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عکس از: علی رضا پرویزی

در حوالی کوچه پس کوچه های این شهر

دانشــمندان اخیراً اطالعاتی مبنی بر اســتفاده از ماهواره ها برای ارسال 
پرتو انرژی خورشیدی جمع آوری شده در فضا به زمین ارائه کردند.

به گزارش  ایســنا و به نقل از اســکای، یک پروژه بلندپروازانه برای مهار 
نیروی خورشــید از فضا برای تأمین انرژی روی زمین توسط دانشمندان 
در حال ارائه است. آژانس فضایی اروپا)ESA( در یک کنفرانس دو روزه 
در پاریس در حال بررســی طرح هایی برای  ایجاد یک مزرعه خورشیدی 

در مدار است.
پروژه SOLARIS با هدف جمع آوری نور خورشید در یک منطقه وسیع 
در فضا و تبدیل آن به انرژی مایکروویو)مشابه امواج رادیویی با فرکانس 

باال در اجاق مایکروویو( و سپس انتقال آن به زمین است.
تعداد زیادی آنتن روی زمین پرتوها را جمع آوری می کنند و آن انرژی به 
الکتریســیته تبدیل می شود. مزایای استفاده از انرژی خورشیدی مبتنی 
بر فضا)SBSP( بسیار زیاد است، زیرا امواج مایکروویو می توانند به ابر در 
جو زمین نفوذ کنند و نور خورشید در فضا نیز به طور مداوم در دسترس 

است و نور شدیدتر است.
اما بریتانیا نیز پیشــنهادهای جداگانه خود را دارد. این کشور بودجه ای 
به ارزش شــش میلیون پوند برای توسعه فناوری های انرژی خورشیدی 

مبتنی بر فضا را برای  این امر در نظر گرفته است.
بر اســاس تحقیقاتی که توسط مشاوران دولت بریتانیا انجام شده است، 
یک سیســتم عملیاتی می تواند تا ســال ۲۰۴۰ توســعه یابد و می تواند 
درصــد قابل توجهی از نیاز انــرژی بریتانیا را تا اوایل دهه ۲۰۴۰ تأمین 
کند، اما هزینه هنگفتی نیز به همراه خواهد داشــت که هزینه آن حدود 

۱۷.۳ میلیارد پوند خواهد بود.
دکتر »ماماتا ماهشــوارپا«)Mamatha Maheshwarappa( سرپرســت 
سیســتم های ناوبری آژانس فضایی بریتانیا در گفت وگو با اســکای نیوز 
گفت:  این باید یک ســرمایه گذاری مشترک )عمومی  و خصوصی( باشد. 
دولت می تواند بودجه برخی از فعالیت های اولیه کاهش ریسک را تأمین 
کند، امــا بعداً  این پروژه ها باید توســط ســرمایه گذاری های خصوصی 

حمایت شود.
اصل استفاده از انرژی خورشیدی مبتنی بر فضا قباًل در مقیاس کوچک 
نشان داده شده است. در ماه ســپتامبر،  ایرباس امواج مایکروویو را بین 
دو نقطه در فاصله ۳۶ متری پرتاب کرد و هیدروژن ســبز تولید کرد اما 

چالش هایی نیز وجود دارد.
»ژان دومینیک کاســت«)Jean-Dominique Coste( از تیم  ایرباس گفت: 
اگر ماهواره ها نور خورشــید را جمع آوری می کنند، باید حدود دو کیلومتر 
وسعت اندازه گیری کنند تا به سطح قدرت یک نیروگاه هسته ای دست یابند.
آژانــس فضایی اروپا اذعان کرد که مقادیر زیادی از انرژی ممکن اســت 
در طول فرایند تبدیل و تابش از بین برود، اگرچه دانشــمندان هنوز فکر 
می کننــد که حتی اگر تنها ۱۰ درصد آن انرژی به زمین برســد، از نظر 

اقتصادی مقرون به صرفه است.
در همین حال، کارشناســان باید نگرانی های مربوط به سالمتی ناشی از 
تابش امواج مایکروویو به اتمسفر را کاهش دهند چرا که  این اثری است 
که به طور کامل کشف نشده است و باید آزمایشاتی مبنی بر  اینکه آن ها 

خطری برای گیاهان و حیوانات ندارند، انجام شود.

گوناگون

ساخت مسیریاب دقیق تر از جی پی 
اس با یک ساعت اتمی!     

خبرآنالین/ محققان توانســته اند یک سیستم موقعیت یابی را 
 GPS درست کنند که در محیط های شهری قوی تر و دقیق تر از

عمل می کند.
 Vrije Universiteit محققان دانشــگاه دلفت هلند، دانشــگاه
آمســتردام و VSL موفق شــده اند یک موقعیت یاب جایگزین 
کــه قوی تر و دقیق تر از GPS اســت را  ایجاد کنند که عملکرد 
آن خصوصًا در محیط های شهری بسیار بهتر است. نمونه اولیه 
در حال کار  این سیســتم که  این زیرساخت جدید شبکه تلفن 
همراه را نشــان می داد، به دقتی برابر با ۱۰ ســانتی متر دست 
یافت.  این تکنولوژی جدید برای به کارگیری طیف گســترده ای 
از برنامه های کاربردی پیشــرفته که مبتنی بر مکان و موقعیت 
هســتند بســیار اهمیــت دارد. از جمله  این برنامه ها وســایل 
نقلیــه خودران)اتوماتیک(، ارتباطات کوانتومی و نســل بعدی 

