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 ناسا از ربات پافر برای اکتشاف در مریخ پرده گشود

 

 یک ربات کَچک ٍ سبک برای اکتطاف زر هرید هؼرفی کرزًس. ربات پافرهحققاى البراتَر هٌْسسی پیطراًِ جت ًاسا زر کالیفرًیا 

  .با الْام گرفتي از تکٌیک اٍریگاهی ساذتِ ضسُ است

چاالک، قرارگیری چٌس ربات هسطح ٍ سبک زر هحوَلِ کاٍضگر بؼسی هرید است تا فرضیِ کلی برای تَلیس ایي ربات کَچک ٍ 

سطح سیارُ سرخ بپرزازًس ٍ هؼلَهات ذَز را  قازر باضٌس ّوراُ با کاٍضگر اصلی با سرػت ٍ چاالکی بیطتری بِ کاٍش ٍ اکتطاف زر

 بِ رٍش بی سین بِ کاٍضگر اصلی اًتقال بسّس.

 مریخ به وسیله ربات پافردسترسی به نقاط غیرقابل تردد 

 

بیٌی ضسُ زر هرید است. ایي ربات َّضوٌس بِ ضکلی زیسایي ضسُ تا  جسی تریي ذصَصیت ربات پافر ، ترزز زر توام سطَح پیص

ّا ًیس جستجَ کٌس. زیسایي بسیار سازُ ٍ  ّای غیرقابل زسترس هاًٌس پاییي صررُ بتَاًس از ّر سطحی باال برٍز ٍ حتی زر هکاى

ّای چطوگیر با الْام گرفتي از تکٌیک اٍریگاهی باػث ضسُ تا هسیراى ًاسا بؼس از هطاّسُ اٍلیي تست ایي ًسل از  تَاًایی

ّای آتی کاٍضگر هرید بِ ًقطِ ًظر هطترکی برسٌس. بِ ػبارت زیگر، زیسایي  ّا زر هاهَریت کاٍضگرّا، برای ارسال چٌس ًوًَِ از آى

 ت .ٌّر بِ صٌایغ پیطرفتِ رباتیک اس ًتقال زاًص اٍریگاهی از ػرصِچطوگیر ایي ربات، قسم بسرگی برای ا

 جیکَ کاراس، هسیر برًاهِ زیسایي ٍ تَلیس ربات پافر زر ذصَظ تَلیس ایي کاٍضگر بیاى هی کٌس

اتوام  زٌّسُ با زیسایي هوتاز ذَز، زر لحظِ اًتقال بطَر کلی صاف ٍ بسٍى ّرگًَِ برجستگی است. بؼس از ایي ربات تغییر ضکل

ضًَس ٍ با تغییر ضکل ظاّری، بِ ّای هستقر زر پٌل از حالت ذَاب فضایی ذارج هی هاهَریت اًتقال بِ سیارُ هرید، سری ربات  



 

 

 جیکَ کاراس، هسیر برًاهِ زیسایي ٍ تَلیس ربات پافر زر ذصَظ تَلیس ایي کاٍضگر بیاى هی کٌس

اتوام  زٌّسُ با زیسایي هوتاز ذَز، زر لحظِ اًتقال بطَر کلی صاف ٍ بسٍى ّرگًَِ برجستگی است. بؼس از ایي ربات تغییر ضکل

ضًَس ٍ با تغییر ضکل ظاّری، بِ  ّای هستقر زر پٌل از حالت ذَاب فضایی ذارج هی هاهَریت اًتقال بِ سیارُ هرید، سری ربات

ّا ّوراُ با هاهَریت اصلی کاٍضگر هرید بِ ٍسیلِ تین زهیٌی بِ  کٌٌس تا ّر یک از آى سرػت با کاٍضگر اصلی رابطِ برقرار هی

 . ًسجستجَ ٍ اکتطاف بپرزاز

ّا بِ ٍسیلِ ساهاًِ  ضَز ٍ سپس ّر یک از ربات اًرشی حرکتی ربات پافر زر هرحلِ ضرٍع بِ ٍسیلِ ضارش ابتسایی باتری تاهیي هی

  گیرًس تا ضارش ضًَس کٌترل اصلی هَجَز زر کاٍضگر هرید زر صَرت ًیاز زر هقابل ًَر قرار هی


