ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی GPS
در ﻣﺪار ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽرود -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ،GPS

ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎی آنﻫﺎ در ﻣﺪار را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم »ارﯾﮏ ﺑﺮاون« اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاون ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ

ﻣﺮﺳﻮم ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ در ﻣﺪار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آن ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺣﺎﻻ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ در ﻓﻀﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ آن

در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﺎس ﺗﺠﺎری  LM2100را ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎس ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی

 GPS 3ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم » «GPS 3Fﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارد
ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮاره در ﺧﻂ  GPS 3Fﺑﻪ ﺑﺎس ﺟﺪﯾﺪ و ارﺗﻘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد LM2100 .ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم

ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﺑﺎ وزن  ۲۳۰۰ﺗﺎ  ۶۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ در ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ را ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری
ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آنﻫﺎ ،وزارت دﻓﺎع آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای
ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﻫﻮارهای ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد.
ﻧﻮآوریﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ در ﻣﺪار ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه،
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﺗﺼﺎل
ﻣﺪاری ،ارﺗﻘﺎﻫﺎی ﻣﺪاری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎ و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ آنﻫﺎ در ﻣﺪار ،ﻋﻤﺮﺷﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

