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کاربردهای منحصر به فرد پهپادها

شـاید بـد نباشـد کـه قبـل از هر چیـز بـه کاربردهای 
منحصـر بـه فـرد پهپادهـا بپردازیـم و ایـن کـه چـه 
کارهایـی از ایـن پرنده هـای کوچـک سـاخته اسـت. 
پرنده هـای هدایـت پذیـر از دور کـه در اختصـار بـه 
آنهـا پهپـاد نیـز گفتـه می شـود ایـن روزهـا بـه خاطر 
قابلیت هـای نظارتـی و گاه جاسوسـی که دارند بیشـتر 
بـر سـر زبان ها هسـتند، امـا پتانسـیل موجـود در آنها 
و کارهایـی کـه می تواننـد انجـام دهند بسـیار وسـیع 
و گسـترده اسـت. نبایـد فرامـوش کـرد پهپادهـا نیـز 
ماننـد هـر ابـزار دیگـری می تواننـد جنبه هـای خـوب 
ایـن مـوارد  باشـند و همـه  داشـته  بـد  و جنبه هـای 
بسـته بـه ایـن اسـت کـه بشـر چطـور از آنهـا بهـره 
بگیـرد. معمـواًل در زمـان رخ دادن حـوادث، سـرعت 
منطقـه  چـون  عواملـی  بـه  رسـانی  امـداد  نحـوه  و 
جغرافیایـی و نـوع حادثـه بسـتگی دارد. در مـواردی 
مانند جاری شـدن سـیل، آتش سـوزی های گسـترده، 
بـه وجـود آمـدن آلودگی هـای وسـیع زیسـتی تـالش 
جـان  نجـات  و  حادثـه  بازمانـدگان  یافتـن  بـرای 
محسـوب  فرسایشـی  و  دشـوار  بسـیار  کاری  آنهـا 
کـرد  فرامـوش  نبایـد  نیـز  را  نکتـه  ایـن  و  می شـود 
کـه در وضعیت هـای یـاد شـده امـداد رسـانان بایـد 

جـان خـود را بـه خطـر بیندازنـد. ورود تکنولـوژی 
شدنشـان  سـازگار  و  پهپادهـا 

بـا چنیـن عملیات هایـی 

بـرای  ایـن  از  پیـش  تـا  می توانـد ریسـک هایی کـه 
امـداد رسـانی پـس از رخ دادن حـوادث طبیعـی وجود 
داشـتند را بـه حداقـل برسـاند. ضمـن اینکـه نبایـد از 
ویـژه محدودیت هـای  پهپادهـا در شـرایط  بـرد  یـاد 
آنهـا  بـرای مثـال  ندارنـد،  را  انسـانی  امـداد رسـانی 
تاثیـر  تحـت  یـا  و  بـاال  بسـیار  حـرارت  درجـه  در 
تابـش پرتوهـای رادیـو اکتیـو بـه مشـکل خاصـی بر 
نمی خورنـد و می تواننـد بـا جسـتجوی منطقـه حادثـه 
زده و فرسـتادن تصاویـر زنده ویدئویـی از آن به مرکز 
امـداد کار پیـدا کـردن نجـات یافتـگان را بـه مراتـب 
آسـان تر نماینـد. از سـوی دیگـر پهپادهـا می تواننـد، 
دارو، واکسـن و بسـته های امدادی را در مسـافت های 
طوالنـی جابـه جـا کـرده و بـه دسـت افـرادی که به 
برسـانند. در حـال حاضـر یـک  دارنـد  احتیـاج  آنهـا 
گـروه مهندسـی در دانشـگاه MIT مشـغول طراحـی 
و سـاخت پهپادهایـی بـا قابلیت کنتـرل از طریق یک 
اپلیکیشـن موبایـل اسـت کـه اسـتفاده از آنهـا بـرای 
تیم هـای امـدادی در حیـن شـرایط خـاص و نیازمنـد 
کمک رسـانی بسـیار سـاده خواهـد بود. کاربـرد دیگر 

