اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ :ﺗﺴﻼ رودﺳﺘﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن
در ﻫﻮا را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۲۸ ،دی ۱۳۹۷
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ  47ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺴﻼ و  SpaceXﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ادﻋﺎﻫﺎی
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ آﻣﯿﺰ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺧﯿﺮا ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻃﺮح ﯾﮏ ادﻋﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺒﺮﺳﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﻣﺎﺳﮏ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﺴﻼ رودﺳﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺪا ﺷﺪن از زﻣﯿﻦ و ﭘﺮواز ﮐﺮدن
را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در اواﺳﻂ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻼ از ﯾﮏ آﭘﺸﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮای رودﺳﺘﺮ ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﺮد.
اﯾﻦ آﭘﺸﻦ “ﭘﮑﯿﺞ  ”SpaceXﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش آن  10ﭘﯿﺸﺮان راﮐﺖ ﺑﻪ رودﺳﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮان ﻫﺎ را ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺘﺎﺑﮕﯿﺮی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ،
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺗﻮﻗﻒ و ﻋﺒﻮر ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮدرو از ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺧﯿﺮا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﯾﻮﺗﯿﻮﺑﺮﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺋﯿﺘﯽ از اﻣﮑﺎن
ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺎزی و ﺑﻪ ﭘﺮواز در آوردن رودﺳﺘﺮ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از

وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺸﺮان ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن اﯾﺪه ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ

اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻪ ﭘﺮواز در آوردن رودﺳﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﭘﺮواز ﯾﮏ ﺧﻮدرو در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻮدروﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ؟

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻋﺎدی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻧﺮژی
ﻻزم ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺟﺎذﺑﻪ را ﻧﺪارد و ﺣﺮﮐﺎت ﺗﺴﻼ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺎرغ از ﺑﺤﺚ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺮواز و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪن در ﻫﻮا ،ﺗﺴﻼ رودﺳﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ دارد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1.9
ﺛﺎﻧﯿﻪ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ  402ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻼ
ﻗﻮل داده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﺎﺗﺮی  200ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺘﯽ ،اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﻓﻮق ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺎ 1000
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎرژ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و ﻋﺮﺿﻪ رﺳﻤﯽ رودﺳﺘﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺴﻼ و اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎ
اراﯾﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮواز ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