سیستم های ارتباطی سیار هستند.
امروزه بســیاری از زیرســاخت های حیاتی ما بر سیستم های 
ماهواره ای ناوبــری جهانی مانند GPS)ایاالت متحده آمریکا( و 
گالیله)اتحادیه اروپا( متکی اســت. با  این حال  این سیستم های 
ناوبری که اســاس کار آن ها بر ماهواره ها متکی اســت، دارای 
محدودیت هــا و نقــاط ضعف قابــل توجهی هســتند. وقتی 
ســیگنال های رادیویی آن ها را بر روی زمین دریافت می کنیم، 
 این ســیگنال ها ضعیف هســتند و چون  این سیگنال ها توسط 
ساختمان ها منعکس شده یا راهشان بسته می شود، موقعیت یابی 

دقیق امکان پذیر نیست.
کریســتیان تیبریوس، هماهنگ کننده  این پروژه از دانشــگاه 
صنعتی دلفت می گوید: »این مســئله می تواند عملکرد GPS ها 
را در محیط های شــهری غیرقابل اعتمــاد کند و اگر بخواهیم 
از وســایل نقلیه خودکار اســتفاده کنیم،  این مسئله می تواند 
مشکل ساز باشد. همچنین در واقع شهروندان و مقامات ما برای 
بســیاری از دستگاه های ناوبری و اپلیکیشن هایی که اساس کار 
آن ها مبتنی بر مکان یابی است، به GPS وابسته هستند. به عالوه 

تاکنون هیچ سیستم پشتیبانی نداشته ایم.«
پــروژه ای با عنــوان SuperGPS راه اندازی شــد که هدف آن 
توســعه یک سیستم موقعیت یاب جایگزین با استفاده از شبکه 
مخابرات ســیار به جای اســتفاده از ماهواره بود و می توانست 
 Vrije باشد. ژوروئن کولمیخ از GPS دقیق تر و قابل اعتمادتر از
Universiteit آمســتردام می گویــد:» ما متوجه شــدیم که با 
کمی نوآوری پیشرفته، شبکه مخابرات می تواند به یک سیستم 
موقعیت یابی جایگزین بســیار دقیق و مستقل از GPS تبدیل 
شود.« او در ادامه گفت:» ما توانسته ایم با موفقیت سیستمی  را  
ایجاد کنیم که می تواند مانند شبکه های تلفن همراه و وای فای 
موجود، اتصال را برقرار کند و عالوه بر آن مانند یک GPS، کار 

موقعیت یابی دقیق و زمان بندی را انجام دهد.«
یک ساعت اتمی

یکی از  این نوآوری ها، اتصال شــبکه تلفن همراه به یک ساعت 
اتمی  بســیار دقیق اســت، به  این طریق می تواننــد پیام های 
زمان بندی شده برای موقعیت یابی را پخش کند، درست مانند 
کاری که ماهواره های GPS با کمک ساعت های اتمی که داخل 
خود حمل می کنند انجام می دهند.  این اتصاالت از طریق شبکه 

فیبر نوری موجود انجام می شود.
Erik Dierikx از VSL می گویــد: » مــا در حــال بررســی 
تکنیک هایی بودیم تا ســاعت رســمی که توســط ساعت های 
اتمی مان تولید می شــود را از طریق شــبکه مخابرات به سایر 
کاربران، در هر کجا هســتند منتقل کنیــم. با به کارگیری  این 
تکنیک ها ما می توانیم با استفاده از برنامه های کاربردی جدید، 
مانند موقعیت یابی بسیار دقیق از طریق شبکه تلفن های همراه، 
شبکه را به یک ساعت اتمی  توزیع شده در سرتاسر کشور تبدیل 
کنیم. با سیستم بی ســیم نوری هیبریدی که اکنون کرده ایم، 
 VSL در اصل همه می توانند به ســاعت رسمی  تولید شده در
دسترسی بی سیم داشته باشند.  این سیستم یک ساعت رادیویی 
بسیار دقیق را تشکیل می دهد که دقت آن یک میلیاردم ثانیه 
اســت.« به عالوه  این سیستم از سیگنال های رادیویی با پهنای 
باند بسیار بزرگ تر از معمول اســتفاده می کند. جرار یانسن از 
دانشــگاه صنعتی دلفت توضیح می دهد: »ســاختمان ها امواج 
رادیویی را منعکس می کنند که  این کار می تواند دســتگاه های 
ناوبــری را گیج کند. پهنای باند بزرگ سیســتم ما ، به مرتب 
کردن  این بازتاب های ســینگال گیج کننــده کمک می کند و 
باعث می شــود تا موقعیت یابی با دقت بیشتری انجام شود. در 
عیــن حال، پهنای باند در طیف رادیویــی کمیاب و در نتیجه 
گران است. ما  این مشکل را با استفاده از تعدادی سیگنال های 
رادیویی با پهنای باند کوچک مرتبط که در پهنای باند مجازی 
بزرگ پخش می شــوند، حل کردیم. مزیت  این کار  این اســت 
که در واقع تنها بخش کوچکی از پهنای باند مجازی اســتفاده 
می شــود و ســیگنال ها می توانند عملکردی بســیار مشابه با 

