Referat tema 3
Echipa:Robokraft
O noua planeta inseamna un loc unde nu au mai fost asezari umane ceeace inseamna ca
aerul este nepoluat, nu exista gunoaie si solul la fel ca si marile si oceanele sunt curate.
Pentru ca o planeta sa poata fi locuita de oameni, ea trebuie sa prezinte ceeace are nevoie
un om pentru a putea supravietui. O noua planeta este un nou loc in care tehnologia va putea
avansa si asa oamenii incep sa cunoasca din ce in ce mai mult din Univers.
Pentru a dezvolta noi orase, oamenii vor
trebui sa foloseasca roboti. Desigur ca noi acum
putem beneficia de roboti care sa ne faca treaba
maiu soara. Un robot care poate ajuta la
constructii trebuie sa fie mare si masiv, pentru a
cara greutatile pe care oamenii nu le pot cara.
De asemenea, un robot poate lua treaba
macaralei la inceput, treaba tuturor uneltelor
care ajutau la construire a noilor cladiri.
Alte tipuri de roboti care ar putea ajuta omul pe o alta planeta neexplorata este un robot
care sa cerceteze locurile din apropierea locului unde se va creea orasul. Acest robot ar putea sa
transmita bucati din roca pe care o gaseste in locuri noi sau chiar de pe muntii de pe aceasta
planeta catre Terra, unde roca va putea fi analizata.
Un alt tip de robot care ar putea ajuta la creearea unui nou oras pe o alta planeta este
robotul care sa planteze plante si sa faca rost de apa, mancare, etc. Acesta va fi cel mai important
robot de la inceputul creeari orasului deoarece el va sustine viata pe noua planeta, oamenii fiind
la munca pentru construirea orasului toata ziua. De asemenea, si atunci cand orasul va fi terminat
si oamenii vor putea sa isir eiaslujbele si viata lor va fi la fel cape Terra, acesti roboti vor
functiona in continuare, dar vor fi la ferme, acolo unde sunt plantatii de crescut, animale de
ingrijit si de hranit, etc.
Un alt lucru pe care un robot ar putea sa il
faca in locul unui om este stransul gunoiului care va
exista, pastrarea curateniei noii planete, curatarea
apelor, etc.
Pentru ca noi, oamenii am ajunge destul de
greu pe alte planete, vor exista nave-roboti care vor
duce oamenii astfel incat noi sa ajungem de pe o
planeta pe alta in aproximativ 1 ora.

Pe noua planeta vor merge aceleasi mijloace de transport ca si pe Pamant, doar ca pentru
a arata ca intre cele 2 planete exista deosebiri, mijloacele de transport vor avea alt design, casele
nu vor fi patratice sau dreptunghice si vor fi in forma de rombsau de cerc.
Acestor asa ar trebui sa fie bazat pe tehnologie si pe stiinta, aici sa lucreze si s a locuiasca
numai oamenii si copiii destepti, care pot duce tehnologiape care noi o avem deja mai sus, si sa
inventeze lucruri care ar putea ajuta omenirea sau sa imbunatateasca lucrurile pe care le avem
deja.
Pe noua planeta se va inventa si o noua limba astfel incat toata lumeasa o vorbeasca.
Inca nu am vorbit de un lucru foarte important in acest referat, adica animalele si
plantele. Cum oamenii au fost adusi pe noua planeta, atunci si animalele trebuie aduse. Dar
cum ?Pai, cum robotii pot aduce oamenii, de ce sa nu poata aduce si animalele. Legat de plante,
pentru ca ele sa nu se ofileasca sau sa fie mancate de animale, ele vor fi puse intr-o nava speciala
in care sunt in pamant in ghiveci si vor fi plantate in roca de pe noua planeta atunci cand vor
ajunge.
De asemenea vor exista roboti care sa se ocupe cu preluarea animalelor si ducerea lor in
spatial corespunzator, si roboti care vor avea grija ca plantele sa fie plantate si ingrijite in spatiul
corespunzator.
Intr-o perioada mai indelungata de timp, o noua planeta nu va avea un singur oras in el, si
va avea o intreaga civilizatie intinsa pe toata planeta, care va fi independenta de planeta de care
se va ajuta mult timp in construirea noi civilizatii, adica planeta pe care suntem si acum,
Pamantul.

