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«میدنایت» ،تاکسی هوایی
الکتریکی  1000برابر ساکتتر
از بالگرد

عصرایران /شرکت آرچرایویشــن ()Archer Aviation
بــه تازگی از هواگــرد الکتریکی خود به نــام «میدنایت»
( )Midnightرونمایی کرده است.
آرچرایویشــن سال گذشــته هواگرد عمودپرواز الکتریکی
( )eVTOLدیگری به نام «میکر» ( )Makerرا معرفی کرده
بود که ب ه این شــرکت در آزمایش و ارتقاء فناوری تاکسی
هوایی جدید خود کمک کرده است.
اکنون تیم آرچرایویشــن برای دریافــت گواهینامه پرواز
میدنایت از اداره هوانوردی فدرال آمریکا در ســال 2024
فعالیت میکند.
آشنایی با تاکسی هوایی میدنایت
هواگرد عمودپرواز الکتریکــی میدنایت ظرفیت حمل بار
 453کیلوگــرم و برد پروازی  160کیلومتری دارد ،اگرچه
برای سفرهای کوتاه  32کیلومتری رفت و برگشت طراحی
شده است .به گفته شرکت آرچرایویشن ،میدنایت گزینهای
ایدئال برای ســفر از فرودگاه به مرکز شــهر اســت و بین
سفرها فقط به  10دقیقه زمان شارژ نیاز دارد.
در حقیقت ،آرچرایویشن نخستین مسیر پروازی eVTOL
خود را با همکاری شرکت یونایتدایرالینز معرفی کرده است.
دراین مســیر ،جابهجایی مسافران بین فرودگاه نیوآرک و
بخش مرکزی منهتن صورت میگیرد.این بخشی از طرح
آرچرایویشن برای استفاده از زیرساختهای موجود مانند
باندهای فرود هلیکوپتر در منهتن برای خدماترسانی اولیه
پیش از توسعه زیرساختهای فرودگاهی  eVTOLشرکت
است.
به گفته آدام گلدســتاین ،مدیرعامل و بنیانگذار شرکت
آرچر ،ما زیرســاختهای بیشتری را با گذشت زمانایجاد
کرده یا با شــرکتهای دیگر برایایجاد زیرســاختهای
بیشــتر همکاری خواهیم کرد .آرچرایویشن همچنین به
دنبالایجاد مســیر پروازی بین شهرهای میامیو فورت
الدردیل است.
طراحی هواگرد عمودپــرواز الکتریکی میدنایت با مد نظر
قرار دادنایمنی ،پایداری و آلودگی صوتی کم انجام شده
اســت .به گفته آرچرایویشن،این هواگرد در ارتفاع 2000
پایی پرواز خواهد کرد و میزان ســر و صدایایجاد شــده
توســط آن روی زمین  1000برابر کمتر از یک هلیکوپتر
است .هواگرد الکتریکی میدنایت دارای  12پروانه کوچک
است و میتواند چهار مسافر و یک خلبان را حمل کند.
آیا  2024میتواند سال تاکسی هوایی باشد؟
شرکت آرچرایویشــن اعالم کرده است که یک تأسیسات
تولیــدی را در نزدیکی فرودگاه کاوینگتــون در جورجیا،
آمریکا خواهد ساخت .به گفته آرچرایویشن،این تأسیسات
ظرفیت تولید  650هواگرد عمودپرواز الکتریکی در ســال
را خواهد داشت.
همچنیــن ،آرچرایویشــن به تازگی قراردادی با شــرکت
گارمین امضا کرده است .گارمین عرشه پرواز یکپارچه شده
جی 3000خود را برای هواگرد میدنایت تأمین خواهد کرد.
افزون براین ،آرچرایویشن برای تأمین باتریهای مورد نیاز
این هواگرد با شرکت مولیسل به توافق رسیده است.
آرچرایویشــن کسب مجوز پرواز در سال  2024در آمریکا
را هدف قرار داده اســت ،اگرچه آغاز خدمات پروازی خود
در ســال  2025را برنامهریزی کرده و در نهایت قصد دارد
فعالیتهای خود را در سطح جهانی گسترش دهد.
اگر همه چیز طبــق برنامهریزی شــرکتهای eVTOL
پیش برود 2024 ،میتواند سال حضور تاکسیهای پرنده
در آســمان باشد زیرا چندین شــرکت اعالم کردهاند که
فعالیتهای خود را د ر این سال آغاز میکنند.
به عنوان نمونه ،شــرکت تاکســی هوایــی آلمانی لیلیوم
( )Liliumآغــاز پروازهای تجاری خود در ســال  2024را
برنامهریزی کرده اســت .یک شــرکت آلمانی دیگر به نام
ولوکاپتر ( )Volocopterنیز ارائه خدمات خود در پاریس و
سنگاپور در همین سال را هدف قرار داده است.