سیگنال های تلفن های همراه داشته باشند.«

»میدنایت«، تاکسی هوایی 
الکتریکی 1000 برابر ساکت تر

از بالگرد     

 )Archer Aviation( عصر ایران/ شرکت آرچر ایویشــن
بــه تازگی از هواگــرد الکتریکی خود به نــام »میدنایت« 

)Midnight( رونمایی کرده است.
آرچر ایویشــن سال گذشــته هواگرد عمودپرواز الکتریکی 
)eVTOL( دیگری به نام »میکر« )Maker( را معرفی کرده 
بود که به  این شــرکت در آزمایش و ارتقاء فناوری تاکسی 

هوایی جدید خود کمک کرده است.
اکنون تیم آرچر ایویشــن برای دریافــت گواهینامه پرواز 
میدنایت از اداره هوانوردی فدرال آمریکا در ســال ۲۰۲۴ 

فعالیت می کند.
آشنایی با تاکسی هوایی میدنایت

هواگرد عمودپرواز الکتریکــی میدنایت ظرفیت حمل بار 
۴5۳ کیلوگــرم و برد پروازی ۱۶۰ کیلومتری دارد، اگرچه 
برای سفرهای کوتاه ۳۲ کیلومتری رفت و برگشت طراحی 
شده است. به گفته شرکت آرچر ایویشن، میدنایت گزینه ای 
 ایدئال برای ســفر از فرودگاه به مرکز شــهر اســت و بین 

سفرها فقط به ۱۰ دقیقه زمان شارژ نیاز دارد.
 eVTOL در حقیقت، آرچر ایویشن نخستین مسیر پروازی
خود را با همکاری شرکت یونایتد ایرالینز معرفی کرده است. 
در  این مســیر، جابه جایی مسافران بین فرودگاه نیوآرک و 
بخش مرکزی منهتن صورت می گیرد.  این بخشی از طرح 
آرچر ایویشن برای استفاده از زیرساخت های موجود مانند 
باندهای فرود هلیکوپتر در منهتن برای خدمات رسانی اولیه 
پیش از توسعه زیرساخت های فرودگاهی eVTOL شرکت 

است.
به گفته آدام گلدســتاین، مدیرعامل و بنیان گذار شرکت 
آرچر، ما زیرســاخت های بیشتری را با گذشت زمان  ایجاد 
کرده یا با شــرکت های دیگر برای  ایجاد زیرســاخت های 
بیشــتر همکاری خواهیم کرد. آرچر ایویشن همچنین به 
دنبال  ایجاد مســیر پروازی بین شهرهای میامی  و فورت 

الدردیل است.
طراحی هواگرد عمودپــرواز الکتریکی میدنایت با مد نظر 
قرار دادن  ایمنی، پایداری و آلودگی صوتی کم انجام شده 
اســت. به گفته آرچر ایویشن،  این هواگرد در ارتفاع ۲۰۰۰ 
پایی پرواز خواهد کرد و میزان ســر و صدای  ایجاد شــده 
توســط آن روی زمین ۱۰۰۰ برابر کمتر از یک هلیکوپتر 
است. هواگرد الکتریکی میدنایت دارای ۱۲ پروانه کوچک 

است و می تواند چهار مسافر و یک خلبان را حمل کند.
آیا 2024 می تواند سال تاکسی هوایی باشد؟

شرکت آرچر ایویشــن اعالم کرده است که یک تأسیسات 
تولیــدی را در نزدیکی فرودگاه کاوینگتــون در جورجیا، 
آمریکا خواهد ساخت. به گفته آرچر ایویشن،  این تأسیسات 
ظرفیت تولید ۶5۰ هواگرد عمودپرواز الکتریکی در ســال 

را خواهد داشت.
همچنیــن، آرچر ایویشــن به تازگی قراردادی با شــرکت 
گارمین امضا کرده است. گارمین عرشه پرواز یکپارچه شده 
جی۳۰۰۰ خود را برای هواگرد میدنایت تأمین خواهد کرد. 
افزون بر  این، آرچر ایویشن برای تأمین باتری های مورد نیاز 

 این هواگرد با شرکت مولی سل به توافق رسیده است.
آرچر ایویشــن کسب مجوز پرواز در سال ۲۰۲۴ در آمریکا 
را هدف قرار داده اســت، اگرچه آغاز خدمات پروازی خود 
در ســال ۲۰۲5 را برنامه ریزی کرده و در نهایت قصد دارد 

فعالیت های خود را در سطح جهانی گسترش دهد.
 eVTOL اگر همه چیز طبــق برنامه ریزی شــرکت های
پیش برود، ۲۰۲۴ می تواند سال حضور تاکسی های پرنده 
در آســمان باشد زیرا چندین شــرکت اعالم کرده اند که 

فعالیت های خود را در  این سال آغاز می کنند.
به عنوان نمونه، شــرکت تاکســی هوایــی آلمانی لیلیوم 
)Lilium( آغــاز پروازهای تجاری خود در ســال ۲۰۲۴ را 
برنامه ریزی کرده اســت. یک شــرکت آلمانی دیگر به نام 
ولوکاپتر )Volocopter( نیز ارائه خدمات خود در پاریس و 

سنگاپور در همین سال را هدف قرار داده است.

