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المقدمة
مس��اء الخري أيه��ا الس��ائق .من فضل��ك أدخل رمز
هويت��ك ووجهتك ،إجلس بش��كل مري��ح يف فقاعة
السالمة الخاصة بك ،وقم بتفعيل مجال القوة املضاد
للتصادم .ش��غّل اآلن خاليا الوقود ألسلوب التحليق
املنخفض .يقول كمبيوتر املدينة املركزي إن الطريق
الرسيع  17مزدحم ،وينصحك بس��لوك املمر الرسيع
«أف  .»9فإذا كنت مستعداً ،فدعنا ننطلق!...
للنق��ل ال�بري تأثري هائل عىل ما نق��وم به ،كل يوم،
بدءاً من س��يارات املدينة ،مروراً بس��يارات السباق،
والس��يارات رباعي��ة الدف��ع ،وس��يارات الليموزين
املبح��رة ،وحافالت املدارس ،والش��احنات الصاخبة،
وأنف��اق املرتو املزدحم��ة .يبدو أن الطرق وس��كك
الحدي��د تحكم حياتن��ا .والناس يري��دون حياة أكرث
أناقة ،ورسعة ،وسالسة ،وأكرث راحة.
ولكن كم من الوقت ميكن أن يستمر ذلك؟ فالوقود
الذي يعتمد عىل البرتول يكاد ينفد .والس�لامة عىل
الطرق��ات الرسيعة قضية كبرية .والس��يارات تس��د
الطرق ،وعوادم السيارات تحجب السامء.ولذا يجب
أن يصبح الس��فر عرب الرب أكرث ذكاء ،ونظافة وصديقاً
للبيئة.
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الحصول على دوافع
يف البداية ،كان السفر يعتمد عل عضالت الساقني
 الب�شر ،فضالً ع��ن الحمري ،والخي��ول ،والجامل،وحتى الفيلة .ومن ثم جاءت السيارة ،وبدأ العامل
بالتحرك فعالً.
يف الس��نوات العرش األوائل م��ن القرن العرشين
حقق البخار ع��ودة جزئية مع الس��يارات الرسيعة
مثل الس��يارة ستانيل س��تيمر .ولكن البنزين سيطر بعد
ذل��ك .ويف ع��ام  1770صنع نيكوال كوغن��وت عربة تعمل بالبخار (اليس��ار)
ولكنها تحطمت .وكانت أول سيارة حقيقية هي سيارة كارل بنز لعام ( 1885أعىل).

عربات بال أحصنة

كان املحرك البخ��اري أول محطة متنقلة للطاقة .ففي عرشينيات القرن التاس��ع
ع�شر كان يدفع قاطرات س��كك الحديد .وبدأ النقل الربي واس��ع النطاق ،ولكن
فقط إىل حيث كان��ت تذهب القضبان .وقد حاول العديد من املخرتعني مالءمة
عرباتهم التي تجره��ا األحصنة إىل عربات تعمل بالبخار .وعىل الرغم من ذلك،
فق��د كانت عربات الطرق التي تعمل مبح��رك داخيل االحرتاق ،أو املحرك الذي
يعمل بالبنزين ،أوىل العربات الناجحة.

ذات األربع عجالت،
متام��اً مث��ل العرب��اتسون تعديل دراجات
حاول الدراجون املتحم راجات عدمية القيمة
انهم ،مثل تعديل الد
زم اجات النارية األوىل.
إىل الدر
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حكم
البخار
سكك
الحديد ألكرث
من قرن من الزمان.
وكانت أرسع قاطرة
تعمل بالبخار هي القاطرة
«ماالرد» الربيطانية التي كانت
تبلغ رسعتها  126ميالً يف الساعة
( 203كم /ساعة) يف عام .1938

كانت خمسينيات القرن العرشين فرتة الوفرة يف الواليات املتحدة ،من دون وجود
أي مخاوف بش��أن نقص الوقود أو االحتباس الحراري .وكانت س��يارة الكاديالك
لع��ام  1956ذات منحنيات المعة ،ومصدات مومضة ،ومحرك مثاين أس��طوانات
يحرق الكثري من الوقود.