علـوم  و  پژوهـش  در  پهپادهـا 
از  یکـی  می باشـد.  طبیعـی 

برتریهـای پهپادهـا مانور 

ایـن  می تـوان  می شـود،  محـــــسوب  پذیریشـان 
ابزارهـای بـدون سرنشـین را آنقـدر کوچـک سـاخت 
کـه قابلیـت پـرواز در فضاهای بسـیار تنـگ و باریک 
را دارا باشـند کـه عبـور از آنهـا برای انسـان و یا هیچ 
وسـیله دیگـری ابـداً امـکان پذیـر نیسـت. در طبیعت 
چنیـن فضاهایـی بسـیار وجـود دارد و بـه علت صعب 
العبـور بـودن بررسـی گونه هـای زیسـتی موجـود در 
آنهـا یا مثاًل پوشـش گیاهی و... غیر ممکن محسـوب 
می شـود، امـا پهپادهایـی در انـدازه بسـیار کوچک که 
بـه یـک دوربیـن نیز مجهز شـده باشـند تا حد بسـیار 
زیـادی این مسـئله را حل کرده و می توانند سـبب رخ 
دادن کشـف های قابـل توجهـی در رابطـه بـا طبیعت 
پیرامـون مـا شـوند. افـرادی کـه در زمینـه طبیعـت و 
یـا عکاسـی  فیلـم مسـتند می سـازند  حیـات وحـش 
یـک  ثبـت  بـرای  مواقـع  از  بسـیاری  در  می کننـد، 
تصویـر از گونـه ای خـاص از جانـداران یـا بـه تصویر 
یـا  و  هفته هـا  شـان  زیسـتگاه  و  زندگـی  کشـیدن 
ماه هـا در شـرایطی نسـبتًا دشـوار به گشـت و گذار در 

طبیعـت  درون 

را  اسـت  مدنظرشـان  آنچـه  بتواننـد  تـا  می پردازنـد 
ثبـت نماینـد. ایـن افـراد در بسـیاری از مواقـع جـان 
خـود را بـه خطـر می اندازنـد مثـاًل در هنـگام فیلـم 
وقتـی  اسـت  ممکـن  درنـده  حیـوان  یـک  بـرداری، 
متوجـه حضـور انسـان ها در اطرافـش شـود به سـمت 
آنهـا حملـه ور گـردد و در این شـرایط باز هـم پهپادها 
گـروه  حالیکـه  در  تـا  بیاینـد  کمـک  بـه  می تواننـد 
مستندسـاز در فاصلـه قابـل قبـول و ایمنـی مسـتقر 
پرنـدگان  ایـن  از  یکـی  کـردن  هدایـت  بـا  شـده اند 
از  بـرداری  بـه تصویـر  راحتـی  بـه  بـدون سرنشـین 
سـوژه مـد نظرشـان بپردازنـد. پهپادهـا همچنیـن در 
بررسـی تغییـرات زیسـت محیطـی نیـز نقشـی موثـر 
را ایفـا خواهنـد کـرد. ناسـا هـم اکنـون یکـی از آنهـا 
را بـه اتمسـفر زمین فرسـتاده تـا به بررسـی تعامالت 
بیـن الیـه اوزن و بخـار آب برخاسـته از کـره خاکـی 
بپـردازد. می کنیـم  زندگـی  آن  روی  بـر  مـا  کـه 