تولید و فراوری گیاهان دارویی
با نوآوری  افزایش می یابد

کنفرانــس بین المللی نوآوری و فنــاوری تولید و فراوری 
گیاهــان دارویــی ۲۱ و ۲۲ دی ماه ســال ۱۴۰۱ برگزار 

می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری 
و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، کنفرانس بین المللی 
نوآوری و فناوری تولید و فراوری گیاهان دارویی رویدادی 
است که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های گیاهان 

دارویی و طب سنتی معاونت علمی  برگزار می شود.
محورهای  این کنفرانس »مباحث نوین و فناورانه در تولید 
و مدیریت گیاهان دارویی با اســتفاده از خاک و سیســتم 
هیدروپونیک«، »مباحث نوین در فراوری گیاهان دارویی و 
معطر«، »کاربرد گیاهان دارویی در تغذیه و سالمت دام و 
طیور«، »طراحی، بازاریابی و بسته بندی گیاهان دارویی«، 
»بیوتکنولوژی و کشــت بافت گیاهــان دارویی«، »کنترل 
آفات و بیماری هــای گیاهان دارویی« و »مکانیزاســیون 

گیاهان دارویی« هستند.
برگزارکنندگان کنفرانس بین المللی نوآوری و فناوری تولید 
و فراوری گیاهان دارویی در تالش هستند تا با مطرح شدن 
چالش های حوزه گیاهان دارویی به نفوذ فناوری و نوآوری 
در  این صنعت و پاسخ گویی فناورانه به نیازها سرعت دهند 
و گامی  بزرگ در جهت توســعه فناورانــه و رونق دهی به 

صنعت گیاهان دارویی بردارند.

انتقال انرژی خورشیدی از فضا به زمین با روشی نوین

روزیاتو/ در شــرایطی که جهان با بحران تغییرات اقلیمی  
روبه رو شــده اســت، پروازهای کوتاه دیگر برای بسیاری از 
مسافران جذابیت ندارند. پدیده شرم پرواز )flygskam( که 
در اســکاندیناوی آغاز شد به ســرعت الهام بخش بسیاری 
از مســافران برای کاهش اتکایشان به خطوط هوایی شده 
اســت. تا زمانی که چیزی عکس  این موضوع را ثابت کند، 
خطوط راه آهن سریع السیر مؤثرترین جایگزین برای سفر 
هوایی در ســفرهای تا ۱۱۰۰ کیلومتری هستند. با نقل و 
انتقال مسافران در مراکز شهری با سرعت های بیش از ۲۹۰ 
کیلومتر بر ساعت یا بیشتر، باعث شده که سفر با قطارهای 
ســریع الســیر ترکیبی از راحتی و ســرعت را در اختیار 
مسافران قرار دهد. توانایی راه آهن برای انتقال تعداد زیادی 
از مسافران با سرعت باال باعث شده که  این روش مسافرت 
به سرعت به یک گزینه مؤثرتر در مقایسه با مفاهیم تست 

نشده و کم ظرفیتی مانند  هایپرلوپ شود.
از دهــه ۱۹۸۰، صدها میلیارد دالر در زمینه خطوط ریلی 
با ســرعت و ظرفیت باال در اروپا و آســیا ســرمایه گذاری 
 شــده اســت، در شــرایطی کــه Shinkansen در ژاپن و 
Train a Grand Vitesse( TGV( در فرانسه در  این زمینه 
پیشــگام بوده اند. در دهه گذشــته، چین به رهبر بالمنازع 
جهان در  این زمینه تبدیل شــده و یک شــبکه ۳۸,۰۰۰ 
کیلومتــری از خطوط ریلی جدید را در گوشــه و کنار  این 
کشور ساخته است. اسپانیا، آلمان،  ایتالیا، بلژیک و انگلیس 
نیز در حال توسعه شبکه ریلی اروپا با دیگر کشورها هستند 
که انتظار می رود تا دهه ۲۰۳۰ نیز ادامه داشــته باشد. در 
ســال ۲۰۱۸، آفریقا اولین خط ریلی سریع السیر خود را با 
رونمایی از راه آهن البراق در مراکش به دست آورد و به نظر 
می رســد که مصر نیز تا پیــش از پایان دهه ۲۰۲۰ به  این 

باشگاه کوچک بپیوندد.
در دیگر نقاط جهان نیز کره جنوبی، عربســتان سعودی و 
تایوان در حال ســاخت مسیرهای ریلی سریع السیر بوده و 
هند، تایلند، روسیه و  ایاالت متحده نیز در میان کشورهایی 
هستند که مصمم شده اند تا خطوط ریلی جدیدی بسازند 
تا قطارها بتوانند بین شهرهای بزرگ با سرعت بیش از ۲5۰ 
کیلومتر بر ســاعت حرکت کنند. بدین بهانه در ادامه  این 
مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ مورد از سریع ترین قطارهای 

