ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﻋﺠﯿﺐ و ﻗﺪری
ﺗﺮﺳﻨﺎک ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺮر از اﯾﺪه ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻬﭙﺎدﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ،
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Thorstin Crijnsﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺤﻮه ی ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ای دﯾﮕﺮ را ﻣﺘﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ آﻧﻬﻢ ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ ای دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻠﺦ ﮐﻪ راﻫﮑﺎری ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪه را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺣﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اوﻟﯿﻪ از وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در ذﻫﻦ  Thorstinوﺟﻮد

داﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﻮادﮐﻮﭘﺘﺮ )ﭘﻬﭙﺎدی ﮐﻪ دارای  ۴ﻣﻠﺦ اﺳﺖ( ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا او ﺑﻪ
 ۱۶ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎ ﻣﻠﺦ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روی آورده ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﻮﯾﻢ ﯾﻮﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺳﺒﮏ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺷﺎﺳﯽ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم  ۶۰۶۰ﮐﻪ وزن زﯾﺎدی
ﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎزل اﯾﺪه ی  Thorstin Crijnsدر اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ
ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  MultiWii Autopilotاﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ MultiWii Autopilot .ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺮوی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺎدل وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﯿﺪن ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ وزﻧﯽ ﻣﻌﺎدل
 ۴۹.۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دارد و ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺑﻮده  ۵۹ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری وﺳﯿﻠﻪ ی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  Thorstin Crijnsﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ
ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ اش ﮐﻪ وﯾﺪﺋﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از آن ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮ روی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻧﺪﮐﯽ از روی زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻓﺮودی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮﯾﻊ
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺨﺘﺮع ﻃﺮح ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮواز ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه را ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺎور دارد در آﯾﻨﺪه
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آن را ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮواز ﺑﺎ آن ﻗﺪری
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ی ﻋﺠﯿﺐ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

