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 شاهين سريعرين هواپيماي جهان!

 " فالک���ون اچ -ت���ي -وي -دوFalcon HTV-2 "

تواند ظ���رف  60دقيقه
هواپيمايي اس���ت که مي
به هر قس���مت از کره زمين برس���د و عرض
قاره آمريکاي ش���مالي را تنها درعرض
 12دقيقه طي کند.اين هواپيما بدون
ترديد سالح نظامي بسيار قدرتمندي
تواند به راحتي از تير رس
است زيرا مي
موش���کهاي راداردار بگريزد و به اهدافش
برس���د. Falcon" "HTV-2 يک هواپيماي
بدون سرنشين اس���ت که به مدار زمين فرستاده
ميش���ود و داراي سيستم موش���کي " HTV-2 "است و
سرعت آن به 21000کيلومتر بر ساعت يا 20ماخ ،يعني بيست
رسد .سيستم موش���کي آن از زمين کنترل
برابر س���رعت صوت مي
دهد! طراحي
ميش���ود و بدين ترتيب خلبان را در معرض آسيب قرار نمي
فلش مانند سر فالکون اتمسفر را مانند کاردي تيز ميبرد و اين باعث ميشود در
س���رعتهاي باال آتش نگيرد .پس از اتمام مأموريت ،هواپيما با سقوطي کنترل شده به
رسد.
افتد .حرارت فالکون در س���رعتهاي باال به  2000درجه سانتيگراد نيز مي
اقيانوس مي
عالوه بر اين در فالکون (ش���اهين) اصول آيروديناميکي بسيار پايدار و قابل کنترل در چنين
س���رعتهايي رعايت شده اس���ت تا هواپيما بتواند براحتي به اهداف خود دست يابد .يکي از
"B-29" بود .پرواز "Falcon
اولين هواپيماهايي که س���رعت صوت را شکس���ت بوئينگ
HTV-2" به چند مرحله عمده تقس���يم ميشود .فاز اوليه مرحله "پرتاب" است .اين عمل
پذيرد .نيروهاي محرک موجود در سيستم
بوس���يله سيستم مانيتوري "آي -وي" انجام مي
مانيتور"
دهد تا "Falcon" به سرعت و ارتفاع نزديک
اي  -ويMinotaur IV" اجازه مي
به اوج خود نزديک ش���ود .پس از راه اندازي و بعد از رس���يدن به ارتفاع مطلوب ،هواپيماي
شود و با کمک سيستم کنترل "RCS" به
"فالکون"HTV-2 از راکت تقويت کننده جدا مي
شود .اين مرحله "فاز بازگيري هدايت شونده" نام گرفته است و داراي
مدار خود هدايت مي
موتورهايي مشابه يک شاتل فضايي است که قادر است خود را در فضاي خارج از جو زمين
قرار دهد! پس از رسيدن به مرحله خود کنترلي" ،HTV-2" وارد" فاز بازنشستگي" ميشود
" پس از آن
HTV-2"
شتابد.
که در اين مرحله به سوي هدف کنترل شده به سوي زمين مي
رساند .مرحله "Glide Phase گاليد
که هدف خود را تعيين کرد سرعت خود را به حد اکثر مي
فيز" يا "فاز شيب دار" مرحله بعدي است و اين همان مرحلهاي است که"" HTV-2 واقعا شما
را شگفت زده ميس���ازد! در اين مرحله هواپيما با سرعتي باور نکردني براي رسيدن به هر
گردد .پس از پرواز و شليک
اي در اين س���ياره خاکي در کمتر از يک ساعت آماده مي
نقطه
گردد که در آنHTV-2""
موشک ،هواپيما وارد مرحله " فاز ترمينال " يا مرحله نهايي مي
به منطقهاي از پيش تعيين ش���ده در اقيانوس هدايت ميشود و ماموريت خود را به پايان
ميرساند .پس ازاتمام ماموريت خلباني به اقيانوس رفته و هواپيما را براي استفاده مجدد با
خود به پايگاه بازمي گرداند!

