
 

 موری: یک ربات ماژوالر اوریگامی

Mori: A modular origami 
robot 

 

 



Mori  هاطٍالس )چٌذ تکِ ای(یک سبات اٍسیگاهی:  

 Mori .اػت کشدُ جلب خَد بِ سا بؼیاسی ّای تَجِ ٍ هحبَبیت اخیش ّای ػال دس اٍسیگاهی ٍ )هاطٍالس( هذٍالس سباتیک صهیٌِ

 بشخی بش تَاًذ هی هذٍالس سبات ایي اػت. کشدُ تشکیب سا هجذد پیکشبٌذی ٍ اٍسیگاهی کِ اػت ّا سبات اص ًوًَِ ًخؼتیي

  کٌذ. غلبِ ّا هحذٍدیت

 

فکش  سباتیک ّای پیـگام سا ابذاع کشدًذ. احتواالً صهاًی کِ دس هَسد پظٍّؾ اٍسیگاهی ّای باػتاى ٌّش تا کشدى کاغز یعٌی طاپٌی

 َّؽ ٍ دلیل آى، ایي اػت کِ ؿوا یک هتخصص .سػذ کٌیذ ٌّش اٍسیگاهی ًخؼتیي چیضی ًیؼت کِ بِ رٌّتاى هی هی

 )EPFL (ٍ یا هؤػؼِ پلی تکٌیک فٌاٍسی لَصاى  (NCCR)ّای سباتیک ػَئیغ دس هشکض هلی صالحیت دس پظٍّؾ هصٌَعی

ّای هثلثی کَچک اػت.  اًذ کِ ؿاهل سبات تَػعِ دادُ (Mori) بِ ًام هَسیًیؼتیذ. پظٍّـگشاى دس ایي پشٍطُ یک سبات هذٍالس 

ؿًَذ ٍ طیف ٍػیعی اص اؿکال هختلف، بؼتِ بِ تعذاد قطعات هَسد اػتفادُ، سا تـکیل  ایي قطعات کَچک بِ یکذیگش هتصل هی

 .الػتیکی اػتکٌٌذُ هَجَد دس یک پَؿؾ پ هحشک، حؼگشّای هختلف ٍ یک کٌتشل دٌّذ. ّش سبات ؿاهل یک هی

Christoph Belkeیک عضَ آصهایـگاُ سباتیک ، EPFL :ای  ایذُ پـت سبات هذٍالس ٍ قابل تغییش ؿکل، ایجاد ػاهاًِ» گفت

خَاّین کِ قادس بِ اًجام ّش کاسی باؿذ ٍ بشای اًجام ٍظیفِ خَد بتَاًذ  ّا ٍ کاسبشدّا اػت. ها سباتی سا هی بشای ٍفق با اًَاع هحیط

ّای هذٍالس داسای هضایای هتوایضی بیؾ اص  اتبِ ؿکل هٌاػب دس آیذ. دس ایي سابطِ، سبات هَسی بِ لطف تشکیب ٌّش اٍسیگاهی ٍ سب

تَاى آى سا بِ ػاختاسی بضسگ ٍ ًاصک گؼتشؽ داد، تَاًایی پیکشبٌذی هجذد  ّش ػاهاًِ دیگشی اػت. حول ایي سبات آػاى اػت، هی

 . ای بشای سبات بِ ّوشاُ داسد ّای کاسبشدی بالقَُ ّای بیـواس ٍ بشًاهِ ٍ تا کشدى، دسجِ آصادی

Belke ّای کاسبشدی هٌضل ّوچَى یک هیض باؿذ کِ ؿکل آى با تَجِ بِ ّش  تَاًذ ؿاهل ػاهاًِ ّا هی دّذ کِ ایي بشًاهِ هی ًـاى

ػاصی بذى یک فشد بشای اسائِ پـتیباًی  تش هاًٌذ هذل ّای کاسبشدی عویق کٌذ ٍ یا بشًاهِ گیشد، تغییش هی آًچِ کِ بش سٍی آى قشاس هی

 .هل ؿَدػفاسؿی ٌّگام صذهِ دیذى سا ؿا

ؿَد تا بشای  هی فشػتادُ فضا بِای سا تصَس کٌین کِ  تَاًین ػاهاًِ پزیش اػت، هی ٍی اداهِ داد: اص آًجا کِ ػاهاًِ ها کاهالً هقیاع

تاس بَػیلِ ایجاد دٍباسُ ؿکل اٍلیِ ٍ فشم دادى بِ آى، اػتفادُ ؿَد. ّای قابل تغییش ؿکل ٍ یا تشهین آػیب یک ػاخ ایجاد کپؼَل
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ػاصی دس دًیای  بشای ها ایي تٌْا آغاص سبات اٍسیگاهی هذٍالس اػت. ها ّوچٌاى بِ کاس بش سٍی ایي فٌاٍسی، گؼتشؽ اهکاًات ٍ پیادُ

 اداهِ هی دّین.ٍاقعی 

 

 exosهٌبع: ػایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