تولید و فراوری گیاهان دارویی
ی افزایش مییابد
با نوآور 

کنفرانــس بینالمللی نوآوری و فنــاوری تولید و فراوری
گیاهــان دارویــی  ۲۱و  ۲۲دیماه ســال  ۱۴۰۱برگزار
میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی ،فناوری
و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ،کنفرانس بینالمللی
نوآوری و فناوری تولید و فراوری گیاهان دارویی رویدادی
است که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای گیاهان
دارویی و طب سنتی معاونت علمیبرگزار میشود.
محورهایاین 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 بستهبندی گیاهان دارویی»،
«بیوتکنولوژی و کشــت بافت گیاهــان دارویی»« ،کنترل
آفات و بیماریهــای گیاهان دارویی» و «مکانیزاســیون
گیاهان دارویی» هستند.
برگزارکنندگان کنفرانس بینالمللی نوآوری و فناوری تولید
و فراوری گیاهان دارویی در تالش هستند تا با مطرح شدن
چالشهای حوزه گیاهان دارویی به نفوذ فناوری و نوآوری
دراین صنعت و پاسخگویی فناورانه به نیازها سرعت دهند
و گامیبزرگ در جهت توســعه فناورانــه و رونقدهی به
صنعت گیاهان دارویی بردارند.

 ۱۰مورد از رسیعترین قطارهای جهان

روزیاتو /در شــرایطی که جهان با بحران تغییرات اقلیم 
ی
روبهرو شــده اســت ،پروازهای کوتاه دیگر برای بسیاری از
مسافران جذابیت ندارند .پدیده شرم پرواز ( )flygskamکه
در اســکاندیناوی آغاز شد به ســرعت الهام بخش بسیاری
از مســافران برای کاهش اتکایشان به خطوط هوایی شده
اســت .تا زمانی که چیزی عکساین موضوع را ثابت کند،
خطوط راه آهن سریع السیر مؤثرترین جایگزین برای سفر
هوایی در ســفرهای تا  ۱۱۰۰کیلومتری هستند .با نقل و
انتقال مسافران در مراکز شهری با سرعتهای 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 کهاین روش مسافرت
به سرعت به یک گزینه مؤثرتر در مقایسه با مفاهیم تست
نشده و کم ظرفیتی مانندهایپرلوپ شود.
از دهــه  ،۱۹۸۰صدها میلیارد دالر در زمینه خطوط ریلی
با ســرعت و ظرفیت باال در اروپا و آســیا ســرمایهگذاری
شــده اســت ،در شــرایطی کــه  Shinkansenدر ژاپن و
 )Train a Grand Vitesse) TGVدر فرانسه دراین زمینه
پیشــگام بودهاند .در دهه گذشــته ،چین به رهبر بالمنازع
جهان دراین زمینه تبدیل شــده و یک شــبکه ۳۸,۰۰۰
کیلومتــری از خطوط ریلی جدید را در گوشــه و کناراین
کشور ساخته است .اسپانیا ،آلمان،ایتالیا ،بلژیک و انگلیس
نیز در حال توسعه شبکه ریلی اروپا با دیگر کشورها هستند
که انتظار میرود تا دهه  ۲۰۳۰نیز ادامه داشــته باشد .در
ســال  ،۲۰۱۸آفریقا اولین خط ریلی سریع السیر خود را با
رونمایی از راه آهن البراق در مراکش بهدست آورد و به نظر
میرســد که مصر نیز تا پیــش از پایان دهه  ۲۰۲۰بهاین
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 وایاالت متحده نیز در میان کشورهایی
هستند که مصمم شدهاند تا خطوط ریلی جدیدی بسازند
تا قطارها بتوانند بین شهرهای بزرگ با سرعت بیش از ۲۵۰
کیلومتر بر ســاعت حرکت کنند .بدین بهانه در ادامهاین
مطلب قصد داریم شما را با  ۱۰مورد از سریعترین قطارهای
جهان در سال  ۲۰۲۲آشنا کنیم.
 Shanghai Maglev -۱با ســرعت  ۴۶۰کیلومتر بر
ساعت (چین)

سریعترین قطار غیرنظامیجهان بسیار منحصر بهفرد است
و تنهــا خط ارتباط ریلی کنونی جهان اســت که به جای
اســتفاده از روش معمول چرخهای فوالدی روی ریلهای
فوالدی ،مسافران را با استفاده از تعلیق مغناطیسی (مگالو)
منتقل میکند .این خط قطار ســریع الســیر که فرودگاه
پودونگ در شهر شانگهای را بهایستگاه راه آهن لونگ یانگ
در مرکز شهر متصل میکند ،دارای حداکثر سرعت تجاری
 ۴۶۰کیلومتر بر ساعت بوده واین مسیر  ۳۰کیلومتری را
تنها در هفت دقیقه و نیم طی میکند .بر اساس تکنولوژی
آلمانی ،قطارهای مگالِو روی یک مســیر ریلی باال آمده با
ســرعتی شبیه پرواز و بدون اتصال مستقیم با ریل حرکت
میکنند و آهنرباهایی بسیار قوی باعث میشوند حرکتی
بسیار نرم و بدون اصطکاک شکل بگیرد .به کمک استفاده
از تجربه بهدســت آمده پس از یک دهه عملیات معمول،
چین اکنون یک قطار مگالو بومیبا ســرعت  ۶۰۰کیلومتر
ساخته است و قصد دارد شبکهای از قطارهای سریع السیر
مگالو بسازد ،از جمله خطی ریلی که شانگهای را بههانگژو
متصل میکند.
 Fuxing CR400 -۲با سرعت  ۳۵۰کیلومتر بر ساعت
(چین)

