
ROBOT “SIÊU TƯỞNG” AVATAR CỦA NHẬT
Bộ phim bom tấn “Avatar” của Hollywood đang tiến một bước gần hơn với thực tế với phát minh
mới của các nhà khoa học Nhật Bản.
                                                  Người sử dụng thiết bị đặc biệt TELESAR, một loại robot bắt chước
hoạt động của người điều khiển không những chỉ dẫn hoạt động của một cỗ máy điều khiển từ xa
mà cũng có thể nhìn, nghe và cảm thấy đúng những gì người “thế mạng” cảm thấy.  Nhật Bản
phát minh robot avatar với nhiều ứng dụng hữu ích, đặc biệt là nhiệm vụ trong các lò phản ứng
hạt nhân. (Nguồn: physorg.com) Chuyên gia nghiên cứu Sho Kamuro cho biết: “Khi đeo thiết bị
vào và di chuyển cơ thể, tôi thấy hai tay của tôi biến thành tay robot. Khi tôi di chuyển đầu, tôi
nhìn thấy khác trước”. Ông nhấn mạnh thêm: “Thật là một trải nghiệm thú vị và đầy bất ngờ, khiến
bạn băn khoăn không biết liệu bạn có thực sự là một con robot”. Giáo sư Susumu Tachi, chuyên về
cơ khí và kỹ thuật chính xác ở trường Đại học Keio, cho biết các hệ thống gắn trên mũ lưỡi chai,
áo vét, găng tay gửi những chỉ dẫn chi tiết tới robot và robot này sau đó bắt chước mọi cử động
của người đeo thiết bị. Cùng lúc, một loạt thiết bị cảm ứng trên con người máy tiếp dòng thông tin
được chuyển thành cảm giác cho người dùng. Sau đó đôi găng tay pôliexte mỏng người điều
khiển đeo kết hợp với thiết bị bán dẫn và motor nhỏ xíu cho phép người dùng cảm nhận thấy
những gì đôi tay người máy đang chạm vào bề mặt nhẵn hoặc xù xì, nóng hay lạnh. Đôi mắt của
robot trên thực tế là camera thu giữ hình ảnh và những hình ảnh này xuất hiện trên các màn hình
video nhỏ xíu trước mắt người sử dụng, cho phép họ thấy hình ba chiều. Theo Tachi, mặc dù mới
ra đời, nhưng robot “avatar” của ông có thể mang lại nhiều ứng dụng, như có thể làm việc trong
môi trường rủi ro cao, trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Ông tin rằng, robot mới này có
thể giúp tháo dỡ các lò phản ứng tại Fukushima, một nhiệm vụ lâu dài và khó khăn, có thể mất tới
3 0  n ă m .
                                                                                  Tin liên quan  Robot bạch tuộc Robot DNA có
thể tiêu diệt các tế bào ung thư Robot bay siêu nhỏ xây dựng "tháp khổng lồ" Robot họa sĩ Robot
giao tiếp máy tính dùng trong giảng dạy Robot vỗ cánh bay như bướm  Robot phá bom hiện đại
nhất thế giới  Robot siêu mẫu cho lễ Tình nhân  Robot "cua" giúp cắt sạch mô ung thư dạ dày
Robot lọc không khí Thái Lan ra mắt robot chăm sóc người tàn tật Robot có đuôi như thằn lằn Xem
robot “ô sin” ở Mỹ Robot mô phỏng mòng biển Robot biết chơi đùa với trẻ Người máy sẽ ra chiến
t r ư ờ n g
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