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Robonotlar uzayda ilk görevlerine ç›kmaya haz›rlan›yor

hi-tech

Y›ld›zlar›n yeni kaﬂifi:
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Astronot robot
Uzay yolculu¤undaki en büyük handikap, yani insan bedeninin uzay
ﬂartlar›na dayan›ks›z olmas›, sahneye yeni bir aktör ç›kard›: Robonot!
■ Uluslararas› uzay istasyonu, uzaya ilk ç›k›ld›¤› andan beri bir rüyayd›. Sovyetler’in
uzayda kurduklar› istasyon ise bilimkurgu
romanlar›nda konu edilen, yörüngede dolan›p duran, içinde insanlar›n koﬂturdu¤u, ticaret ve yolcu gemilerinin girip ç›kt›¤› uzay
ﬂehirleri kavram›ndan çok uzakta bir denemeydi. Hatta içine iki üç kiﬂinin zor s›¤d›¤›
insanl›¤›n ilk uzay istasyonu bak›ms›zl›ktan
ölüp dünyan›n üzerine düﬂme tehlikesi oluﬂturdu¤unda, daha birkaç y›l önce devletler
bir araya gelip bu “ufak” soruna çare bulmak
için pazarl›¤a oturdular. Ancak ilk uzay istasyonu denemesinden insanl›¤›n ç›kard›¤›
dersler büyük oldu, zira “bakarsan ba¤ bakmazsan da¤ olur” atasözü kendini gösterdi
ve bak›ms›zl›ktan çürüyen Mir’in baﬂ›na gelenlerin, insanl›¤›n ikinci uzay istasyonu olan
ISS’in de (International Space Station) kaderi
olmamas› için kapsaml› bak›m ve onar›m
planlar› yap›ld›. Buna karﬂ›n istasyonda meydana gelebilecek acil bir durumda hasar› tamir etmeye baﬂlaman›n bile en az üç saat
sürdü¤ü dikkat çekiyordu ki, söz konusu üç

saat, istasyonda görevli bir astronotun onu
uzay ﬂartlar›ndan koruyacak 12 milyon dolarl›k uzay elbisesini giyip, kendini uzay yürüyüﬂüne haz›r hale getirme süresidir. Bu ﬂartlar alt›nda istasyonda ç›kabilecek bir yang›n›n, kaça¤›n ya da acil çözülmesi gereken bir

Ayaklar›n nerede Boba Fett: Robonot’un
uzay gemisi üzerinde aya¤a ihtiyaca
olmayacak. Yüzeye sabitlenecek veya raylar
üzerinde hareket edecek.

sorunun, daha personel müdahale etmeye f›rsat bile bulamadan geri dönülemez ﬂekilde hasar verebilece¤i gerçe¤i, mühendisleri yeni ve h›zl› bir çözüm
aray›ﬂ›na itti¤indeyse ortaya “robonot”lar ç›kt›.

‹nsanlar›n gidemedi¤i
her yerde Robonot
Robonot kelimesi, tahmin edebilece¤iniz üzere, robot ile astronot (astronaut)
kelimelerinin birleﬂiminden türetilmiﬂ.
Asl›nda, uzay adam› anlam›na gelen
astronot kelimesinin robotlar için karﬂ›l›¤› Astrobot da olabilirmiﬂ, ne var ki iki
kelimenin fazlas›yla benzeﬂmesinin insanl›k tarihine geçebilecek bir felaketin
traji-komik nedeni olmamas› için, bilim
adamlar› bu yeni mekanik uzay kaﬂiflerine Robonot (Robonaut) ismini vermiﬂler. Robonotlar k›saca, uzay görevlerinde hayati öneme sahip olan tamir, bak›m, onar›m iﬂlemlerinde insanlar›n yerini almak, uzay gemilerinin üzerinde
her an haz›r iﬂ gücü olarak hizmet vermek için tasarlanm›ﬂ robotlar. Bununla
birlikte, tek görevleri bu de¤il. Robonot-

Hassas Eller: Robonot için geliﬂtirilen
eller vida s›kabilecek, t›pk› insan eli gibi,
hassas iﬂler yapabilecek.

lar için kullan›lan genel tan›m, bir insan›n yapamayaca¤› her ﬂeyi yapmak olarak k›salt›labilir ve bu görevlerin içinde
sadece uzayda de¤il, dünyada da insanlar için tehlikeli olacak yerlerde hizmet
vermek de bulunuyor. Okyanuslar›n alt›nda, do¤al afet ya da nükleer kirlenme durumlar›nda, bilimsel araﬂt›rmalarda...

Star Wars hayran› mühendisler
robot yaparsa...
Amerikal›lar›n uzaya ç›kan herkesi “hero” yani kahraman ilan etmesi al›ﬂkanl›¤› ile uzay›n yeni kahramanlar› kabul
edilebilecek robonotlar 1,90 boyunda,
182 kilo a¤›rl›¤›nda ve alüminyumdan
oluﬂmuﬂ; ama uzaydaki mikrometeorlar›n vücutlar›na kurﬂun gibi saplanma-

Sanal Kontrol: Astronotlar, sanal
gözlük ve eldivenle robonotlar› uzaktan
kumanda edebilecekler.

mas› için bedenleri kevlar ve teflondan
oluﬂan kurﬂun geçirmez z›rhla kaplanm›ﬂ. Ancak baﬂ k›sm›ndaki z›rh, mühendislerin Star Wars hayranl›¤›ndan olsa
gerek, bu filmdeki Boba Fett isimli ödül
avc›s›n› and›r›yor ki, yabanc› bas›nda ç›kan yorumlarda da bu detaya gönderme yap›lmadan geçilmiyor. Robotlar›n
iﬂlem platformlar› ise bir PowerPC iﬂlemcisinden ve C++ ile yaz›lm›ﬂ VxWorks isimli özel bir iﬂletim sisteminden oluﬂuyor. NASA, PowerPC ile VxWorks kombinasyonunun robotlar›n
kontrol edilmesinde çok esnek olanaklar sa¤lad›¤›n› belirtiyor. Kontrol mekanizmas› ise, bir sanal gözlük ve kollar›
hareket ettirmeye yarayan sanal eldivenlerden oluﬂuyor. Böylece astronotlar gemi d›ﬂ›ndaki robotlar› oturduklar›
yerden hareket ettirebiliyorlar, ancak
iﬂlemci güçlerinin y›ldan y›la katlanmas› ile yak›n gelecekte robonotlar›n insan müdahalesine gerek kalmadan çal›ﬂabilecek yapay zekaya sahip olabilecekleri belirtiliyor. Elbette bu durumda
uzak gezegenlere, y›ld›z sistemlerine
yap›lacak ama onlarca y›l sürebilece¤i
için insanlar›n gönderilemeyece¤i yolculuklar›n sonunda keﬂif gemisinden
gezegene ilk ad›m› atacak olan kaﬂifler
de muhtemelen robonotlar olacakt›r.
Bu noktada robotlar›n insanlara baﬂkald›rd›¤› bilimkurgu romanlar›n›n,
filmlerinin hat›rlanmamas› mümkün
de¤il. Dolay›s›yla insanlar robonot gibi
projelerin yapay zeka araﬂt›rmalar›n›n
söz konusu oldu¤u her yerde, robotlar›n bir gün yeni bir gezegen keﬂfetti¤inde “Benim için küçük ama robotlar için
büyük bir ad›m” diyebileceklerinden
ﬂüpheleniyorlar.
Bilgi için: vesuvius.jsc.nasa.gov/ ■
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