
LS3: Yeni nesil engebeli arazi robotları

LS3: Ayaklı Robotlar Programı

ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Proje-
leri Ajansı (The Defense Advanced Research Projects 
Agency-DARPA) ABD’nin geçmiş yıllarda başlattığı 
LS3 Ayaklı Robotlar Programı’nı (Legged Squad Sup-
port System) önümüzdeki yıllarda daha da ileri taşı-
yarak, şimdiye kadar üretilenlerden çok daha yete-
nekli ve yüksek performanslı yeni bir robot nesli ge-
liştirmeyi hedefliyor. Adını programın kendisinden 
alan bu yeni nesil robotun ismi LS3.

LS3 kendisinden bir önceki modeli de (BigDog) 
üretmiş olan Boston Dynamics adlı bir Amerikan 
firması tarafından üretilecek. Boston Dynamics, es-

ki MIT (Massachusetts Institute of Technology) profe-
sörlerinden Marc Raibert tarafından kurulan ve ro-
botik konusunda uzmanlaşmış bir firma. Dört ayak-
lı ve 50 kg ağırlığında tasarlanan LS3, 180 kg ağırlı-
ğında bir yükü 32 km boyunca -arada yakıt ikmaline 
gerek olmaksızın- taşıyarak en geç 24 saat içinde he-
define ulaştırabilecek. LS3 ayrıca bütün bunların ya-
nı sıra görme ve duyu algılayıcılarıyla belirli şahısla-
rı veya cisimleri izleyip takip edecek; askerlerin “dur”, 
“otur”, “buraya gel” gibi komutlarını anlayıp bu ko-
mutlara uygun tepki gösterecek ve yine kendi moto-
runun sağladığı güç kaynağı üzerinden birlikteki as-
kerlerin telsizlerini, bilgisayarlarını vb. şarj etmeleri-
ni sağlayacak.   

Tekerlekli robotların sadece düz arazilerde hareket edebildiği günler artık çok gerilerde kaldı. Doğadan ilham alınarak 
tasarlanan yeni nesil robotlar, hemen hemen her türlü arazi ve hava koşulunda hareket edebiliyor. 
Daha zor durumlarda, örneğin fiziksel engellerle karşılaştıkları durumlarda kendileri kararlar alarak bu engelleri 
kolaylıkla aşabiliyorlar.  
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Amerikan hükümeti tarafından LS3’ün geliştiril-
mesi için DARPA’ya 32 milyon dolarlık bütçe veril-
di. İlk LS3 prototipin 2013 yazında üretilmesi bek-
leniyor. 

BigDog: 
Dünyanın en gelişmiş engelli 
arazi robotu
2008 yılında üretilen ve LS3 robotunun “babası” 

olarak bilinen BigDog, bir köpeğin koşusunu tak-
lit eden hareketleriyle saatte 6,4 km’lik bir hıza ko-
laylıkla ulaşıyor. Dünyanın en gelişmiş engebeli ara-
zi robotu olan BigDog’un hidrolik sistemler ile çalı-
şan dört ayağı ve yapay kasları var. 150 kg’lık bir yü-
kü hemen hemen her türlü arazi yapısında (enge-
beli arazi, deniz kıyısı vb.) ve hava koşulunda (kar, 
yağmur vb.) 20 km taşıma yeteneğine sahip olan Big-
Dog ayrıca eğimli arazilerde de pes etmiyor ve 35 de-
rece eğimli arazilerde bile yoluna büyük bir başarıyla 
devam ediyor.

Yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 1 metre geniş-
liğinde olan BigDog’un toplam ağırlığı 109 kg, hare-
keti için gerekli enerjiyi bünyesine entegre edilen bir 
yanmalı motor üzerinden sağlıyor. 

Eğer BigDog’un üstün yeteneklerine bir göz at-
mak isterseniz, şu videoyu mutlaka izlemelisiniz: 

http://www.bostondynamics.com/dist/BigDog.wmv 

Ayaklı robotlarla gelen devrim
BigDog, LS3 ve benzeri robotlarda kullanı-

lan ayaklı hareket sisteminin, önümüzdeki yıllarda 
NASA (National Aeronautics and Space Administra-
tion) tarafından Mars’a gönderilecek robotlarda da 

kullanılması planlanıyor. Tekerlekli hareket sistem-
leri yerine kullanılan bu ayaklı hareket sistemleri sa-
yesinde, robotlar hem doğal şartlara çok daha kolay 
uyum sağlıyor hem de büyük bir hareket kabiliye-
ti kazanıyor. NASA Mars’a gönderilecek robotların, 
bu sayede aşırı engebeli alanlarda, örneğin kraterler-
de bile görevlerini yerine getireceğini umuyor. 
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