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ROBOCHOP ربات های
با قابلیت ساخت اشیا بر اساس ویژگی های 

تعریف شده توسط کاربران آنالین

شــما  کــه  را  طرحــی  ربات هــای صنعتــی  داریــد  دوســت  آیــا 
 GFT آلمانــی  گــروه  کننــد؟  درســت  کرده ایــد،  طراحــی 
مجموعــه ی Robochop خــود را بــه نمایــش گذاشــته انــد، یــک 
ســاختار متشــکل از چهــار ربــات برشــکار فــوم کــه می تواننــد 

اینترنــت کنتــرل شــوند. از طریــق  افــراد معمولــی  توســط 
چهــار ربــات ایــن مجموعــه، در مجمــوع بــه ۲۰۰۰ بلــک پلی اســتر 
هــر یــک بــه انــدازه ی ۵۰ ســانتی متر دسترســی دارنــد. بــا شــروع 
ایــن نمایــش از پنجــم مــارس، افــراد سراســر جهــان می تواننــد از 
برنامــه ی Robochop بــرای طراحــی اشــیای ســه بعدی مــورد 
پیکره هــای  اشــیا می تواننــد  ایــن  کننــد.  اســتفاده  خــود  نظــر 
انتزاعــی، بخشــی از وســایل منــزل یــا هــر طــرح دیگــری باشــند.
ربات هــا در نمایشــگاه CeBIT کــه از شــانزدهم تــا بیســتم مــارس 
دائــر اســت، بــه ســاخت برخــی از اشــیای پیشــنهاد شــده اقــدام 
مــی کننــد. اشــیای ســاخته شــده ســپس بــه افــراد طــراح آنهــا 

فرســتاده خواهنــد شــد.
پیشــتاز  را  آن   Robochop ،طراحــان   GFT اعــام  اســاس  بــر 
سیســتم های آینــده می داننــد کــه در آنهــا مشــتریان قــادر بــه 
دسترســی مســتقیم بــه تجهیــزات تولیــد صنعتــی بــا اســتفاده از 

می باشــند. اینترنــت 
 Gizmag & topinearth :منبع

نویسنده: مریم ارجمندی

چاه های نفتی

در اوایــل فعالیــت هــای اکتشــافی، تمــام چــاه هــای حفــاری 
ــود  ــن ب ــر ای ــه ب بصــورت عمــودی حفــر مــی شــدند و فــرض اولی
کــه حفــاری هــا بصــورت عمــودی صــورت مــی گیــرد و انحرافــی 
در آن وجــود نــدارد. بعــد هــا دریافتنــد کــه تقریبــا هیــچ کــدام از 
چــاه هــای حفــر شــده، بصــورت عمــودی نبــوده و بطور ناخواســته 
زاویــه دار شــده و بطــور متوســط زاویــه انحرافــی 13 درجــه از 
حالــت عمــود دارنــد. اینجــا بــود کــه ایــده حفــاری انحرافــی 
ایــن ترتیــب مــی  بــه  )Directional Drilling( اجرایــی شــد. 
توانســتند بــه اهدافــی کــه بــا حفــاری عــادی و غیــر جهــت دار 
قابــل دسترســی نیســت، دســت یابنــد. ایــن ایــده بــرای نخســتین 
بــار در آمریــکا شــکل گرفــت و جهــت ســرقت اســتفاده شــد. 
مطابــق قوانیــن آن کشــور، اگــر در زیــِر زمیــن نفتــی وجود داشــته 
باشــد، مالــک زمیــن خــود بــه خــود مالــک آن نفــت نیــز خواهــد 
بــود. ایــن ایــده توســط شــرکتی بصــورت پنهانــی و بــرای ســرقت 
نفــت انجــام شــد کــه بــا لــو رفتــن ایــن مــورد، تکنولــوژی آن برمــا 
گردیــد. امــا بطــور قانونــی و رســمی بــرای نخســتین بــار در ســال 
1930 میــادی از ایــن تکنولــوژی بــرای حفــاری جهــت دار در 
نواحــی ســاحلی پاییــن اقیانــوس آرام اســتفاده شــد. تاریخچــه 