عالوه بر طوالنیترین شــبکه خطوط راه آهن سریع السیر
جهــان ،چین اکنون ســریعترین قطار برنامهریزی شــده
در ســیاره زمیــن را دارد .قطارهــای  Fuxing CR400با
ســرعت حداکثری تجاری  ۳۵۰کیلومتر بر ساعت حرکت
میکنند اما با موفقیت توانســتهاند در آزمایشات تا سرعت
 ۴۲۰کیلومتر بر ســاعت نیز پیش بروند .به عنوان شاهدی
بر صنعــت تکنولوژی راه آهنی در حال شــکوفایی چین،
قطارهای  Fuxingاز نســل پیشین قطارهای سریع السیر
توســعه یافتهاند که بر اســاس تکنولوژی وارداتی از اروپا و
ژاپن ساخته شده بودند.
با  ۱۶واگن و حداکثر ظرفیت  ۱,۲۰۰مســافر،این خانواده
خارقالعــاده از قطارهــا مملو از ویژگیهــا و قابلیتهای
ی در حالت نشسته،
خالقانه و مدرن است ،از جمله سرگرم 
نمایشگرهای شیشهای هوشمند ،شارژ بی سیم دستگاههای
هوشمند ،کابینهای هوشمند و حتی نسخههایی که برای
شــرایط آب و هوایی نامســاعد و عملیات خودکار طراحی
شده که آخرین مورد تنها قطار سریع السیر اتوماتیک جهان
است .نسخه سریعتر  CR400در حال حاضر در مسیرهای
پکن-شــانگهای -هنگ کنگ و پکن-هاربین به کار گرفته

میشوند.
 ICE3 -۳با سرعت  ۳۳۰کیلومتر بر ساعت (آلمان)

برند شــناخته شــده آلمانی )InterCity Express) ICE
شامل گروه بزرگی از هواپیماهای سریع السیر است که در
مسیرهای مختلفی دراین کشــور به کار گرفته میشوند.
اما ،سریعترین عضو خانواده «کرم سفید» یک قطار به نام
 ICE3اســت که  ۳۳۰کیلومتر بر ساعت سرعت داشته و
از ســال  ۱۹۹۹فعالیت میکند.این ماشین آالت مجلل و
مدرن برای مسیر  ۱۸۰کیلومتری خط راه آهن سریع السیر
کلن-فرانکفورت ســاخته شده و از سال  ،۲۰۰۲زمان سفر
بیناین دو شــهر را از دو ســاعت و  ۳۰دقیقه به تنها ۶۲
دقیقه کاهش دادهاند .سرعت عملیاتی نرمال  ۳۰۰کیلومتر
بر ســاعت اســت اما قطارهای  ICE3میتوانند تا سرعت
 ۳۳۰کیلومتر در صورت دیر کردن نیز باال بروند .ســرعت
حداکثری  ۳۶۸کیلومتر بر ساعت در تستها نیز به دست
آمده است.
نکتــه کلیدی در عملکرد قطارهــای  ، ICE3در واقع۱۶ ،
موتور برقی است که در سراسر هشت واگن تقسیم شدهاند
و  ۱۱,۰۰۰اسب بخار نیرو تولید میکنند .ناوگان قطارهای
 ICE3در مســیرهای طوالنی متعــددی در آلمان فعالیت
داشــته که شامل مســیرهای بینالمللی شده و شهرهای
بزرگ آلمان را به پاریس ،آمســتردام و بروکســل متصل
میکننــد .طراحی به کار رفته درایــن قطارها ،اصول پایه
خانواده قطارهای سریع السیر « »Velaroمتعلق به زیمنس
را تشکیل میدهد که نمونههایی از آنها به اسپانیا ،روسیه،
ترکیه ،چین و همچنین  Eurostarبرای نسل دوم قطارهای
بین المللیاش فروخته شده است.
 TGV -۴با سرعت  ۳۲۰کیلومتر بر ساعت (فرانسه)