«بدت كأنها
فكرة جيدة»

ت النفاثة بالطائرات
كام تم اس��تبدال الطائرا حاول بع��ض الصناع
الت��ي تعمل بامل��راوح ،اثة يف السيارات ،مثل
استخدام املحركات النف  )Firebird 1( 1لعام
محركات جرنال فايربريد كات النفاثة الصغرية
حر
 .1953ولكن حتى امل دامها عىل الطرقات.
انت قوية جدا ً الستخ
ك

كانت السيارة «يب إم يس ميني» (اليسار) تناسب
موضات فرتة «الس��تينيات املتأرجحة» .وقد تم
إعادة إحياء تصميمها يف عام  2001من قبل «يب
أم دبليو» (أدناه) ،ولكن بحجم أكرب وأكرث راحة،
وأقوى بثالث مرات.
سيارات للجميع

يواصل مصممو السيارات
استكشاف أشكال وأنظمة
جديدة ،حتى لو بدت غريبة
وغري عملية عىل اإلطالق.
يف عام  1964أتت سلسلة «أو» من قطارات شينكانسني ( ،)Shinkansensوالتي غالباً ما
كانت تس��مى «القطارات الرصاصة» بحقبة جديدة للس��فر عرب السكك الحديد .وكانت
ه��ذه القطارات تس��تمد الكهرب��اء من خطوط
علوي��ة للطاق��ة ،وكان��ت تتمتع
برسعة قصوى تبلغ أكرث من
 140ميالً يف الساعة (225
كم /س��اعة) .ورسعان ما
تبن��ت البل��دان األخرى
خدمات قطارات السكك
الحديد الرسيعة.

كانت الس��يارات بطيئ��ة يف البداية،
ويرجع ذلك جزئياً إىل الطرق الوعرة
ومحط��ات تعبئ��ة الوق��ود القليلة.
وم��ن ثم أىت طراز ه�نري فورد لعام
 1908بالس��يارات للجامه�ير .وأتت
موضة الس��يارات وذهبت ،بدءا ً من
الس��يارات املطلية بالكروم الضخمة
الت��ي تس��تهلك كمي��ات كب�يرة من
البنزين ،مرورا ً بالس��يارات الرياضية
وسيارات املدينة الصغرية الحالية.
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مشمعات المدينة
ّ

تقيض بع��ض مركب��ات املدينة وقتاً أك�ثر واقفة
يف حرك��ة املرور ،وهي تتجش��أ العوادم ،أكرث من
تحركها .ومن املر ّجح أن تصبح سيارات املدينة يف
املستقبل صغرية ،ورسيعة ،وكهربائية.

وشغلها
أوقف سيارتك واشحنها،
ّ

ال تزال الس��يارات الكهربائية تس��تخدم الطاقة إلعادة
ش��حن بطارياته��ا ،بطبيعة الحال .ولك��ن ذلك يتم يف
محط��ة توليد الكهرب��اء ،وذل��ك أكرث كف��اءة أضعافاً
مضاعفة من أن يكون لكل س��يارة محرك بنزين خاص
بها .كام أنها أيضاً أقل ضجيجاً وتلويثاً ،وتوفر النفط ذا
القيمة الستخدامات أكرث أهمية.

س��يارات «كابكا» من صنع رشكة «بيجو» الفرنسية الحرضية ذات املقعدين
محركات كهربائية يف عجالتها ،وألواح ش��فافة للطاقة الشمسية مبثابة نوافذ،
ومزودة بلوحة وصل إلعادة شحنها.