استفاده از این روش در ایران به سال 71 بر می گردد. 
عمــده کاربــرد ایــن روش در درون دریــا جهــت کاهــش و بــه 
تاخیــر انداختــن پدیــده مخروطــی شــدن گاز و آب اســت، جایــی 
کــه ســطح آب بــاال و ســطح گاز پاییــن مــی آیــد. ایــن امــر موجــب 
افزایــش تولیــد از چــاه هــا مــی شــود. امــا مــوردی کــه  باعــث مــی 
ــژه مــورد توجــه قــرار گیــرد،  ــوع از حفــاری بطــور وی ــن ن شــود ای
حفــاری افقــی در مخــازن مشــترک اســت. در کشــورمان مخــازن 
نفتــی و گازی عمــده در خلیــج فــارس واقــع شــده و تعدادشــان 
حداقــل بــه 16 میــدان مشــترک مــی رســد. ميــدان گازی بــزرگ 
پــارس جنوبــی بــا کشــور قطــر مشــترک مــی  باشــد. بزرگتريــن 
ميــدان گازی مشــترک دنيــا، پــارس جنوبــی در بخــش قطــری 
آن 20 ســال زودتــر از بخــش ايرانــی مــورد اکتشــاف قــرار گرفتــه 
و بــه بهــره  بــرداری رســيده اســت. همچنيــن در حــال حاضــر 
ــی از ميــدان مشــترک ســلمان و عربســتان  امــارات متحــده عرب
ــر  ــران( بيــش از دو براب ــا ای از ميــدان مشــترک فــروزان )هــر دو ب
ايــران برداشــت مــی  کننــد. از ســوی ديگــر، برداشــت يــک جانبــه 
از ميادیــن مشــترک، افــت فشــار را در بخــش بهــره  بــرداری شــده 
کاهــش مــی دهــد و در نتيجــه، منابــع نفــت و گاز را بــه ســوی 
ديگــر ســوق مــی دهــد. ضمــن ايــن کــه ايــن پديــده )مهاجــرت( 
ســبب مــی  شــود كشــوری كــه در حــال بهــره  بــرداری يــک جانبــه 
انــرژی از  اســت، از ســهم بيشــتری بهــره  منــد شــود. جبــران 
دســت رفتــه نيــز، هزينــه  هــای مضاعفــی را در زمينــه اعمــال 
روش هــای افزايــش مجــدد توليــد از جملــه تزريــق آب، گاز، 

ــی خواهــد داشــت.  ــرآوری مصنوعــی و .. در پ ف
بــا توجــه بــه مطالــب بــاال موضــوع حفــاری انحرافــی در میادیــن 
مشــترک بــا همســایگان و ســوء اســتفاده آنهــا از میادیــن مشــترک 
مربوطــه  مســئوالن  دارد  جــا  و  اســت  اهمیتــی  حائــز  مطلــب 
تدابیــری را در جلوگیــری از ایــن پدیــده مخــرب و از دســت دادن 
منابــع ملــی اتخــاذ نماینــد. همچنیــن رفــع موانــع مربــوط بــه 
بهــره بــرداری از منابــع مشــترک در طــرف ایرانــی )چــه از طریــق 
اســتفاده از ظرفیــت هــای داخــل کشــور و چــه بهــره منــد شــدن 
از طریــق جلــب ســرمایه هــای خــارج از کشــور) در زمــره اولویــت 
هــای سیاســت هــای اکتشــافی صنعــت نفــت مــورد عنایــت 

بیشــتر قــرار گیــرد. 

نویسندگان : شهاب قاسمی- پویا نقی زاده اردبیلی

ROBOBEE مکاترونیک

طــی  نورتســلند  و  هــاروارد  دانشــگاه  مخترعــان  و  محققــان 
همــکاری ای هوشــمندانه موفــق بــه طراحــی و ســاخت ربــات 
زنبــوری شــدند کــه رفتــار و عملکــرد هــای آن از روی زنبــور 

اســت.  شــده  الگوبــرداری  طبیعــت  در  عســل 
محصــوالت  افشــانی  گــرده  ربــات  ایــن  ســاخت  از  هــدف 
باهــای  هنــگام  در  ونجــات  جســتجو  ماموریــت  کشــاورزی، 
طبیعــی، نقشــه بــرداری آب و هــوا بــا رزولوشــن بــاال، نظــارت بــر 

محیــط زیســت و نظــارت بــر ترافیــک و ... مــی باشــد.
در حالــت کلــی ربــات زنبــوری بــه ســه جــزء اصلــی تقســیم مــی 