فرانســه برای مدت طوالنی دارنده رکورد سریعترین قطار
جهان برای قطارهای معمولی بوده است که با سرعت خیره
کننده  ۵۷۴.۸کیلومتر بر ساعت در  ۳آوریل  ۲۰۰۷به ثبت
رسید .با سرعت  ۱۵۰متر بر ثانیه که تقریباً دو برابر حداکثر
ســرعت برنامهریزی شــده ســرویسهای قطار موسوم به
 )Train a Grand Vitesse)TGVاست،این قطار به عنوان
پیشــگام تکنولوژی راه آهن سریع السیر شناخته میشود.
اولین شبکه سریع السیر اختصاصی اروپا هنوز هم بهترین و
موفقترین 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 میتوان
با قطارهای معمول بهدســت آورد را از زمان جنگ جهانی
دوم جابهجا کرده اســت و در ســالهای  ۱۹۸۱ ،۱۹۵۵و
 ۱۹۹۰به ترتیب رکوردهای ســرعت  ۳۸۰ ،۳۳۱و ۵۱۵.۳
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  ۳۲۰کیلومتر بر ساعت در برخی مسیرها
حرکت میکند.
در  ۴۰ســال گذشته ،با توسعه شــبکه ریلی،این قطارها
چندین توســعه نســلی را تجربه کرده اند TGV .نارنجی
نمادیــن و مشــهور دهــه  ۱۹۸۰راه را بــرای قطارهای
پیشرفتهتر و با سرعت و ظرفیت باالت ِر  Duplexباز کردهاند
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
 TGVدر سه دهه گذشته به کشورهای اسپانیا ،کره جنوبی،
تایــوان ،مراکش ،ایتالیا وایاالت متحده نیز فروخته شــده
است.
 JR East E5 -۵با ســرعت  ۳۲۰کیلومتر بر ساعت
(ژاپن)

ژاپن مفهوم خطوط ریلی ســریع الســیر جدید را در سال
 ۱۹۶۴بــه جهانیان معرفی کــرد و همچنان دراین زمینه
یک رهبر اســت که مرزهای ســرعت ،ظرفیــت و امنیتی
را در خطوط شینکانســن خود همــواره جابهجا میکند.
در حالی که اغلب قطارهای شینکانســن در ســرعتهای
حداکثر  ۳۰۰کیلومتر بر ســاعت حرکــت میکنند ،قطار
گلولــهای  E5خطوط ریلی شــرقی ژاپن با ســرعت ۳۲۰
کیلومتر بر ســاعت فعالیت میکند که در مسیر موسوم به
 Tohoku Shinkansenدر شــمالاین کشــور از توکیو تا
شین -اوموری فعال است .هر قطار دارای  ۷۳۱صندلی و ۳۲
موتور برقی القائی است که  ۱۲,۹۰۰اسب بخار نیرو تولید
میکنند .قطارهای  E5که از یک آلیاژ آلومینیومیســبک
وزن ســاخته شدهاند به حالت «تعلیق فعال» میرسند که

به آنها امکان میدهد با سرعتهای باالتری از مسیرهای
منحنی عبور کننــد .دماغه طوالنی فوق العادهاین قطارها
برای کاهش شکستن مرز صوتی طراحی شده اند که هنگام
ورود قطارها به تونلها با ســرعتهای باال خلق میشــود.
از ســال  ۲۰۱۱تاکنون  ۵۹دســتگاه ازاین قطارها معرفی
شــده و از سال  ۲۰۱۶در شــمال اوموری در خطوط ریلی
 Hokkaido Shinkansenنیز به کار گرفته شــدهاند که از
طریق تونل زیرآبی  ۵۴کیلومتری  Seikan Tunnelدر زیر
تنگه تسوگارو به جزیره هونشو متصل میشود.
 Al Boraq -۶با سرعت  ۳۲۰کیلومتر بر ساعت (مراکش)

اولین و تاکنون تنها خط ریلی سریع السیر اختصاصی آفریقا
در نوامبر  ۲۰۱۸رونمایی شــد که شهر بندی تانگیز را در
مراکش به کازابالنکا متصل میکند.این قطار سریع السیر
که با الهام از مرکب افسانهای «بُراق» که پیامبر اسالم را به
معراج برد نامگذاری شده ،اولین فاز از برنامهریزی ۱,۵۰۰
کیلومتری دولت مراکش برای یک شبکه سریع السیر ریلی
اســت .قطارهــای برقی دو طبقهاین خط که مشــتقی از
 TGV Euroduplexساخت فرانسه هستند با سرعت ۳۲۰
کیلومتر بر ساعت در یک مسیر خاص  ۱۸۶کیلومتری بین
تانگیر و کنیترا حرکت میکنند.
همچنیناین پروژه  ۲میلیارد دالری شــامل یک نســخه
بهروزرسانی شده از مسیر کنونی  ۱۳۷کیلومتری بین ربط
و کازابالنکا برای ســرعتهای باالست که طول سفر از یک
انتها به انتهای دیگر مســیر را از  ۴ســاعت و  ۴۵دقیقه به
تنها  ۲ساعت و  ۱۰دقیقه کاهش داده است .زمانی که خط
جدید اختصاص یافته به کازابالنکا رونمایی شود ،زمان سفر
دراین مسیر به  ۹۰دقیقه کاهش خواهد یافت .البراق رکورد
سرعت در مسیرهای ریلی آفریقا را نیز در اختیار دارد و در
جریان تستهای پیش از ســرویس در سال  ،۲۰۱۷یکی
از  ۱۲قطار ســاخته شده توسط کمپانی  Alstomتوانست
به ســرعت  ۳۵۷کیلومتر بر ساعت در خط جدید برسد که
بیش از دو برابر ســرعت ســریعترین قطار موجود در قاره
آفریقا بعد از خود است.
 103-AVE S -۷با ســرعت  ۳۱۰کیلومتر بر ساعت
(اسپانیا)

