ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﻮپ  TTﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ
ﻣﯿﺪاﻧﯽ آﻣﺎده ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺟﻤﻌﻪ ۰۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ  HyperloopTTﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﻮپ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﯽ ﮔﺬرد و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﺣﻤﻞ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﻮپ  TTدر ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در
ﻫﺸﺖ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺮوﻧﺪاد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﮐﭙﺴﻮل

ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴﺖ در ﺗﻮﻟﻮز ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺣﺎﻻ ﮐﭙﺴﻮل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺖ
رﺳﯿﺪه و آﻣﺎده ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﻮپ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ای ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
ﻣﺜﺎل  HyperloopTTﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ  10ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را در اﺑﻮﻇﺒﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻧﻞ
را ﺗﺎ دوﺑﯽ و ﺣﺘﯽ رﯾﺎض )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  1000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دورﺗﺮ( ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
 HyperloopTTدر آﯾﻨﺪه دوﺑﯽ را ﺑﻪ رﯾﺎض ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﻮپ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ،ﮐﭙﺴﻮل ﺣﺎﻣﻞ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن در ﺗﻮﻧﻞ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻼء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 1000
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻓﻨﺎوری
ﻫﺎﯾﭙﺮﻟﻮپ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ رﮐﻮردی را ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﭙﺴﻮل  HyperloopTTاز آﻟﯿﺎژی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ) Vibraniumﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺎم ﻓﻠﺰی
ﺧﺎص در دﻧﯿﺎی ﻣﺎرول( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻃﻮل  32ﻣﺘﺮ ،وزﻧﯽ در ﺣﺪود  5ﺗﻦ دارد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﮐﭙﺴﻮل ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﺖ در ﺳﺎل

 2019ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ دﯾﺮک آﻟﺒﻮرن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،آﻏﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  2022ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

