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YENGEÇ BOT’UN 

Çöp toplayan robotik yengeç suya ilk defa suya indi

Birçok insan yengeçleri meşhur 
yana doğru yürüyüşüyle bilir. 

Ancak, deneyimli şnorkelcilerin ve 
akuatik robot bilimcilerin bildiği 

gibi, sıkça gözlenen yana doğru 
yürüme becerisi, bu kabuklunun 
çok çeşitli manevra kabiliyetlerin-
den yalnızca biridir. Örneğin, yen-

geçler esnek bacaklarını kullanarak 
çetin su altı arazilerinde yönünü 
bulabilir ve zorlu akıntılara rağmen 
kayalara kolayca tutunabilir.

1 Mechanical Engineering (The Magazine of ASME) dergisinin Kasım 2019 tarihli sayısında yayımlanan yazı, Bizim Ada Tercüme tarafından dilimize çevrilmiştir.
2 Bağımsız Teknoloji Yazarı, New Jersey, ABD
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Bu hayranlık verici becerileri, yen-
geci okyanus zeminini keşfetmek 
isteyen robot bilimciler için cazip 
hale getirir. Ancak Scuola Superiore 
Sant’Anna, Biyorobotik Enstitüsü, 
biyomühendislik öğretim görevlisi 
olan Marcello Calisti keşiften daha 
fazlasını yapmak istiyor. Calisti, 
okyanusları temizlemek istiyor. 
Calisti'nin Silver 2 adındaki plastik 
toplayan yengeç botu, geçtiğimiz 
Haziran ayında Ligurya Denizi'nde 
ilk dalışını yaptı.

Ocean Cleanup gibi girişimler su 
yüzeyine yakın seviyede bulunan 
büyük plastik parçalarını ve çöple-
ri hedeflerken, Calisti okyanus ta-
banında bulunan mikro plastikleri 
hedef alıyor. Diğer akuatik robot-
lar, deniz yatağına yaklaşırken ya 
da deniz yatağına yerleştiklerinde 
kumu hareket ettirip çöpleri göm-
düğünden ya da ittiğinden, bu 
gibi deniz dibine batmış çöplere 
ulaşamıyor.

Ayrıca, deniz tabanı üzerinde as-
kıda durmak çok fazla çaba gerek-
tirdiğinden, görevi tamamlamaya 
değmiyor. Calisti, "Yengeçleri ör-
nek almak çok doğal bir yaklaşım-
dı; ortamda herhangi bir değişik-
liğe sebep vermeden suya hızlıca 
girip çıkmakta ve ıslak kayaların 
üzerinde durmakta hiç sorun yaşa-
mıyorlar," diyor.

Calisti'nin robotu, yengeçten il-
ham alan ilk örnek değil. Kore 
Okyanus Bilimleri ve Teknolojisi 
Enstitüsü, okyanus zemininde do-
laşmak üzere benzer şekilde ta-

sarlanan Crabster adlı robotlarını 
yıllar önce tanıtmıştı.

Tasarımı Brachyura türünün alt ta-
kımından ilham alsa da, Crabster 
ve benzeri diğer robotlar hareket 
keskinliği bakımından 10 bacaklı 
yengeci taklit edemiyor ve yalnız-
ca düz kum şeritleri boyunca ya-
vaşça hareket edebiliyor. "Yeraltı 
arazilerde, yengeçlerin su dışında, 
düz zemindeki tipik hareketine 
benzer şekilde hareket etmeni-
zi engelleyen kayalar, eğimler ve 
mercanlar gibi etmenler var," diyor 
Calisti.

Yengece benzeyen makineler 
üretme ile ilgili daha önce yapı-
lan başarısız denemelerin aksine, 
Calisti yengeçlerin hareket etme 
şeklini yakalamak için yüksek hız-
lı kameralar kullanmış. Calisti'nin 
Robot yengecinin, her biri üç açı-
da, serbest şekilde hareket edebi-
len eklemli bacakları var. Ayrıca, 
yengeç bacaklarının yaylanma 
özelliği kayalık arazilerde hareket 
etme becerilerini büyük ölçüde 
etkilediğinden, robotun bacakları 
yay yüklü.

Yengeç imitasyonunun doğruluğu 
sayesinde, Silver 2 bir kayaya sa-
atlerce tutunabiliyor. Calisti, "Aynı 
pozisyonu uzun süre korumak, 
belirli bir noktada uzun süre asılı 
kalmak istediğinizde, pilinizi sü-
rekli olarak tüketmeniz gerekiyor" 
diyor. "Noktaya olabildiğince yak-
laşıyoruz ve bacaklarımızı uzatıyo-
ruz. Pilimiz sayesinde, aynı nokta-
da 17 saat kalabiliyoruz."

Calisti şimdiden deniz yatağındaki 

su kalitesini izlemek adına bir filt-

re yerleştirmek için görev almayı 

bekliyor. 90 metrelik bir dalış yap-

mayı ve deniz yatağına bir filtre 

yerleştirip yüzeye dönmeyi kap-

sayan bir görev, Silver 2 için ço-

cuk oyuncağı. Benzer şekilde, bu 

kabuklu robot saatler sürecek bir 

muayene için su altı boruları üze-

rinde ya da mercanlara zarar ver-

meden buradaki yaşamı izlemek 

için mercanlar üzerinde baş aşağı 

asılı durabilir.

Hali hazırda, Silver 2 varoluşunun 

henüz başlangıç aşamalarında. 

Şuan hareket kabiliyetini sağlayan 

yalnızca altı bacağı var. Yakında 

çöp toplamak için bir kıskaç ekle-

necek. Calisti'nin vizyonuna göre, 

robot su altı havuzlama istasyon-

larındaki çöp birikintilerini topla-

yacak.

Calisti, "Yengeç bu işi aşağı yukarı 

beş saatte yapacak. Çöpler topla-

nınca plastik ayrılacak ve aynı işi 

yapmak için bir sonraki yere geçe-

ceğiz" diyor.

Şuanda yengeç botun su yüzeyin-

deki bir teknede bulunan biri tara-

fından kontrol edilmesi gerekiyor. 

Ancak, Calisti bir gün robotunun 

tamamen kendi başına okyanus 

yüzeyinde dolaşıp çöp toplayaca-

ğını umuyor. "Gelecekle ilgili ha-

yalim bu ... yengeç botu tamamen 

otonom hale getirmek."
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