شــود کــه شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد :  
1. بدنه 2. مغز 3. کلونی 

ربــات زنبــوری بــه انــدازه ی یــک ســکه مــی باشــد و وزن آن یــک 
دهــم گــرم اســت. پــرواز ایــن حشــره ی رباتــی بــا اســتفاده از 
ماهیچــه هــای مصنوعــی انجــام مــی شــود. ایــن ماهیچــه هــا بــا 
ولتاژهــای کمــی کــه بــرای ابعــاد کوچــک آن در نظــر گرفتــه شــده 
اســت منقبــض مــی شــوند و پــرواز را ممکــن مــی ســازند.یکی از 
چالــش هایــی کــه در پــرواز و بــه طــور کلــی ســاخت ربــات بســیار 
مــورد توجــه بــوده ســاخت بــال هــا مــی باشــد زیــرا کــه ســاخت 
رگ هــای انعطــاف پذیــر و ســاختارهای غشــایی بســیار پیچیــده 

بودنــد.
 برنامــه نویســی هــای پیشــرفته ای کــه بــرای زنبــور رباتــی در 
نظــر گرفتــه شــده اســت بــه صورتــی اســت کــه نــه تنهــا مــی 
توانــد همــه ی نیازهــای خــود از جملــه جهــت دهــی پــرواز را  بــه 
صــورت انفــرادی محیــا ســازد بلکــه خــود را در فعالیــت هــای 

ــه ــی ب ــد. تمرکــز قســمت کلون ــز هماهنــگ مــی کن گروهــی نی

 هماهنــگ ســازی رفتارهــای مســتقل اســت تــا در نهایــت ربــات 
هــا بتواننــد بــه صــورت یــک واحــد عمــل کننــد.

همچنیــن شــاخک هــای آن نمونــه ای بســیار عالــی از شــبیه 
ســازی شــاخک هــای زنبــور عســل اســت کــه قــادر هســتند حــس 

ــد. ــه طــور دینامیکــی پاســخ دهن ــد و ب کنن
 منبع:

http://wyss.harvard.edu/viewpage/457



قالــب هــای فــوالدی و روکــش هــای شیشــه ای پــل آنقــدر قــوی 
اســت کــه اگــر شیشــه هــا شکســته شــوند مســافران بــه پاییــن 
نمــی افتنــد. تیانبــای مهنــدس ایــن پــروژه گفتــه اســت بــا حرکــت 
افــراد روی ایــن پــل رزونانــس ایجــاد مــی شــود و پــل تغییــر شــکل 
مــی دهــد، بــرای رفــع ایــن مشــکل از گــوی هــای بــزرگ شیشــه 
ای بــه صــورت نــا منظــم در عــرش اســتفاده کــرده انــد کــه وزن 
هرکــدام ۳۸۵ کیلــو گــرم اســت.این پدیــده ی زیبــا جاذبــه ی 
توریســتی خوبــی بــرای افــرادی کــه ارتفــاع دوســت دارنــد ایجــاد 
ــل  ــن پ ــر گــزاری هــای معــروف ای ــه گفتــه ی خب کــرده اســت. ب
تــازه تاســیس بــه لیســت عجایــب ســازه ای جهــان اضافــه خواهــد 

