیجزء  کیساخته شده از 
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 ی پرینت سه بعدی شدهکیدست ربات

، را متمایز می کند GRACE یهاعملگرکه  یزیاما چ ست،ین دیجد یمصنوع یها چهیها با ماه ربات یطراح البته

و  ادیز اریمسئول قدرت بس یادیتا حد ز ها نیچ نیاست. ا چین هایی یآنها دارا یاست که غشا تیواقع نیا

انسان حرکت کنند. از طرف  یها چهیماه ندمان توانند یهستند که م یمصنوع یها چهیماه این یریپذانعطاف

وعی ماهیچه های مصن. ندشده ا دیتول ریانعطاف پذ و رزین چاپگر سه بعدیدستگاه با استفاده از  هاغشااین  گر،ید

و سپس دوباره منقبض شود. طبق  شده دهیکش یتا حد انسان چهیمشابه ماهتواند  یمپرینت سه بعدی شده 

 محدودرا دامنه حرکت  که شد یت استفاده مخس یها نیاز رز در توسعه ربات ها قبالً ،یقاتیتحق میت این گفته

 باال استفاده شده است. یریپذانعطاف با نیرزاما در این ربات از  می کرد،

مورد  پرینت سه بعدی مواد است. هافتیاست که توسط محققان توسعه  یاضیمدل ر کی در این پروژهشروع  نقطه

بر ممکن است متفاوت باشد، که به نوبه خود  عملگرساخت  ندیو فرآ قیبسته به مدل دقو عرض آن استفاده 

مختلف  یبا اندازه ها عملگر 18پروژه،  این انیدر جر یقاتیتحق میت. می گذاردتأثیر ربات  گرفتن اشیاء در یروین

 مختلف بدن یها بخشدر  دیتقل نیو همچن یقدرت عضالن. کردند جادیمچ ا دارای یکیدست روبات کیرا در 

 جانیپروژه ه کی نی. اردیقرار گ ریتواند تحت تأث یمشده است،  بیترک عملگرو چند  مدلچه  نکهیبسته به ا

 روبرو شده است.  یادیبا استقبال ز زین ریکب یایتانیاست که در بر زیانگ
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