اســپانیا در سال  ۱۹۹۲با استفاده از تکنولوژی  TGVوارد
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 طوالنیترین شبکه ریلی اروپا
برای قطارهای سریع السیر را ســاخته است که از مادرید
به ســویا ،ماالگا ،والنسیا ،گالیسیا و بارسلونا میرود و تمام
این شــهرها را به هم متصل کرده است AVE .که مختصر
عبارت  Alta Velocidad Espanaبه معنای ســریع السیر
اســپانیایی و البته واژهای اسپانیایی به معنای پرنده است،
معموالً در ســرعت تجاری حداکثر  ۳۱۰کیلومتر حرکت
میکند .گل سر سبداین ناوگان قطارهای Talgo 102-S
و  Velaro 103-Sهستند ،که دومیآنها یک نسخه قوی
تر از  ICE3آلمانی است.
قطارهای  103-Sکه برای حداکثر ســرعت  ۳۵۰کیلومتر
و ظرفیــت  ۴۰۴صندلی تأیید شــدهاند ،دو شــهر بزرگ
اسپانیا را سرویس رسانی میکنند در حالی که از قطارهای
بومیسریع الســیر  102-Talgo Sنیز کمک میگیرند .در
جوالی  ،۲۰۰۶یک قطار  103-Sتوانســت رکورد اسپانیا
را با  ۴۰۴کیلومتر بر ســاعت ســرعت بشکند که در زمان
خود رکورد جهانی برای یک قطار مسافربری تجاری بدون
تغییرات ساختاری و روزآمدسازی شده بود .برای دهههای
بسیار ،خطوط ریلی اســپانیا به خاطر سرعتهای پایین و
تأخیرهای طوالنی شــناخته میشدند اما در طی  ۳۰سال
گذشته AVE ،توانسته سفر در مسافتهای طوالنی دراین
کشــور را تغییر داده و با شــبکهای ریلی که بار دیگر تمام
نقاطاین کشــور را در بر میگیرد ،به نظر میرسد کهاین
تحول همچنان ادامه داشته باشد.
 KTX -۸با ســرعت  ۳۰۵کیلومتر بر ساعت (کره
جنوبی)

از ســال  ،۲۰۰۴کره 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  ،۲۰۰۴قطارهای  KTXمیتوانند تا سرعت
 ۳۳۰کیلومتر بر ســاعت حرکت کنند اما محدوده معمول
آن ســرعت  ۳۰۵کیلومتر بر ساعت اســت .اولین نسل از
قطارهای  KTX-Iکه بر اساس تکنولوژی فرانسوی TGV
ساخته شده بودند ،زمان سفر بین سئول و بوسان را تقریباً
نصف کرده و از چهار ساعت به تنها دو ساعت و  ۱۵دقیقه

انتقال انرژی خورشیدی از فضا به زمین با روشی نوین
دانشــمندان اخیراً اطالعاتی مبنی بر اســتفاده از ماهوارهها برای ارسال
پرتو انرژی خورشیدی جمع آوری شده در فضا به زمین ارائه کردند.
به گزارشایســنا 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( )ESAدر یک کنفرانس دو روزه
در پاریس در حال بررســی طرحهایی برایایجاد یک مزرعه خورشیدی
در مدار است.
پروژه  SOLARISبا هدف جمعآوری 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 جمعآوری میکنند و آن انرژی به
الکتریســیته تبدیل میشود .مزایای استفاده از انرژی خورشیدی مبتنی
بر فضا( )SBSPبسیار زیاد است ،زیرا امواج مایکروویو میتوانند 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 بودجهای
به ارزش شــش میلیون پوند برای توسعه فناوریهای انرژی خورشیدی
مبتنی بر فضا را برایاین امر در نظر گرفته است.
بر اســاس تحقیقاتی که توسط مشاوران دولت بریتانیا انجام شده است،
یک سیســتم عملیاتی میتواند تا ســال  ۲۰۴۰توســعه یابد و میتواند
درصــد قابل توجهی از نیاز انــرژی بریتانیا را تا اوایل دهه  ۲۰۴۰تأمین
کند ،اما هزینه هنگفتی نیز به همراه خواهد داشــت که هزینه آن حدود