چتهاي سه بعدي

از اين پس در هنگام چت ش���ما قادر خواهيد بود افرادي را که با آنان صحبت ميکنيد در
مقابل خود ظاهر سازيد و بصورت زنده و سه بعدي آنان را مشاهده کنيد .مفهوم گفتگوهاي
مجازي يا «هولوگرام» چيزي است که در دهههاي اخير در فيلمهاي علمي تخيلي شاهد آن
بودهايم مانند جنگ س���تارگان و غيره ،اما هرگز به معناي واقعي آنرا تجربه نکرده ايم.اولين
 Kکي-تي» دو مهندس کامپيوتر
تماس هولوگرم واقعي بين «Verizon وراي���زون و T
صورت گرفت که روي صفحه نمايش کامپيوترشان به صورت تصاوير هولوگرام ظاهر شدند.
ورايزون در ايالت نيوجرس���ي(آمريکا) و کي  -تي در شهر سئول ( پايتخت کره جنوبي) بود.
اي���ن تماس بصورت يک هولوگرام آبي رنگ بود که در باالي ميز آن دو به نمايش در آمد.اما
گوشيهاي هوشمند تکنولوژي هو لو گرام را در اختيار ندارند .به همين منظور دانشمندان
هاي همراه را مجهز به اين سيستم کنند تا کاربران براحتي بتوانند با
در صددند تا گوش���ي
طرف مقابل خود چت س���ه بعدي انجام دهند و تصاوير س���ه بعدي آنان را در زماني واقعي
هاي
ببينند .هم اکنون برقراري تماس تلفني هولوگرام بين المللي بسيار گران است و با تاخير
موفقيت در شبکه G5 تکميل
تواند با
باش���ند .بنابراين تنها مي
انتقال تصاوير نيز روبرو مي
ّ
ها با سرعت
شود .تلفنهاي هوشمند که در ش���بکه G5 فعال هستند قادر به بارگيري داده
بيشتري ميباشند .کي  -تي در حال توسعه تماسهاي هولوگرام به عنوان بخشي از خدمات
جديد رسانهاي است که به زودي در دسترس مصرف کنندگان قرار خواهند گرفت .خدمات
اي است و مانند تماشاي فيس بوک زنده اما بهصورت
هاي جامع کي  -تي  360درجه
رسانه

38

آبان 96
شماره 2248

 360درجه و يا تماشاي واقعيت مجازي با هدست خواهد بود .مشخص نيست که آيا ورايزون
فکر ميکند که اين سرويسها را به مشتريان اياالت متحده ارائه دهد يا خير! اما بيشتر آن را
آزمايش کرده است تا اينکه تواناييهاي تکنولوژيهاي 5G را نشان دهد.
هايي که قرار اس���ت به بازار بيايد هولوگرامهاي علمي تخيلي اس���ت.
يکي از آخرين پروژه
همچنين بازيهاي کامپيوتري که به صورت هولوگرام عرضه خواهند گش���ت بسيار هيجان
تر ميگردند و نفسها را در سينه حبس ميسازند!
انگيز
آقاي شهرام ايزدي ،مدير پژوهشي مايکروسافت دانشگاه کمبريج انگلستان است در این
تر
تر و شيرين
دارد که هو لو گرام نسبت به يک «چت اسکايپ» بسيار صميمي
ارتباط اظهار مي
است.ايزدي همچنين افزود:
«تصور کنيد که بتوانيد در
هر نقطه ،با هر کس���ي در
هر زمان ،به اينترنت متصل
ش���ويد واين همان چيزي
اس���ت که مايکروسافت
ب���ه دنبال آن ميباش���د.
در ح���ال حاظر راه اندازي
هو لو گرام س���اده نيست
و نياز به ي���ک اتاق احاطه
شده توس���ط دوربينهاي
D 3دارد ت���ا تصويرهاي
هولوگرام در آن اتاق ايجاد
شوند ،و براي ديدن چهره
هولوگرافي شخص ديگري،
بايد از هدس���ت استفاده
کردو ش���خص ديگر قادر
باشد.
به ديدن ش���ما نمي
مانن���د فيل���م ويدئويي
ا ي���ز د ي (y outube)
با دخترش ليل���ي که در
آن ليلي هدس���ت ندارد و
نميتواند پدرش را ببيند.
تواند حل شوند وجود دارند و نياز به
فعال مشکالت طراحي براي هدستها که به راحتي نمي
مطالعه بيش���تر دارند تا ارتباط هولوگرامي را کاملتر سازند .ايزدي گفت« :اين تقريبا مانند
توانم آنرا از ديدگاهي ديگر
دست يافتن به يک حافظه زنده کامپيوتري اس���ت که من مي
مش���اهده کنم ».ايزدي بسيارهيجان زده است و ميخواهد ببيند چگونه هو لو گرام توسعه
شود تا بتواند آنرا با کمک دانشمندان ديگر دراختيار همگان بگذارد.
يافته و تکميل مي

ماشينهاي دو چرخه!

حمل و نقل وس���ايل نقليه تنها در اياالت متحده باعث انتشار حدود  33درصد از گازهاي
گردند .به همين خاطر دانش���مندان به فکر اس���تفاده از هيدروژن به عنوان
گلخانهاي مي
اند .در سوختهاي هسته اي ،هيدروژن را به برق تبديل ميکنند
سوختي براي اتومبيلها افتاده
دهد و انرژي توليد شده
و اين همان چيزي است که امروزه در ماش���ينهاي اوزونی رخ مي
کارايي باور نکردني دارد و همچنين پاکيزه و ايمن و دوس���تدار محيط زيس���ت است .اين
باش���ند که توسط دو موتور جداگانه برقي
خودروهاي اوزوني داراي دو چرخ غول پيکر مي
شوند.اين خودرو فقط دو صندلي دارد و شيشهاي نيمه
توسط سلولهاي سوختي کنترل مي
ش���فاف در جلو ماشين جلوهاي بي نظير به آن بخشيده است .دربهاي شيشهاي بزرگ آن با
آيند و رفت و آمد به داخل و خارج از ماشين را امکان پذير
زاويه  360درجه به گردش در مي
سازند.سرعت اين ماشينها بسيار باال ميباشد و سفر با آن بسيار لذت بخش است.
مي