شــد. 
نویسنده: تینا طالبی

زندگی چیز غریبی است
در  جــذاب  و  مرســوم  مدلــی  نریشــن  طریــق  از  روایت گــری 
آن  تعاملــی  مــدل  اســت  ســالی  چنــد  حــاال  کــه  سینماســت 
روبــه  اســتقبال  بــا  بســیار  هــم  کامپیوتــری  بازی هــای  در 
از  نــه خبــری  بــازی  مــدل  ایــن  در  واقــع  اســت. در  شــده  رو 
و  اســت  غریــب  و  عجیــب  حــرکات  و  پیشــرفته   اســلحه های 
ــک  ــگاه ی ــر در جای ــی رخ می دهــد بلکــه کارب اتفــاق معیرالحقول
ــاط کامــی  ــق ارتب ــا از طری ــرد کــه عمدت ــرار می گی شــخصیت ق
Ox-  وارد بــازی می شــود. ایــن دقیقــا چیــزی اســت کــه در بــازی 
enfree  شــاهد آن هســتیم. بــر ایــن اســاس ایــن بــازی قطعــا مورد 
واقــع محدودیت هــای  بــود. در  آدمهــا نخواهــد  عاقــه همــه 
بــی شــمار ایــن بــازی شــامل راه بــردن یــک شــخصیت در داخــل 
بــازی و در مســیرها و مکان هــای مختلــف و کشــف معماهــا و 
پازل هــای مختلفــی اســت کــه پیــش روی آن قــرار می گیــرد. بــر 
همیــن اســاس ایــن بــازی حــول کاراکترهــای مختلــف و نریشــین 
ــه دقــت مراقــب آنچــه  ــازی ب ــد در طــول ب آن هاســت و شــما بای
در  شــما  حقیقــت  در  باشــید.  می گوییــد  یــا  می شــود  گفتــه 
قالــب شــخصیت دختــر نوجوانــی بــه نــام الکــس وارد ایــن بــازی 
ــر از دوســتانش کــه ســال های  ــه همــراه چهارنف می شــوید کــه ب
پایانــی دبیرســتان را می گذارننــد تصمیــم می گیرنــد بــه یــک 
جزیــره نظامــی متروکــه برونــد و خــوش بگذراننــد. ابتــدای ایــن 
بــازی و داســتان آن شــبیه فیلم هــای ژانــر وحشــت اســت امــا 
خوشــبختانه برنامه نویســان ایــن بــازی چنیــن رویکــردی را در 

ادامــه بــرای آن نظــر نگرفته انــد. 
یــک نقطــه قــوت بــازی »اوکســن فــری« تاکیــد روی دیالــوگ 
بــه گونــه ای فیلم گونــه  بــازی  آن اســت. فضــای  کاراکترهــای 
پیــش مــی رود و هــر کــدام از شــخصیت ها دیالوگ هــای طوالنــی 
و مختلفــی دارنــد و دربــاره چیزهــای مختلــف اظهــار نظــر مــی 
کننــد. شــما بــه عنــوان شــخصیت الکــس می توانیــد وارد بحــث 
یــا مخالــف چیــزی را کــه  شــوید و نظرهــای مختلــف موافــق 
گفتــه می شــود ابــراز کنیــد. وقتــی صحبــت مــی کنیــد دیگــران 
نیــز بــر اســاس صحبــت شــما بــه شــما واکنــش نشــان می دهنــد 
ایــن قابلیــت چیــزی اســت کــه بــه بــازی Oxenfree یــک ویژگــی 

داســتان گونه وســینمایی داده اســت. 
آنچنانکــه گفتــه شــد در ایــن بــازی دو نــوع روایــت از طریــق 
جنبــه  از  نخســت  می رونــد.  پیــش  هــم  مــوازات  بــه  نریشــن 
و  الکــس(   ( داســتان  اصلــی  شــخصیت  پیرامــون  اجتماعــی 
ــه  ــا دیگــر شخصیت هاســت کــه چگون ــاط او ب دوســتان او و ارتب

معرفی بازی
Oxenfree : نام بازی

ژانر : ماجراجویی
سال تولید : ۲۰۱۶ 

وان،  ایکس باکــس  اپــل،   OS X وینــدوز،   : بــرای  انتشــار 
لینوکــس  ،  ۴ پلی استیشــن 

Night School Studio : تولید کننده

دوم  جنبــه  شــده اند.  متصــل  او  بــه  گذشــته  در  کــدام  هــر 
نریشــن ها پیرامــون وضعیتــی اســت کــه شــخصیت های بــازی 
در آن قــرار دارنــد و ایــن دو جریــان بــه خوبــی بــا هــم پیــش 
ــن شــکل ممکــن  ــه بهتری ــازی ب ــن ب ــا فضاســازی در ای ــد ت می رون

شــکل بگیــرد. 
بــه وضــوح بــازی Oxenfree هوشــمندانگی  و تفکربرانگیــزی اش 
بــرای  را در البــه الی صحبــت کاراکترهــا و اتفاقــات رخ داده 

ــه نمایــش می گــذارد. ــن مســیر ب آن هــا در طــی ای
فضاســازی غریــب و داســتانی کــه از البــه الی آن روایــت می شــود 
ورای یــک بــازی کامپیوتــری اســت و بــه نوعــی ماننــد رمــان یــا 
یــک فیلــم ســینمایی اســت کــه مخاطــب را با پیچیدگی هــا و رمز 
و رازهــای خــود درگیــر می کنــد بــه همیــن دلیــل در بســیاری از 
صحنه هــا تصــور می شــود کــه خواســته شــده تــا داســتانی ورای 

آنچــه هســت گفتــه شــود. 

