ﺷﻮرﻓﻼی؛ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺣﻤﻞ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﻫﺮا ﻣﻠﮑﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪک ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﺪون ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن زﯾﺎدی در ﺗﻼش اﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻫﺎﯾﯽ را وارد ﺑﺎزار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

اﻧﺒﻮه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ورﮐﻬﻮرس اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪی ﺑﺮﻗﯽ زﯾﺎدی ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﮐﺸﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﮕﺬارد ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮرﻓﻼی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ را از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  30ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی
ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻧﺪه از اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﺎرﯾﺲ
در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل وارد ﻓﺎز ﻋﻤﻠﯽ آزﻣﺎﯾﺶ آن
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران ﺑﻮده و ﻫﺪف از آن ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻤﻦ و راﺣﺖ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻓﺮاد
اﺳﺖ.

در ﻃﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯽ ،ﺷﻮرﻓﻼی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺑﺰار و
ﻟﻮازم ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺳﯿﻨﺴﯿﻨﺎﺗﯽ از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا در ارﺗﻔﺎع

ﺣﺪودی  30ﺳﺎﻧﺘﯽ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارد .ورﮐﻬﻮرس ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪه
ﻣﺠﻮز  FAAاﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﭘﺮﻧﺪه ای را در

ﺧﺎک اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اواﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی در ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯽ ﺋﯽ اس ﻣﺪل

اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﺟﺎن ﮔﺮاﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ورﮐﻬﻮرس ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺮواز ﺷﻮﻓﻼی ﺑﺎ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده
و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ آن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺼﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﻘﯿﻪ اﻣﻮر را ﺑﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرد.
در واﻗﻊ ﺧﻠﺒﺎن اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻤﻦ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و راﺣﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﻣﺬﮐﻮر دارای  8ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ از ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺷﻮرﻓﻼی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﻓﺮودی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ژﻧﺮاﺗﻮر ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮم ﯾﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ در درون

اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه  2ﻧﻔﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ،ژﻧﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﺗﺎ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭼﺮﺧﺶ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ .ﮔﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ

ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﻧﯽ و ﺟﺬاب ﺑﻮده و ﻧﻮع زاوﯾﻪ دﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮه ﻫﺎ ،آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮرﻓﻼی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺎزﺳﻮز
و ﯾﮏ ژﻧﺮاﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﭘﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دو ﭘﺮواز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ .ﯾﮏ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در درون اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  1.5ﻣﺘﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﺮواز  4ﻫﺰار ﭘﺎﺋﯽ )در ﺣﺪود  1200ﻣﺘﺮ( ،ﻣﺤﺪوده
ﺣﺮﮐﺘﯽ ای در ﺣﺪود  110ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺑﺎک ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز و ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﺤﻤﻞ  180ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ را ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ ﺷﻮرﻓﻼی ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

آن در ﺗﺴﺖ ﭘﺮواز ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺮﻧﺰ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮرﻓﻼی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭼﻨﯿﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ای ﺷﻨﺎور و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪن در ﻫﻮا از ﯾﮏ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪودا  30ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی ﯾﮏ ﻗﺪم

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

در واﻗﻊ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮدن ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪان ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ زودی ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ در ﻫﻨﮕﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪن در ﻫﻮا و ﺳﭙﺲ ﭘﺮواز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
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