الكان للس��يارات الطائ��رة
ال حوام��ة من س��تينيات
ا ق��رن العرشي��ن (إىل
باليمني) توربينات تعصف
لهو
اء ع�بر ثقوب حول يخترب تحدي وكالة مشاريع البحوث املتطورة الدفاعية التابع
ال
م حافة .ولكنها كانت غري
للحكومة األمريكية سيارات روبوت يتم التحكم بها عن بعد
ستقرة جدا ً.
(أعاله) ملعرفة مدى ذكائها يف شق طريقها يف شوارع املدينة
وحركة املرور البطيئة.
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تعي��د س��يارة «يب يب  »1الكهربائية عالية
التقني��ة من رشكة «بيج��و» (اليمني) ،ذات
املقاعد األربعة ومكان األمتعة ،إىل األذهان
«الس��يارات الفقاعات» من خمس��ينيات
القرن العرشين ،مثل السيارة اإليطالية من
طراز «إيسيتا» (( )Isettaأعاله).

فتحة سقف مزدوجة

خزان غاز الهيدروجني

زجاج أمامي بانورامي

رزمة بطاريات
محرك دفع كهربايئ
بقوة  268حصان
كومة خاليا وقود  45كيلو واط

سيارة «كرايسلر» ( )Chryslerالصديقة للبيئة

س��يكون مبقدور هذه السيارة الصديقة للبيئة حمل أربعة أشخاص
م��ع أمتعهم .كام ميكن ملحركها الكهرب��ايئ أن يعمل بخاليا الليثيوم
اإليونية القابلة إلعادة الش��حن أو خاليا وق��ود الهيدروجني املولّدة
للكهرباء ،ملدى يصل إىل  300ميل ( 483كم).

«بدت ك

أنها فكرة جيدة»

دفع الحدود

أحد املجاالت الرئيس��ة للبحوث يف املس��تقبل هو األداء األفضل
للبطارية .إذ تس��تغرق بطاريات الليثيوم اإليونية القابلة إلعادة
الش��حن أو الخاليا الثانوية ،عدة ساعات إلعادة شحنها ،كام أن
مداها ال يتج��اوز  200إىل  300ميل ( 483 – 322كم) .وميكن
ب
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قسم السيارات .وأدت الدعاية ال ) .ولكن حادثاً د ّمر
سيئة إىل إلغاء الربنامج.

تعت�بر الس��يارة «بيف��و »2
( )Pivo 2من صنع رشكة نيسان سيارة كهربائية
م��ع حاض��ن ألربع��ة
ركاب ت��دور ح��ول
نفسها ،ما يلغي الحاجة
إىل الرجوع إىل الوراء.

تتمتع سيارة املدينة «آر دي»
ذات العجالت الثالث بالقدرة
عىل املناورة إليقاف الس��يارة
يف موق��ف للس��يارات ،كام أن
مثة متعة يف قيادتها (اليسار).
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في الخط السريع

الس��يارة «دودج زيو» (« )Dodge ZEOسيارة العضالت» تعني
العملية صفري��ة االنبعاثات .إنها تعمل بالكهرب��اء متاماً .غري أن
شكلها القوي يذكر بالس��يارات التي تعمل بثامين إسطوانات من
ستينيات القرن العرشين.
معايير جديدة

مث��ل العديد من الس��يارات ،قد
يكون الجيل القادم من السيارات
الرياضي��ة هجين��ة أو س��يارات
كهربائية بالكامل .حينها ستكون
املهمة هي الحص��ول عىل أقىص
م��ا ميك��ن أن متنح��ه البطاريات
واملحركات الكهربائي��ة .ففي عام  2008وضعت
س��يارة «تس�لا» ( )Teslaاملعي��ار املبك��ر إلنتاج
ط��رازات تعم��ل بالكهرب��اء تبل��غ
رسعتها من  0إىل  60ميالً يف الس��اعة
( 97 - 0كم) يف غضون  4.8ثانية.

تقريب��اً حاملا تم ابتكار الس��يارات ،رغ��ب األثرياء
بأحدث وأرسع ،وأروع ،وأكرث التصاميم الباهرة .ويف
الس��نوات القادمة ،وبالرتكيز عىل االقتصاد ،والطاقة
املنخفضة ،والس��يارات الصديق��ة للبيئة ،هل ميكن
لهذه السيارات االستعراضية البقاء؟
تقوم الس��يارة الفاخرة جاك��وار طراز ،21
بطي لوحات الطاقة الشمسية الخاصة بها
عندما يتم إيقافها .وتواجه هذه اللوحات
الش��مس مث��ل أوراق
الش��جر ،وتقوم بإعادة
ش��حن البطاري��ات
املوجودة يف السيارة.

