آﯾﺎ رؤﯾﺎی راﻧﻨﺪﮔﯽ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟

راﻧﻨﺪﮔﯽ در آﺳﻤﺎن :اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺠﻮز ﭘﺮواز ﮔﺮﻓﺖ +ﺗﺼﺎوﯾﺮ

اﮔﺮ ﺟﺰء آن ﮔﺮوه از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺷﮏ اﺧﺒﺎر
زﯾﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﮔﻮﮔﻞ ،ﺗﺴﻼ و ....ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ .ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋهای را در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؟ اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮدروی ﺧﻮدران ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﭘﺮﻧﺪه آنﮔﺎه ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻮا ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه را ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ دِرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ رؤﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ Terrafugia .ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن  MITﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻘﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺳﺘﻮن ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  2013ﻣﯿﻼدی از اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﭘﺮﻧﺪه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ،در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ رؤﯾﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ آرزوی راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه
را دارﻧﺪ ،رﻧﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﻣﺠﻮز ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اداره ﻫﻮاﻧﻮردی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ) FAAﺳﺮﻧﺎم ( US Federal Aviation Administrationدر دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری

ﻣﯿﻼدی ﻣﺠﻮز ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﮐﺖ  Terrafugiaﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  TF-Xرا ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ
ﻣﺠﻮز Terrafugia ،اﺟﺎزه دارد ،اﯾﻦ درون ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﻬﺎن اﺳﺖ را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  2013ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﮐﺮد در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و
رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﯿﺮﺑﺪی ،ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را داﺷﺖ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ از زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﺳﻤﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺪازه آن ﯾﮏ دﻫﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ را در ﻃﻮل ﭘﺮواز ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﺪ
داد .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی  R&Dرا ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

اداره ﻫﻮاﻧﻮردی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Terrafugiaاﺟﺎزه داده اﺳﺖ ،در ارﺗﻔﺎع  121ﻣﺘﺮی زﻣﯿﻦ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  161ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و آنﻫﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ Terrafugia .ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ را
اﯾﻦﻃﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ » :ﺗﺴﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﭘﺮوازی و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
دﻗﯿﻖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮﻧﺪه در اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎی
ﭘﺮوازی ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻗﻌﯽ  TF-Xدر اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه
ﮔﺎم ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل در ﻫﻮا و ﻣﯿﺰان ﻟﺮزش ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻗﺒﻞ
از آنﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻗﻌﯽ  TF-Xاﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﺮوری و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ«.

اﮔﺮ  TF-Xﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺎزار وارد ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ  322ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و از ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوازی  805ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪی
ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ از زﻣﯿﻦ و ﻧﺸﺴﺘﻦ روی آن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ
ﺧﻮدروی ﻫﯿﺮﺑﺪی ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺎرژ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺎرژ ﺷﺪن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﺟﺎدهﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎزل ﭘﺎرک ﺷﻮد.

ﺑﺨﺶ ﭘﺮوازی اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ  Terrafugiaدرﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوازی ﺳﻮﯾﯿﭻ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎلﻫﺎ
ﺑﺎز ﺷﺪه ،دو ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ از زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ اﻧﺮژی
ﯾﮏ ﻣﮕﺎوات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .دو ﭘﺮواﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﯿﺮوی ﻻزم را ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده و ﺳﭙﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﭘﺮواز اﺳﺖ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺟﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.

 Terrafugiaدرﺑﺎره ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺳﺎل زﻣﺎن ﺑﺒﺮد .اﻣﺎ ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از ﺳﻮی اداره ﻫﻮاﻧﻮردی ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻫﻮاﺑﺮدی ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ «.ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ Terrafugia
ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
=========
از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

  10روبات جذابی که از حیوانات الهام گرفته شدهاند  +تصویر-

بهترین ابزارهای  CSSمناسب برنامهنویسان وب
رمزعبورهایی از جنس آیکون و الگوها
بهترین کتابهای رایگان آموزش برنامهنویسی وب  + 2015لینک دانلود
در قلب اینترنت اشیا چه میگذرد؟

 بدون نیاز به رمزعبور و فقط با چند بار لمس گوشی لاگین کنید کاغذهایی با قابلیت ذخیرهسازی نیروی الکتریسیته هک شدن دستگاههای اندرویدی در یک چشم بر هم زدن ،امکانپذیر شد -روشی منحصر به فرد برای هک دستیاران صوتی

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 09دى 1394

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/information-feature/2564 :

