وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪای ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ روی
زﻣﯿﻦ ،ﻫﻮا و آب ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۱ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻃﺮاح اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺮه از ﺟﻨﺲ ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن
ﺗﺮدد روی زﻣﯿﻦ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮواز ﮐﺮدن و ﺣﺮﮐﺖ روی آب را ﻧﯿﺰ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
»ﭘﯿﺮﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﻻزارﯾﻨﯽ« ) ،(Pierpaolo Lazzariniﻣﺎﻟﮏ اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻃﺮاﺣﯽ »ﻻزارﯾﻨﯽ« ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
روی اﯾﺪهﻫﺎی وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ راﺣﺘﯽ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻮدن ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺮح
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮ ) (Stratosferaﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺗﻮﺑﺎنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ روی آب ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻻزارﯾﻨﯽ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ روی ﺑﺮف و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺨﻪ
زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﻪ زودی
ﺗﮑﻤﯿﻞﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺮه ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه  ۱.۶۵ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ را

ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ درون ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ .ﺑﺪﻧﻪ آن از ﺟﻨﺲ ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﻓﻮق ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﭘﺮواز را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﺗﺮی در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮﯾﻦ ﮐﺮه ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮ در
ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ آن ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎور ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ژﯾﺮوﺳﮑﻮپ روی آب ﺑﺪون از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮواز ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﮐﻮادﮐﻮﭘﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ  ۲۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ داﺧﻠﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮواز ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ  ۱۵۰اﺳﺐ ﺑﺨﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﻃﺮح ﮐﺮه ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﮐﻤﯽ دور از اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ واﻗﻌﯽ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۲وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

