ﻃﺮاﺣﯽ رﻧﺪر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮر ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﻗﺮن
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،دی ۱۳۹۸
اﯾﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﻮده ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺪ و از دل آن ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ .از
ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﭘﺘﻨﺖﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ رﻧﺪرﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ
درک ﺑﻬﺘﺮی از اﯾﻦ ادهﻫﺎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﺦﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎز ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺎلﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ

ﺟﺪا ﺷﺪن ﮐﻪ در آﺷﯿﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﺑﯿﻨﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﺎﻟﻘﯿﻦ اﺛﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺘﻨﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازی اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ )از ﺳﺎل  ۱۹۱۲ﺗﺎ  (۲۰۰۶را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ رﻧﮓ روﺷﻨﺎﯾﯽ روز را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ راه را ﺑﺮای اوﺑﺮ،
ﮔﻮﮔﻞ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه واﻗﻌﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﻋﻤﻼ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ »ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻮاﯾﯽ« ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ روﯾﺎی آن ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺳﺎل  ۱۹۰۱ﮐﻪ ﻣﺮﺳﺪس در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻧﺎم  35HPﺑﻮد ،ﺷﺨﺼﯽ
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺘﻨﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﻣﺎ او اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﺪهای اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ .اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ
و ﺑﻌﻀﺎ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺪهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را
ﺑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺖ وا ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺣﺘﺮام ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ.ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ
دﯾﻮاﻧﻪای ﮐﻪ دﻧﺪه »ﺑﺎﻻ« را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﯾﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪرن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ:

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﻨﺮی اﺳﻨﻮک )(۱۹۱۲

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮوس ﺑﯿﻠﺰ )(۱۹۳۹

ﻣﺎﺷﯿﻦ آﯾﻨﺎرﺳﻮن آﯾﻨﺎر )(۱۹۵۹

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺟﻮﻧﮓ دو ﮐﯽ )(۱۹۹۶

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎل دار ﭼﻨﮓ ﺟﯽ )(۲۰۰۱

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻤﻮد ﭘﺮواز ﺳﻮرﻧﺴﻮن )(۲۰۰۲

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻟﺮی ﻻﻧﮓ و ﺗﺮی اﺷﺘﻮرﮔﻦ )(۲۰۰۳

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه آﮐﺎش ﮔﯿﺮﻧﺪا ﺑﺮوت )(۲۰۱۶

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