 ۱۷.۳میلیارد پوند خواهد بود.
دکتر «ماماتا ماهشــوارپا»( )Mamatha Maheshwarappaسرپرســت
سیســتمهای ناوبری آژانس فضایی بریتانیا در گفتوگو با اســکای نیوز
گفت :این باید یک ســرمایهگذاری مشترک (عمومی و خصوصی) باشد.
دولت میتواند بودجه برخی از فعالیتهای اولیه کاهش ریسک را تأمین
کند ،امــا بعداًاین پروژهها باید توســط ســرمایهگذاریهای خصوصی
حمایت شود.
اصل استفاده از انرژی خورشیدی مبتنی بر فضا قب ً
ال در مقیاس کوچک
نشان داده شده است .در ماه ســپتامبر،ایرباس امواج مایکروویو را بین
دو نقطه در فاصله  ۳۶متری پرتاب کرد و هیدروژن ســبز تولید کرد اما
چالشهایی نیز وجود دارد.
«ژان دومینیک کاســت»( )Jean-Dominique Costeاز تیمایرباس گفت:
اگر ماهوارهها نور خورشــید را جمعآوری میکنند ،باید حدود دو کیلومتر
وسعت اندازهگیری کنند تا به سطح قدرت یک نیروگاه هستهای 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
میکننــد که حتی اگر تنها  ۱۰درصد آن انرژی به زمین برســد ،از نظر
اقتصادی مقرون به صرفه است.
در همین حال ،کارشناســان باید نگرانیهای مربوط به سالمتی ناشی از
تابش امواج مایکروویو به اتمسفر را کاهش دهند چرا کهاین اثری است
که به طور کامل کشف نشده است و باید آزمایشاتی مبنی بر اینکه آنها
خطری برای گیاهان و حیوانات ندارند ،انجام شود.

کاهــش دادهاند .کره جنوبی یکی از معدود  ۴کشــورهای
جهان است که در کنار فرانسه ،ژاپن و چین توانسته قطاری
با توانایی حرکت با ســرعت  ۴۲۰کیلومتر بر ساعت توسعه
دهد .یک نمونه اولیه از نسل جدیدی از هواپیماهای سریع
الســیر به نام  430X-HEMUدر ســال  ۲۰۱۳به سرعت
 ۴۲۱.۴کیلومتر بر ســاعت رســید و توانست رکورد قبلی
قطارهای سریع السیر کره را که با سرعت  ۳۵۲.۴کیلومتر
بر ساعت توسط قطار نســل دومی 350x-KTX HSRبه
ثبت رسیده بود بشکند.
تازهترین قطارهای سریع الســیر کره جنوبی از تکنولوژی
بومیاســتفاده کرده و دارای کابینهایی با عایق فشــار و
شیشــههای سه الیه برای کاهش نویز و از بین بردن حس
ناخوشــایند تونلهای بیشــمار در مســیر برای مسافران
هســتند .با بیش از دو ســفر در هر ســاعت در مسیرهای
اصلی و قطارهایی با بیش از  ۲۰واگن KTX ،یک سیستم
حمل و نقل گروهی ســریع السیر است که صدها میلیون
مسافر را ساالنه حمل میکند .قطارهای  KTXسئول را به
گوانگجو ،موکپو و یئوسو در جنوب کشور و گانگنیونگ در
شمالیترین نقطه کشور نیز متصل میکنند که مسیر دوم
برای استفاده در مسابقات المپیک زمستانی پیونگ چانگ
در سال  ۲۰۱۸توسعه یافت.
 Trenitalia ETR1000 -۹با ســرعت  ۳۰۰کیلومتر بر
ساعت (ایتالیا)

