
  

 

 

 

 

 
  

 כספי או אחר, בעלי אתר הרובוטיקה הישראלי לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק
 בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה שייגרם במישרין או

 
  יונה  כל הזכויות שמורות לאסף פוניס ולגיא©

 אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

. רובוט העתיד העושה הכול יתפתח מהרובוטים של ימינו שמתוכננים לביצוע משימה אחת היטב
  . הבה נסקור את הרובוטים דמויי האדם המתקדמים ביותר בעולם כיום

  
  רובוט מודרני

  מאת אריק מיקה
  קארנט. ון ב' ג–צילומים 

  
  דומו

  הוא מודע לכוח שלו
לרוב . ו הוא הרובוט הראשון שנבנה כדי לחבקדומ, למרות שאולי לא ניכר כך במבט ראשון

אך זה עובד רק . רובוטים משתמשים בחיישני כוח קטנים כדי לזהות את עוצמת הלחיצה שלהם
אם חיישני מגע אצבע לא נמצאים במגע , לדוגמא. אם החיישן נשאר במגע מתמיד עם האובייקט

פרי עבודת , דומו. לימונדהמהר מאוד תמצא את עצמך עם כוס , עם הלימון האחוז בכף היד
מתוכנן לחקות תחושת , סוסט'מהמכון הטכנולוגי של מסצ) להלן(הדוקטורט של אהרון אדסניגר 

שמכונים מפעילים אלסטיים ושמוטמעים  ,שלו) מנועים" (השרירים. "מגע טבעית יותר
. טחשים את עוצמת הלפיתה שלו את האובייק, זרועותיו וצווארו, כפות ידיו, באצבעותיו

הודות . בדיוק כמו שלנו, המפרקים תורמים את חלקם; המפעילים אינם קשיחים לחלוטין
לגמישות זו דומו חש את לחיצת האובייקט הנגדית ללחיצתו ומכוונן את לפיתתו בעוצמה של 

  . תקיפה אך לא חזקה מדיי, לחיצת יד טובה
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  בינה
  ניקו

  להיות בעל מודעות עצמית
  

.  חודשים9 ניקו מפתח בהדרגה את התבונה והכישורים החברתיים של תינוק בן הרובוט הפעוט
אם רובוטים יידרשו בעתיד לפעול בהידודיות מעודנת עם בני ) ויותר מכך(הוא יצטרך אותם 

דרך אחת . האדם הניחנים בנטייה ליצור סביבה כאוטית מלאה בתנועה שמסיחה את הדעת
ומה הוא כל ) זרוע פרושה לדוגמא(סביבה הוא הרובוט עצמו להתגבר על הבלבול היא לזהות מה ב

מרצה באוניברסיטת ייל ותמידי הדוקטורט שלו קווין , בריאן סקאסלטי. עצם או אדם אחרים
 אותכנתו את ניקו להתאים לתמונת הווידי) משמאל, לעיל(גנגואה סאן ומארק דוניק , גולד

אני יודע שמשהו זז ולכן זה חייב להיות , 'הוא חושב. "המגיעה מעיניו תנועה מוטורית של הזרוע
מודעות עצמית שמעולם , התוצאה היא רובוט שמזהה את עצמו במראה. מסביר סקאסלטי" ,'אני

  . לא הושגה בעבר במכונה
  

  ניווט
USC RMP 

  יצירת מפה תוך כדי תנועה
  

דגמים ראשוניים שמוגנים תמידית מסביבות , ים ונקברים במעבדהמתרב, רובוטים רבים נולדים
שפותחה על ) RMP(גורל זה אינו גורלה של פלטפורמת הסאגווי הרובוטית הניידת . בלתי מוכרות

 רובוט שמתוכנן למפות במהירות אזורים בלתי מוכרים –ידי אוניברסיטת דרום קליפורניה 
מדען המחשבים גאטראב סוקהאטמה . נייםשמשתנים במהירות כגון שדות הקרב העירו

, מצלמות וידאו, GPSהתקינו על פלטפורמת סאגווי התקן , )לעיל(ונתן קלי 'כולל ג, ותלמידיו
חיישני הטווח מודדים באופן תמידי את המרחק . חיישני טווח לייזר וציוד תקשורת אלחוטית

כולל , ושה את כל השארהתוכנה ע. לחפצים סמוכים ויוצרים כך מתאר גס של תוואי הנוף
עצים , התייחסות לתבניות מניסיון העבר במטרה להפוך את המתאר למפה שימושית של קירות

ניתן להשתמש בגרסה של רובוט זה ליצירת מפות תלת ממד מפורטות של נקודות חמות . ובניינים
. USCהרובוט עדיין באימונים ברחבי הקמפוס של , אבל לעת עתה, בבגדד

  
  