ســاخت  دلیــل  بــه   Oxenfree موفقیــت  گفــت  بتــوان  شــاید 
ایــن  در  شــخصیت ها  اســت.   آن  شــخصیت های  یافته گــی 
ــه  ــی و ســناریوی روان -  ب ــه لطــف صداپیشــه گی عال ــازی - ب ب
خاطــر می ماننــد. نکتــه فوق العــاده برجســته دیگــر در ایــن بــازی 
گرافیــک و ســاخت بصــری آن اســت کــه بســان یــک انیمیشــن 
درعیــن حــال بــه ظاهــر ســاده کامــا تفکرشــده دیزایــن شــده 

اســت. 
 اگــر بــه دنبــال یــک بــازی کامپیوتــری بــه ظاهــر آرام امــا معمایــی 
و داســتان گونه هســتید Oxenfree یــک انتخــاب متفــاوت و 

ایــده آل اســت. 

منبع:
http://www.itiran.com

پل شیشه ای در چین

در ســال ۲۰۱۴ در پــارک جنگلــی در هونــان )Hunan(  بــه نــام 
شــینیوژای )Shiniuzhai( اولیــن پــل معلــق تمــام شیشــه ای در 
چیــن ســاخته شــد. ایــن پــل در ابتــدا یــک پــل چوبــی بــوده کــه 
دو قلــه ی کــوه بوداهــا )Buddaha( را بــه هــم وصــل مــی کــرد و 
بعــد در اوایــل ســال ۲۰۱۴ تصمیــم بــه شیشــه ای کــردن قســمت 
هایــی از کــف ایــن پــل چوبــی کردنــد امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــه رو شــد مهندســین تصمیــم  ــا اســتقبال خــوب مســافران رو ب ب
بــه بــاز ســازی ایــن پــل و تبدیــل آن بــه یــک پــل تمــام شیشــه ای 
کردنــد.  ایــن پــل از ۲ کابــل فــوالدی اصلــی در کنــاره هــا و ۶ تــا 
کابــل فــوالدی پایــه ای و تختــه هــای چوبــی در کــف ســاخته 
شــده اســت. کــف ایــن پــل از ۲ الیــه ی شیشــه ای تشــکیل شــده 
اســت کــه قطــر آن ۲۴ میلــی متــر اســت کــه مقاومــت ایــن شیشــه 
۲۵ مرتبــه از شیشــه هــای معمولــی بیشــتر اســت. طــول ایــن پــل  
۳۰۰ متــر و در ارتفــاع ۱۸۰ متــری ســطح زمیــن واقــع شــده اســت.
ایــن پــل کــه توســط ۱۱ مهنــدس ســاخته شــده اســت بــه عنــوان پل 
قهرمــان )Hero Bridge( مشــهور شــده اســت. در اواخــر همــان 
ســال چیــن تصمیــم بــه ســاخت پــل دیگــری یعنــی طوالنــی تریــن 
پــل شیشــه ای جهــان را کــرد، طــول ایــن پــل ۴۳۰ متــر و عــرض آن 
۶ متــر و ارتفــاع آن از ســطح زمیــن ۳۰۰ متــر اســت. ایــن پــل کــوه 
هایــی کــه بــه نــام آواتــار )بــه علــت فیلــم بــرداری فیلــم مشــهور 
  )zhangiajie(مشــهور هســتند در ژانگیجاچیــه )ــن مــکان در ای
هونــان را بــه هــم وصــل مــی کند.ایــن پــل امســال بازگشــایی 
شــد.هزینه ی ســاخت ایــن پــل حــدود ۲.۶ میلیــون یــورو بــوده 
ــل توســط معمــار مشــهورصورت  ــن پ ــای ای اســت. معمــاری زیب
گرفتــه اســت،که ظرفیــت ۸۰۰ نفــر بــه طــور هــم زمــان را دارد و 

مقــاوم در برابــر زلزلــه، بــاد هــای قــوی و ســرمازدگی اســت.
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مهندسی نفت: شهاب قاسمی
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مهندسی فناوری اطالعات: زکیه سادات موسوی

مدیر مسئول: شهاب قاسمی

رسدبیر: مریم ارجمندی
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