ﻣﻌﻨﺎی اﻣﯿﺪ؛ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺳﺎزان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻟﻤﭙﯿﮏ
ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺳﺎﯾﺒﻮرگ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ آدﯾﻨﻪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۵
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ ،ﺳﺎﯾﺒﻮرگ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ ،اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﯾﺒﻮرگ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻟﻤﭙﯿﮏ  Cybathlonزورﯾﺦ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﻧﮕﯿﺰه روﺣﯽ و
دروﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻫﺸﺘﻢ اﮐﺘﺒﺮ ) 17ﻣﻬﺮ(  59ﺗﯿﻢ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺎزوﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻧﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ورزش ﮐﺮدن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ ،در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺳﺎﯾﺒﻮرگ ﮐﺸﻮر
ﺳﻮﺲ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ و دﯾﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮕﻔﺘﯽ آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ را
ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ:
ﻗﺪم ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ

در ﺳﺎل  2012ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ »ﭘﯿﺘﺮ ﻧﯿﻬﺎوس« ﺑﺎزوﻫﺎ و اﺳﮑﻠﺖ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺑﻪ ﯾﺎری اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.
در ﮐﻨﺎر آن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژه »ﻣﯿﻨﺎ  «2ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻟﺒﺎس رﺑﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﻣﺎرک دﻧﯿﻞ« ﺑﻮد ،دﻧﺒﺎل ﺷﺪ و ﺑﺎ درج ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ و دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه روی دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن

ﺣﺮﮐﺖ دادن  6اﻫﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﭘﺎﻫﺎی ﻓﺮد ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ دﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎره ﻣﺮﯾﺦ را ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺮش از روی ﻣﻮاﻧﻊ ،دوﯾﺪن

و ﻃﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ  Cybathlonﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪال ﻧﻘﺮه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ

ً
ﻓﻮرا
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ »ﮐﻼودﯾﺎ ﺑﺮدﺑﺎخ« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده،
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎزوی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺮوﺗﺰ ﺷﺪه در ﺑﺪﻧﺶ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺘﺮﺑﺎزی ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮده اﺳﺖ ،از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  i-Limb Quantumﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Touch Bionicﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ ﺗﺎ در

اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺳﺎﯾﺒﻮرگ ﺑﻪ رده ﭼﻬﺎرم دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  5اﻧﮕﺸﺖ ﺑﯿﻮﻧﯿﮏ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ی ﺑﺎزوی

ﮐﻼودﯾﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺎزل ،ﺑﺮش ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺎن و ﮐﻮﺑﯿﺪن ﻣﯿﺦ را ﺑﺮای
ﺑﺮدﺑﺎخ ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻘﺪس

»وﻧﺲ ﺑﺮﮔﺮون« ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺶ از  6500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ رﮐﺎب
زده ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ او ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺪارد ،اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻧﺶ را داﺷﺘﻪ

و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وﻧﺲ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و

ﺗﻮﺳﻌﻪ  Carbon TerraTrikeﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﯾﮏ ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل ﺣﮑﻢ وﯾﻠﭽﺮ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی وارد ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزوﻫﺎ ،آن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورد.

وﻧﺲ در اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﮏ ،در ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری  750ﻣﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﯿﻦ ده ﻧﻔﺮ
ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