قطارهای سریع الســیر خط ( Frecciarossaتیر سرخ) راه
آهن دولتیایتالیا در ســال  ۲۰۱۷و به عنوان پاســخی به
یک رقیب جدید خصوصی معرفی شــدند.این قطارها که
برای سرعت حداکثر  ۴۰۰کیلومتر بر ساعت طراحی شده
بودند کام ً
ال توانستهاند در حد و اندازههای نامشان باشند و
با طراحی باریک و نوک تیز شبیه تی ِر کمان ۱۰,۰۰۰ ،اسب
بخار نیرو و عملکردی خیره کننده ،از بهترین و سریعترین
قطارها در نوع خود در اروپا هستند .اگر چهاین قطارها تنها
مجوز حرکت تا سرعت حداکثری  ۳۶۰کیلومتر در سرویس
مسافری را دارند ،یک قطار از آنها در مرحله تست در سال
 ۲۰۱۶توانست به سرعت  ۳۹۴کیلومتر بر سرعت نیز برسد.
این قطارهای  ۲۰۰متری دارای  ۴۵۷صندلی در  ۴کالس
بوده که از راحت اســتاندارد تا بیزینس ،پرمیوم و ریاستی
متفاوت بوده و گزینه آخر تنها  ۱۰صندلی راحتی درازکش
با خدمات ویژه اســت .ســرویس ریلی تیر سرخ در سراسر
شبکه ریلی سریع السیر  Tشکلایتالیا فعال است و شهرهای
تورین ،میالن و ونیز در شمال کشور را به شهرهای بولونیا،
فلورانس ،رم و ناپل در جنوب متصل میکند .برنامه حرکت
نرمال بخش تجاری تنها مجوز ســرعت تــا حداکثر ۳۰۰
کیلومتر بر ساعت را دارد اما همین سرعت نیز مسافرت بین
شــهری را درایتالیا دگرگون ساخته و سهم بازار ریلی را به
مقدار قابل توجهی در مسیرهای کلیدی مانند میالن به رم
افزایش داده و نقش تعیین کنندهای در سقوط اخیر خطوط
ملی هوایی  Alitaliaداشته است.
بعد از تســتهای گســترده در دو ســال اخیــر ،راه آهن
ملیایتالیا در ســال  ۲۰۲۲در مســیر میالن به پاریس به
رقابت با  TGVفرانســویها رفته و قطارهایایتالیایی تیر
سرخ میتوانند جایگزین مناسبی برای TGVهای قدیمی
فرانسه باشــند .تعداد بیشــتری ازاین قطارهای مدرن به
اســپانیا تحویل داده شده است ،جایی که باید با قطارهای
بومی AVEو  Ouigo Espanaدر مســیرهای سریع السیر
متصل به مادرید رقابت کنند.
 Haramain High Speed Railway -۱۰با سرعت ۳۰۰
کیلومتر بر ساعت (عربستان سعودی)

گرمای طاقت فرســا و طوفانهای شــن نمیتواند فضایی
ایدئــال برای یــک قطار برقی ســریع الســیر پیچیده به
نظر برســد امــا خطوط راه آهن ســریع الســیر حرمین
( )Haramain High-Speed Railway (HHRعربســتان
سعودی ،شهرهای مقدس مکه و مدینه را با سرعت تا ۳۰۰
کیلومتر بر ساعت به هم متصل کرده است .با استفاده از ۳۵
قطار اسپانیایی  Talgoکه به طور ویژه برای کار در شرایط
بیابانــی و دماهای باالتر از  ۵۰درجه ســانتیگراد طراحی
شدهاند،این مسیر  ۴۵۰کیلومتری تنها در عرض دو ساعت
طی میشود .هر قطار دارای  ۱۳واگن به ظرفیت  ۴۱۷نفر
ی یا بیزینس است و  HHRظرفیت ساالنه
در کالس اکونوم 
حمل و نقل  ۶۰میلیون مسافر را داراست .این توانایی قابل
توجه در جریان مراسم حج به بوته آزمایش گذاشته میشود
که در جریان آن بیش از دو میلیون مســلمان از سراســر
جهان ازاین دو شــهر مقدس مسلمانان دیدن میکنند .از
زمان رونمایی از خط ریلی  HHRدر سال ،۲۰۱۸این خط
به یک وسیله مســافرت محبوب برای سفر بین شهرهای
مکه و مدینه تبدیل شــده است که غیرمنتظره نیز نیست
وقتی بدانید ســفر جادهای بیناین دو شهر  ۱۰ساعت به
طول میانجامد.

5
ساخت مسیریاب دقیقتر از جی پی
اس با یک ساعت اتمی!