جهان در سال ۲۰۲۲ آشنا کنیم.
Shanghai Maglev -1 با ســرعت 4۶0 کیلومتر بر 

ساعت )چین(

سریع ترین قطار غیرنظامی  جهان بسیار منحصر به فرد است 
و تنهــا خط ارتباط ریلی کنونی جهان اســت که به جای 
اســتفاده از روش معمول چرخ های فوالدی روی ریل های 
فوالدی، مسافران را با استفاده از تعلیق مغناطیسی )مگالو( 
منتقل می کند.  این خط قطار ســریع الســیر که فرودگاه 
پودونگ در شهر شانگهای را به  ایستگاه راه آهن لونگ یانگ 
در مرکز شهر متصل می کند، دارای حداکثر سرعت تجاری 
۴۶۰ کیلومتر بر ساعت بوده و  این مسیر ۳۰ کیلومتری را 
تنها در هفت دقیقه و نیم طی می کند. بر اساس تکنولوژی 
آلمانی، قطارهای مگالِو روی یک مســیر ریلی باال آمده با 
ســرعتی شبیه پرواز و بدون اتصال مستقیم با ریل حرکت 
می کنند و آهن رباهایی بسیار قوی باعث می شوند حرکتی 
بسیار نرم و بدون اصطکاک شکل بگیرد. به کمک استفاده 
از تجربه به دســت آمده پس از یک دهه عملیات معمول، 
چین اکنون یک قطار مگالو بومی  با ســرعت ۶۰۰ کیلومتر 
ساخته است و قصد دارد شبکه ای از قطارهای سریع السیر 
مگالو بسازد، از جمله خطی ریلی که شانگهای را به هانگژو 

متصل می کند.
Fuxing CR400 -2 با سرعت 350 کیلومتر بر ساعت 

)چین(

عالوه بر طوالنی ترین شــبکه خطوط راه آهن سریع السیر 
جهــان، چین اکنون ســریع ترین قطار برنامه ریزی شــده 
در ســیاره زمیــن را دارد. قطارهــای Fuxing CR۴۰۰ با 
ســرعت حداکثری تجاری ۳5۰ کیلومتر بر ساعت حرکت 
می کنند اما با موفقیت توانســته اند در آزمایشات تا سرعت 
۴۲۰ کیلومتر بر ســاعت نیز پیش بروند. به عنوان شاهدی 
بر صنعــت تکنولوژی راه آهنی در حال شــکوفایی چین، 
قطارهای Fuxing از نســل پیشین قطارهای سریع السیر 
توســعه یافته اند که بر اســاس تکنولوژی وارداتی از اروپا و 

ژاپن ساخته شده بودند.
با ۱۶ واگن و حداکثر ظرفیت ۱,۲۰۰ مســافر،  این خانواده 
خارق العــاده از قطارهــا مملو از ویژگی هــا و قابلیت های 
خالقانه و مدرن است، از جمله سرگرمی  در حالت نشسته، 
نمایشگرهای شیشه ای هوشمند، شارژ بی سیم دستگاه های 
هوشمند، کابین های هوشمند و حتی نسخه هایی که برای 
شــرایط آب و هوایی نامســاعد و عملیات خودکار طراحی 
شده که آخرین مورد تنها قطار سریع السیر اتوماتیک جهان 
است. نسخه سریع تر CR۴۰۰ در حال حاضر در مسیرهای 
پکن-شــانگهای- هنگ کنگ و پکن-  هاربین به کار گرفته 

می شوند.
ICE3 -3 با سرعت 330 کیلومتر بر ساعت )آلمان(

 )InterCity Express( ICE برند شــناخته شــده آلمانی
شامل گروه بزرگی از هواپیماهای سریع السیر است که در 
مسیرهای مختلفی در  این کشــور به کار گرفته می شوند. 
اما، سریع ترین عضو خانواده »کرم سفید« یک قطار به نام 
ICE۳ اســت که ۳۳۰ کیلومتر بر ساعت سرعت داشته و 
از ســال ۱۹۹۹ فعالیت می کند.  این ماشین آالت مجلل و 
مدرن برای مسیر ۱۸۰ کیلومتری خط راه آهن سریع السیر 
کلن-فرانکفورت ســاخته شده و از سال ۲۰۰۲، زمان سفر 
بین  این دو شــهر را از دو ســاعت و ۳۰ دقیقه به تنها ۶۲ 
دقیقه کاهش داده اند. سرعت عملیاتی نرمال ۳۰۰ کیلومتر 
بر ســاعت اســت اما قطارهای ICE۳ می توانند تا سرعت 
۳۳۰ کیلومتر در صورت دیر کردن نیز باال بروند. ســرعت 
حداکثری ۳۶۸ کیلومتر بر ساعت در تست ها نیز به دست 

آمده است.
نکتــه کلیدی در عملکرد قطارهــای ICE۳ ، در واقع، ۱۶ 
موتور برقی است که در سراسر هشت واگن تقسیم شده اند 
و ۱۱,۰۰۰ اسب بخار نیرو تولید می کنند. ناوگان قطارهای 
ICE۳ در مســیرهای طوالنی متعــددی در آلمان فعالیت 
داشــته که شامل مســیرهای بین المللی شده و شهرهای 
بزرگ آلمان را به پاریس، آمســتردام و بروکســل متصل 
می کننــد. طراحی به کار رفته در  ایــن قطارها، اصول پایه 
خانواده قطارهای سریع السیر »Velaro« متعلق به زیمنس 
را تشکیل می دهد که نمونه هایی از آن ها به اسپانیا، روسیه، 
ترکیه، چین و همچنین Eurostar برای نسل دوم قطارهای 