«بدت كأنها
فكرة جيدة»

صنعت سيارة «بريكلني أس يف Bricklin SV-(»1
 )1الرياضية من األلياف الزجاجية واألكريليك من
أجل الس�لامة وخفة ال��وزن .ولكنها كانت بطيئة،
وكان هيكلها يتصدع بسهولة ،كام أن محركها كان
يسخن ،وأفلس صانعها.
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ميكن أن تغري س��يارة «مايباخ» ( )Maybachالربمائية الفاخرة السفر يف الرب
والبحر .فهي ستكون سيارة ليموزين فاخرة عىل الرب ،ويتمدد جسمها جانبياً
إىل قارب ذي ثالثة أسطح مع لوحة أرشعة شمسية.

شياطين السرعة

قمرة القيادة

يعترب ال��وزن األقل والتبس��يط األفض��ل ،أو الديناميكية
الهوائي��ة ،حيوي��ة ل�لأداء األفضل .ولذا تق��وم أجهزة
الكمبيوتر باس��تعارة أش��كال الطائ��رات والزوارق
الرسيع��ة ملس��اعدة املركب��ات الربي��ة ع�لى
االن��زالق برسع��ة خ�لال اله��واء ،م��ع اإلبقاء
ع�لى عجالته��ا ممس��كة بثب��ات بامل��درج.

سيارة سباق هوندا العظمى
تعتزم رشكة هوندا العمالقة طرح س��يارة
الس��باق العظمى يف س��باق خيايل بري،
وبحري ،وج��وي ،حول الع��امل يف عام
تحسس
 .2025وميكن لهذه السيارة ّ
التضاريس وتغيري شكلها تلقائياً.
سيكون للسيارة املستقبلية يف مفهوم «يب
أم دبليو» للرؤي��ة الديناميكية الفاعلة
ق��وة دف��ع مكون��ة من هج�ين دفع
كهرب��ايئ وتوربيني يعم��ل بالديزل،
وينبغ��ي أن تبل��غ رسعته��ا من 0
حتى  60ميالً يف الس��اعة (97 - 0
كم) يف غضون  4.8ثانية.

يصبح الجناح ظهر
سفينة يف املياه
عجالت خلفية

يتم طي
العجالت يف
أنساق أخرى
فتحات للهواء أو
لدفع الطائرة املائية

تعمل مواد ألياف الكربون املركّبة عىل إبقاء وزن السيارة
«هينييس فينوم ج��ي يت» ()Hennessey Venom GT
قرابة طن واحد ( 0.9ط��ن) .ويبلغ مثن هذا الوحش
بقوة  750حص��ان حواىل  600,000دوالر.
فهل هذه واحدة من آخر السيارات
الفاخرة؟
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الشاحنات والخدمات العامة
يجب أن يخضع الش��حن ال�بري والخدمات العامة للنقل
الربي للتحول يف غضون الخمس والعرشين سنة القادمة.
كام ينبغي ملصادر طاقة أكرث تنوعاً واإللكرتونيات الذكية
أن تحافظ عىل سري الحياة اليومية.

ستستمر «قطارات الطرق» األسرتالية بالهدير عرب املناطق
النائية ،لتزوي��د املجتمعات النائية باإلم��دادات الحيوية
مثل الوقود.
محاربو الطرق

تنقل الشاحنات البضائع األساسية يف مختلف أنحاء
البالد ،يف حني تؤدي س��يارات الخدمة العامة املهام
اليومية مثل تسليم البضائع إىل املخازن وجمع القاممة.
وميك��ن لخي��ول العمل الكب�يرة هذه اإلف��ادة من
التكنولوجي��ات الجديدة مثل مس��احات مخصصة
للطرقات وتحوالت أرسع يف االتجاه.

س��وف تتمتع س��يارة «س��كانيا» ذات الخدمة
العام��ة الحرضية مبحرك هج�ين يعمل بالديزل
والكهرباء ،ومظهر «ودي» ،وشاشات عرض عىل
املقود لتظهر أنها تقاد بشكل آمن.