خبرآنالین /محققان توانســتهاند یک سیستم موقعیتیابی را
درست کنند که در محیطهای شهری قویتر و دقیقتر از GPS
عمل میکند.
محققان دانشــگاه دلفت هلند ،دانشــگاه Vrije Universiteit
آمســتردام و  VSLموفق شــدهاند یک موقعیتیاب جایگزین
کــه قویتر و دقیقتر از  GPSاســت راایجاد کنند که عملکرد
آن خصوصاً در محیطهای شهری بسیار بهتر است .نمونه اولیه
در حال کاراین سیســتم کهاین زیرساخت جدید شبکه تلفن
همراه را نشــان میداد ،به دقتی برابر با  ۱۰ســانتیمتر دست
یافت .این تکنولوژی جدید برای بهکارگیری طیف گســتردهای
از برنامههای کاربردی پیشــرفته که مبتنی بر مکان و موقعیت
هســتند بســیار اهمیــت دارد .از جملهاین برنامهها وســایل
نقلیــه خودران(اتوماتیک) ،ارتباطات کوانتومی و نســل بعدی
سیستمهای ارتباطی سیار هستند.
امروزه بســیاری از زیرســاختهای حیاتی ما بر سیستمهای
ماهوارهای ناوبــری جهانی مانند (GPSایاالت متحده آمریکا) و
گالیله(اتحادیه اروپا) متکی اســت .بااین حالاین سیستمهای
ناوبری که اســاس کار آنها بر ماهوارهها متکی اســت ،دارای
محدودیتهــا و نقــاط ضعف قابــل توجهی هســتند .وقتی
ســیگنالهای رادیویی آنها را بر روی زمین دریافت میکنیم،
این ســیگنالها ضعیف هســتند و چوناین سیگنالها توسط
ساختمانها منعکس شده یا راهشان بسته میشود ،موقعیتیابی
دقیق امکان پذیر نیست.
کریســتیان تیبریوس ،هماهنگ کنندهاین پروژه از دانشــگاه
صنعتی دلفت میگوید« :این مســئله میتواند عملکرد GPSها
را در محیطهای شــهری غیرقابل اعتمــاد کند و اگر بخواهیم
از وســایل نقلیه خودکار اســتفاده کنیم،این مسئله میتواند
مشکل ساز باشد .همچنین در واقع شهروندان و مقامات ما برای
بســیاری از دستگاههای ناوبری و اپلیکیشنهایی که اساس کار
آنها مبتنی بر مکانیابی است ،به  GPSوابسته هستند .بهعالوه
تاکنون هیچ سیستم پشتیبانی نداشتهایم».
پــروژهای با عنــوان  SuperGPSراهاندازی شــد که هدف آن
توســعه یک سیستم موقعیتیاب جایگزین با استفاده از شبکه
مخابرات ســیار به جای اســتفاده از ماهواره بود و میتوانست
دقیقتر و قابل اعتمادتر از  GPSباشد .ژوروئن کولمیخ از Vrije
 Universiteitآمســتردام میگویــد «:ما متوجه شــدیم که با
کمینوآوری پیشرفته ،شبکه مخابرات میتواند به یک سیستم
موقعیتیابی جایگزین بســیار دقیق و مستقل از  GPSتبدیل
شود ».او در ادامه گفت «:ما توانستهایم با موفقیت سیستمیرا
ایجاد کنیم که میتواند مانند شبکههای تلفن همراه و وایفای
موجود ،اتصال را برقرار کند و عالوه بر آن مانند یک  ،GPSکار
موقعیتیابی دقیق و زمانبندی را انجام دهد».
یک ساعت اتمی
یکی ازاین نوآوریها ،اتصال شــبکه تلفن همراه به یک ساعت
اتمیبســیار دقیق اســت ،بهاین طریق میتواننــد پیامهای
زمانبندی شده برای موقعیتیابی را پخش کند ،درست مانند
کاری که ماهوارههای  GPSبا کمک ساعتهای اتمیکه داخل
خود حمل میکنند انجام میدهند.این اتصاالت از طریق شبکه
فیبر نوری موجود انجام میشود.
 Erik Dierikxاز  VSLمیگویــد « :مــا در حــال بررســی
تکنیکهایی بودیم تا ســاعت رســمیکه توســط ساعتهای
اتمیمان تولید میشــود را از طریق شــبکه مخابرات به سایر
کاربران ،در هر کجا هســتند منتقل کنیــم .با بهکارگیریاین
تکنیکها ما میتوانیم با استفاده از برنامههای کاربردی جدید،
مانند موقعیت یابی بسیار دقیق از طریق شبکه تلفنهای همراه،
شبکه را به یک ساعت اتمیتوزیع شده در سرتاسر کشور تبدیل
کنیم .با سیستم بی ســیم نوری هیبریدی که اکنون کردهایم،
در اصل همه میتوانند به ســاعت رسمیتولید شده در VSL
دسترسی بیسیم داشته باشند .این سیستم یک ساعت رادیویی
بسیار دقیق را تشکیل میدهد که دقت آن یک میلیاردم ثانیه
اســت ».به عالوهاین سیستم از سیگنالهای رادیویی با پهنای
باند بسیار بزرگتر از معمول اســتفاده میکند .جرار یانسن از
دانشــگاه صنعتی دلفت توضیح میدهد« :ســاختمانها امواج
رادیویی را منعکس میکنند ک ه این کار میتواند دســتگاههای
ناوبــری را گیج کند .پهنای باند بزرگ سیســتم ما  ،به مرتب
کردناین بازتابهای ســینگال گیج کننــده کمک میکند و
باعث میشــود تا موقعیتیابی با دقت بیشتری انجام شود .در
عیــن حال ،پهنای باند در طیف رادیویــی کمیاب و در نتیجه
گران است .مااین مشکل را با استفاده از تعدادی سیگنالهای
رادیویی با پهنای باند کوچک مرتبط که در پهنای باند مجازی
ت این کا ر این اســت
بزرگ پخش میشــوند ،حل کردیم .مزی 
که در واقع تنها بخش کوچکی از پهنای باند مجازی اســتفاده
میشــود و ســیگنالها میتوانند عملکردی بســیار مشابه با
سیگنالهای تلفنهای همراه داشته باشند».
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