بین المللی اش فروخته شده است.
TGV -4 با سرعت 320 کیلومتر بر ساعت )فرانسه(

فرانســه برای مدت طوالنی دارنده رکورد سریع ترین قطار 
جهان برای قطارهای معمولی بوده است که با سرعت خیره 
کننده 5۷۴.۸ کیلومتر بر ساعت در ۳ آوریل ۲۰۰۷ به ثبت 
رسید. با سرعت ۱5۰ متر بر ثانیه که تقریبًا دو برابر حداکثر 
ســرعت برنامه ریزی شــده ســرویس های قطار موسوم به 
Train a Grand Vitesse(TGV( است،  این قطار به عنوان 
پیشــگام تکنولوژی راه آهن سریع السیر شناخته می شود. 
اولین شبکه سریع السیر اختصاصی اروپا هنوز هم بهترین و 
موفق ترین خط راه آهن اروپاست و خارج از مرزهای فرانسه 

نیز استقبال خوبی از آن شده است.
صنعت راه آهن فرانسه به طور مداوم مرزهای آنچه می توان 
با قطارهای معمول به دســت آورد را از زمان جنگ جهانی 
دوم جابه جا کرده اســت و در ســال های ۱۹55، ۱۹۸۱ و 
۱۹۹۰ به ترتیب رکوردهای ســرعت ۳۳۱، ۳۸۰ و 5۱5.۳ 
کیلومتر بر ساعت را شکسته است. امروزه، خطوط راه آهن 
سریع السیر فرانسه از پاریس به لیون، مارسی، بوردو، نانت، 
استراسبورگ، لیل، بروکسل و لندن کشیده شده است که 
با سرعت بیش از ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت در برخی مسیرها 

حرکت می کند.
در ۴۰ ســال گذشته، با توسعه شــبکه ریلی،  این قطارها 
چندین توســعه نســلی را تجربه کرده اند. TGV نارنجی 
نمادیــن و مشــهور دهــه ۱۹۸۰ راه را بــرای قطارهای 
پیشرفته تر و با سرعت و ظرفیت باالتِر Duplex باز کرده اند 
که توانایی کار کردن در کشــورهای همسایه مانند آلمان، 
سوییس و اســپانیا را نیز دارند. خطوط ریلی سریع السیر 
فرانسه یک موفقیت صادراتی بزرگ نیز هست و تکنولوژی 
TGV در سه دهه گذشته به کشورهای اسپانیا، کره جنوبی، 
تایــوان، مراکش،  ایتالیا و  ایاالت متحده نیز فروخته شــده 

است.
JR East E5 -5 با ســرعت 320 کیلومتر بر ساعت 

)ژاپن(

ژاپن مفهوم خطوط ریلی ســریع الســیر جدید را در سال 
۱۹۶۴ بــه جهانیان معرفی کــرد و همچنان در  این زمینه 
یک رهبر اســت که مرزهای ســرعت، ظرفیــت و امنیتی 
را در خطوط شینکانســن خود همــواره جابه جا می کند. 
در حالی که اغلب قطارهای شینکانســن در ســرعت های 
حداکثر ۳۰۰ کیلومتر بر ســاعت حرکــت می کنند، قطار 
گلولــه ای E5 خطوط ریلی شــرقی ژاپن با ســرعت ۳۲۰ 
 کیلومتر بر ســاعت فعالیت می کند که در مسیر موسوم به 
Tohoku Shinkansen در شــمال  این کشــور از توکیو تا 
شین- اوموری فعال است. هر قطار دارای ۷۳۱ صندلی و ۳۲ 
موتور برقی القائی است که ۱۲,۹۰۰ اسب بخار نیرو تولید 
می کنند. قطارهای E5 که از یک آلیاژ آلومینیومی  ســبک 
وزن ســاخته شده اند به حالت »تعلیق فعال« می رسند که 

به آن ها امکان می دهد با سرعت های باالتری از مسیرهای 
منحنی عبور کننــد. دماغه طوالنی فوق العاده  این قطارها 
برای کاهش شکستن مرز صوتی طراحی شده اند که هنگام 
ورود قطارها به تونل ها با ســرعت های باال خلق می شــود. 
از ســال ۲۰۱۱ تاکنون 5۹ دســتگاه از این قطارها معرفی 
 شــده و از سال ۲۰۱۶ در شــمال اوموری در خطوط ریلی 
Hokkaido Shinkansen نیز به کار گرفته شــده اند که از 
طریق تونل زیرآبی 5۴ کیلومتری Seikan Tunnel در زیر 

تنگه تسوگارو به جزیره هونشو متصل می شود.
Al Boraq -۶ با سرعت 320 کیلومتر بر ساعت )مراکش(

اولین و تاکنون تنها خط ریلی سریع السیر اختصاصی آفریقا 
در نوامبر ۲۰۱۸ رونمایی شــد که شهر بندی تانگیز را در 
مراکش به کازابالنکا متصل می کند.  این قطار سریع السیر 
که با الهام از مرکب افسانه ای »ُبراق« که پیامبر اسالم را به 
معراج برد نام گذاری شده، اولین فاز از برنامه ریزی ۱,5۰۰ 
کیلومتری دولت مراکش برای یک شبکه سریع السیر ریلی 
اســت. قطارهــای برقی دو طبقه  این خط که مشــتقی از 
TGV Euroduplex ساخت فرانسه هستند با سرعت ۳۲۰ 
کیلومتر بر ساعت در یک مسیر خاص ۱۸۶ کیلومتری بین 