 گلسا ماهیان- سعید طباطبایی

در سال های اخیر صنعت رو به رشد پهپاد منتظر سیاست گذاری دولت ها باقی نمانده و فعاالن این عرصه 
پیش از آنکه دولت ها قصد حمایت از این صنعت را داشته باشند سرمایه گذاری و تالش بسیاری را صرف 
ساخت سخت افزار و نرم افزار برای این صنعت کرده اند. این سیستم رو به رشد اکنون به فهرست بزرگی 
از مشتریانش در صنایع کشاورزی، مدیریت زمین، انرژی و ساخت و ساز خدمت رسانی می کند. بسیاری 
از فروشندگان این حوزه شرکت های کوچک خصوصی و نوپا هستند با این حال شرکت های بزرگ صنایع 
دفاعی هم در حال آغاز سرمایه گذاری بر تکنولوژی پهپاد هستند. درست است که بسیاری از افراد فکر 
می کنند کاربرد عمده پهپادها در عرصه نظامی است اما باید گفت که محبوبیت پهپادهای غیر نظامی در 
میان شرکت ها و صنایع مختلف بسیار بیشتر است و در حال حاضر بسیاری از کمپانی های هوشمند تمایل به 
استفاده از این تکنولوژی در ساختار خود دارند. بسیاری از کارشناسان وضعیت 5 سال آینده پهپادها را مورد 
بررسی قرار داده و پیش بینی هایی را نیز در این رابطه داشته اند. به عنوان مثال پیش بینی شده است که بازار 
جهانی پهپادهای تجاری بر اساس کاربردشان، در این صنایع و حوزه ها شکل خواهند گرفت: کشاورزی، 
انرژی، خدمات عمومی، معدن، ساخت و ساز، مسکن، رسانه های خبری و تولید فیلم. بیشترین رشد صنعت 
پهپاد در بخش تجاری/غیرنظامی خواهد بود. در واقع پیش بینی شده بخش تجاری و غیرنظامی این صنعت 
ظرف سالهای ۲۰۱5 تا ۲۰۲۰ حدود ۱9 درصد رشد کند. این در حالی است که رشد بخش نظامی 5 درصد 

پیش بینی شده است. تمرکز اولیه این صنعت بر حوزه های تجارت الکترونیکی و تحویل کاال نخواهد بود. 
مقررات ایاالت متحده ممنوعیت پرواز پهپادهای تجاری را لغو خواهد کرد و به پهپادهای کوچک اجازه پرواز 
در ارتفاع کم داده خواهد شد. البته این قوانین احتماال تا انتهای سال ۲۰۱۷ نهایی نمی شوند. گرچه برخی 
معتقدند شاید زودتر از این حرف ها هم شاهد تغییر قوانین باشیم. موانع تکنولوژیک در این صنعت تهدیدی 
بزرگ بر سر راه پیشرفت آن محسوب می شوند اما از سوی دیگر می توانند به عنوان یک فرصت بزرگ 
کسب و کار هم تلقی شوند. بسیاری از تولیدکنندگان این حوزه احتماال خارج از بازار ایاالت متحده به فعالیت 
خواهند پرداخت. این تولیدکنندگان شامل شرکت سوئیسی SenseFly، شرکت کانادایی Aeryon، شرکت 
سوئدی CybAero، شرکت چینی DJI و شرکت کره ای Gryphon خواهند بود. صنعت پهپادهای تجاری هنوز 
جوان است اما همین حاال هم سرمایه گذاری های عمده ای روی آن انجام شده است. این سرمایه گذاری ها 
از طرف شرکت های صنایع دفاعی و شرکت های  بزرگ صنعتی انجام شده است. در مجموع گزارش ها و 
تحلیل های مختلف نشان دهنده افزایش سرمایه گذاری در این صنعت و توجه بیشتر دولت ها و سرمایه گذاران 
به این حوزه است. در موضوع ویژه این هفته تصمیم داریم تا به پهپادها و شرکت هایی که در زمینه تولید 
تکنولوژی های مربوط به این صنعت فعال هستند، بپردازیم. اگر شما هم به اندازه کافی با پهپادها آشنایی 
ندارید و هنوز نمی دانید که این وسیله کوچک چه کاربردهایی می تواند داشته باشد، در ادامه با ما همراه باشید.

بازار پهپادهای غیر نظامی در حال گسترش است

نگاهی به صنعت رو به رشد پهپادها
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