تانگیر و کنیترا حرکت می کنند.
همچنین  این پروژه ۲ میلیارد دالری شــامل یک نســخه 
به روزرسانی شده از مسیر کنونی ۱۳۷ کیلومتری بین ربط 
و کازابالنکا برای ســرعت های باالست که طول سفر از یک 
انتها به انتهای دیگر مســیر را از ۴ ســاعت و ۴5 دقیقه به 
تنها ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه کاهش داده است. زمانی که خط 
جدید اختصاص یافته به کازابالنکا رونمایی شود، زمان سفر 
در این مسیر به ۹۰ دقیقه کاهش خواهد یافت. البراق رکورد 
سرعت در مسیرهای ریلی آفریقا را نیز در اختیار دارد و در 
جریان تست های پیش از ســرویس در سال ۲۰۱۷، یکی 
از ۱۲ قطار ســاخته شده توسط کمپانی Alstom توانست 
به ســرعت ۳5۷ کیلومتر بر ساعت در خط جدید برسد که 
بیش از دو برابر ســرعت ســریع ترین قطار موجود در قاره 

آفریقا بعد از خود است.
AVE S -7-103 با ســرعت 310 کیلومتر بر ساعت 

)اسپانیا(

اســپانیا در سال ۱۹۹۲ با استفاده از تکنولوژی TGV وارد 
شــده از فرانسه به جرگه اعضای باشــگاه قطارهای سریع 
السیر پیوست. از آن زمان به بعد،  این کشور قطارهای سریع 
السیر خودش را توسعه داده و طوالنی ترین شبکه ریلی اروپا 
برای قطارهای سریع السیر را ســاخته است که از مادرید 
به ســویا، ماالگا، والنسیا، گالیسیا و بارسلونا می رود و تمام 
 این شــهرها را به هم متصل کرده است. AVE که مختصر 
عبارت Alta Velocidad Espana به معنای ســریع السیر 
اســپانیایی و البته واژه ای اسپانیایی به معنای پرنده است، 
معمواًل در ســرعت تجاری حداکثر ۳۱۰ کیلومتر حرکت 
 Talgo ۱۰۲-S می کند. گل سر سبد  این ناوگان قطارهای
و Velaro ۱۰۳-S هستند، که دومی  آن ها یک نسخه قوی 

تر از ICE۳ آلمانی است.
قطارهای S-۱۰۳ که برای حداکثر ســرعت ۳5۰ کیلومتر 
و ظرفیــت ۴۰۴ صندلی تأیید شــده اند، دو شــهر بزرگ 
اسپانیا را سرویس رسانی می کنند در حالی که از قطارهای 
بومی سریع الســیر Talgo S-۱۰۲ نیز کمک می گیرند. در 
جوالی ۲۰۰۶، یک قطار S-۱۰۳ توانســت رکورد اسپانیا 
را با ۴۰۴ کیلومتر بر ســاعت ســرعت بشکند که در زمان 
خود رکورد جهانی برای یک قطار مسافربری تجاری بدون 
تغییرات ساختاری و روزآمدسازی شده بود. برای دهه های 
بسیار، خطوط ریلی اســپانیا به خاطر سرعت های پایین و 
تأخیرهای طوالنی شــناخته می شدند اما در طی ۳۰ سال 
گذشته، AVE توانسته سفر در مسافت های طوالنی در این 
کشــور را تغییر داده و با شــبکه ای ریلی که بار دیگر تمام 
نقاط  این کشــور را در بر می گیرد، به نظر می رسد که  این 

تحول همچنان ادامه داشته باشد.
KTX -۸ با ســرعت 305 کیلومتر بر ساعت )کره 

جنوبی(

از ســال ۲۰۰۴، کره جنوبی به سرعت خطوط ریلی سریع 
الســیر خود را توسعه داده و خطوط ریلی کالسیک را دور 
زده است، جایی که عوارض ناهموار زمین باعث شده زمان 
سفر طوالنی و غیررقابتی باشد. با شروع از مسیر سئول به 
بوسان در سال ۲۰۰۴، قطارهای KTX می توانند تا سرعت 
۳۳۰ کیلومتر بر ســاعت حرکت کنند اما محدوده معمول 
آن ســرعت ۳۰5 کیلومتر بر ساعت اســت. اولین نسل از 
 TGV که بر اساس تکنولوژی فرانسوی KTX-I قطارهای
ساخته شده بودند، زمان سفر بین سئول و بوسان را تقریبًا 
نصف کرده و از چهار ساعت به تنها دو ساعت و ۱5 دقیقه 

کاهــش داده اند. کره جنوبی یکی از معدود ۴ کشــورهای 
جهان است که در کنار فرانسه، ژاپن و چین توانسته قطاری 
با توانایی حرکت با ســرعت ۴۲۰ کیلومتر بر ساعت توسعه 
دهد. یک نمونه اولیه از نسل جدیدی از هواپیماهای سریع 
الســیر به نام ۴۳۰X-HEMU در ســال ۲۰۱۳ به سرعت 
۴۲۱.۴ کیلومتر بر ســاعت رســید و توانست رکورد قبلی 
قطارهای سریع السیر کره را که با سرعت ۳5۲.۴ کیلومتر 
بر ساعت توسط قطار نســل دومی ۳5۰x-KTX HSR  به 

ثبت رسیده بود بشکند.
تازه ترین قطارهای سریع الســیر کره جنوبی از تکنولوژی 
بومی  اســتفاده کرده و دارای کابین هایی با عایق فشــار و 
شیشــه های سه الیه برای کاهش نویز و از بین بردن حس 
ناخوشــایند تونل های بی شــمار در مســیر برای مسافران 
هســتند. با بیش از دو ســفر در هر ســاعت در مسیرهای 
اصلی و قطارهایی با بیش از ۲۰ واگن، KTX یک سیستم 
حمل و نقل گروهی ســریع السیر است که صدها میلیون 
مسافر را ساالنه حمل می کند. قطارهای KTX سئول را به 
گوانگجو، موکپو و یئوسو در جنوب کشور و گانگنیونگ در 
شمالی ترین نقطه کشور نیز متصل می کنند که مسیر دوم 
برای استفاده در مسابقات المپیک زمستانی پیونگ چانگ 

در سال ۲۰۱۸ توسعه یافت.
Trenitalia ETR1000 -۹ با ســرعت 300 کیلومتر بر 

ساعت )ایتالیا(

قطارهای سریع الســیر خط Frecciarossa )تیر سرخ( راه 
آهن دولتی  ایتالیا در ســال ۲۰۱۷ و به عنوان پاســخی به 
یک رقیب جدید خصوصی معرفی شــدند.  این قطارها که 
برای سرعت حداکثر ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت طراحی شده 
بودند کاماًل توانسته اند در حد و اندازه های نامشان باشند و 
با طراحی باریک و نوک تیز شبیه تیِر کمان، ۱۰,۰۰۰ اسب 
بخار نیرو و عملکردی خیره کننده، از بهترین و سریع ترین 
قطارها در نوع خود در اروپا هستند. اگر چه  این قطارها تنها 
مجوز حرکت تا سرعت حداکثری ۳۶۰ کیلومتر در سرویس 
مسافری را دارند، یک قطار از آن ها در مرحله تست در سال 
۲۰۱۶ توانست به سرعت ۳۹۴ کیلومتر بر سرعت نیز برسد.
این قطارهای ۲۰۰ متری دارای ۴5۷ صندلی در ۴ کالس 
بوده که از راحت اســتاندارد تا بیزینس، پرمیوم و ریاستی 
متفاوت بوده و گزینه آخر تنها ۱۰ صندلی راحتی درازکش 
با خدمات ویژه اســت. ســرویس ریلی تیر سرخ در سراسر 
شبکه ریلی سریع السیر T شکل ایتالیا فعال است و شهرهای 
تورین، میالن و ونیز در شمال کشور را به شهرهای بولونیا، 
فلورانس، رم و ناپل در جنوب متصل می کند. برنامه حرکت 
نرمال بخش تجاری تنها مجوز ســرعت تــا حداکثر ۳۰۰ 
کیلومتر بر ساعت را دارد اما همین سرعت نیز مسافرت بین 
شــهری را در ایتالیا دگرگون ساخته و سهم بازار ریلی را به 
مقدار قابل توجهی در مسیرهای کلیدی مانند میالن به رم 
افزایش داده و نقش تعیین کننده ای در سقوط اخیر خطوط 

ملی هوایی Alitalia داشته است.
بعد از تســت های گســترده در دو ســال اخیــر، راه آهن 
ملی ایتالیا در ســال ۲۰۲۲ در مســیر میالن به پاریس به 
رقابت با TGV فرانســوی ها رفته و قطارهای  ایتالیایی تیر 
سرخ می توانند جایگزین مناسبی برای TGVهای قدیمی 
 فرانسه باشــند. تعداد بیشــتری از این قطارهای مدرن به 
اســپانیا تحویل داده شده است، جایی که باید با قطارهای 
بومی AVE و Ouigo Espana در مســیرهای سریع السیر 

متصل به مادرید رقابت کنند.
 Haramain High Speed Railway -10 با سرعت 300 

کیلومتر بر ساعت )عربستان سعودی(

گرمای طاقت فرســا و طوفان های شــن نمی تواند فضایی 
 ایدئــال برای یــک قطار برقی ســریع الســیر پیچیده به 
 نظر برســد امــا خطوط راه آهن ســریع الســیر حرمین 
)Haramain High-Speed Railway )HHR( عربســتان 
سعودی، شهرهای مقدس مکه و مدینه را با سرعت تا ۳۰۰ 
کیلومتر بر ساعت به هم متصل کرده است. با استفاده از ۳5 
قطار اسپانیایی Talgo که به طور ویژه برای کار در شرایط 
بیابانــی و دماهای باالتر از 5۰ درجه ســانتی گراد طراحی 
شده اند،  این مسیر ۴5۰ کیلومتری تنها در عرض دو ساعت 
طی می شود. هر قطار دارای ۱۳ واگن به ظرفیت ۴۱۷ نفر 
در کالس اکونومی  یا بیزینس است و HHR ظرفیت ساالنه 
حمل و نقل ۶۰ میلیون مسافر را داراست. این توانایی قابل 
توجه در جریان مراسم حج به بوته آزمایش گذاشته می شود 
که در جریان آن بیش از دو میلیون مســلمان از سراســر 
جهان از  این دو شــهر مقدس مسلمانان دیدن می کنند. از 
زمان رونمایی از خط ریلی HHR در سال ۲۰۱۸،  این خط 
به یک وسیله مســافرت محبوب برای سفر بین شهرهای 
مکه و مدینه تبدیل شــده است که غیرمنتظره نیز نیست 
وقتی بدانید ســفر جاده ای بین  این دو شهر ۱۰ ساعت به 

طول می انجامد.

۱۰ مورد از رسیع ترین قطارهای جهان