تندفع ش��احنات «مودي��ك» ( )Modecالكهربائية بهدوء
حول الش��وارع يف املناطق الحرضية مبدى رسعة يبلغ من
 150مي�لاً ( 240كم) .ولدى املحرك الكهربايئ
الق��وي ثالثة أج��زاء متحركة فق��ط من أجل
خدمة سهلة.

األش��كال «العضوية» للش��احنات الجديدة م��ن تصميم املصمم
األمل��اين لويجي ك��والين ( ،)Luigi Colaniستس��تخدم منحنيات
لخفض قوة الشفط أو مقاومة الرياح.

12

حنة «بريد كندا» مظهرا ً
ح شا
ميكن لتصميم مستقبيل أن مين سيقوم بتسليم الرسائل.
ً لـ «حلزون الربيد» الذي
رسيعا

«بدت كأنها
فكرة جيدة»

البنية التحتية

يعتم��د النق��ل ال�بري ع�لى البني��ة التحتي��ة مث��ل الط��رق امللس��اء،
ومحط��ات تعبئ��ة الوق��ود ،واالس�تراحات ،والتحك��م بحرك��ة امل��رور.
فيمك��ن لش��احنة كب�يرة عالق��ة إضاع��ة ق��در م��ن الطاق��ة أكرث من
ثالث�ين س��يارة عائلية .ولذا ميك��ن ملمرات مخصصة للش��حن الحد من
التلوث واستهالك البنزين ،إذ ميكن للعربات املرور فيها بصورة أرسع.

القسم
األمامي
ينزلق إىل
الخلف

كان ملفه��وم «نيوكلون» من ف��ورد لعام 1958
مفاع��ل نووي صغري .وقد صمم لقطع مس��افة
مذهلة تبلغ  5000ميل ( 8,000كلم) بش��حنة
وقود واحدة ،ولكن إنتاجه كان مكلفاً للغاية.

تقرتح رشكة «فولفو
»
ن
ظا
م
ط
ر
ق
خ
رض
اء
ل
عام
 2020يتم في
ها
ال
ف
ص
ل
ب�
ين
ع
ر
با
ت
الخدمة
كثرية التوقف وعرب�
�ا
ت
ا
لن
ق
ل
ال
ج
ام
ع
ي
ع
ن
السيارات الخاصة.

عربات قالبة مفصلية مستقبلية
تتضم��ن فكرة «فولفو» للجيل القادم من
ش��احنات جمع القاممة عىل كابينة متيل
إىل األمام ليتمكن السائق من الصعود إليها
بسهولة ،وقسم لحمل النفايات ينزلق إىل
الخلف للحفاظ عىل الحمل منخفضاً.

كابينة
مثل
الفقاعة

�احنات العمالقة
ال ت��زال الش� الطويل��ة تحمل
ذات األرج��ل مغرف��ة كب�يرة
أثقاله��ا يف ة فائقة .وللسائق
رسع
لطمرها ب يف أعىل الشاحنة.
مقصورة

مفصل لجسم الكابينة املفصلية
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ناقالت األفراد
تتطلع األمم لتوفري الطاقة والحد من التلوث
إىل وس��ائل نق��ل عامة أك�ثر ونقل جامعي
أفضل .ومع ذلك ،فإلغراء الناس باستخدامها
ينبغي أن تكون نظيفة ،ومتواترة ،ورسيعة،
وغ�ير مكلف��ة ،وآمن��ة ،وميك��ن االعت�ماد
عليه��ا ،ومريح��ة – ودقيق��ة يف مواعيدها.
اق�تراح الحافل��ة املتداخل��ة عب��ارة عن
طريق�ين رسيعني بس��عر طري��ق رسيع
واح��د ،حيث تبقى س��يارات الخدمات
العامة والس��يارات الصغرية الخاصة يف
األس��فل ،بينام يكون الركاب يف األعىل
يف كابينات تش��به طائر املطوال املايئ
عىل الجانبني.

يس��تخدم مط��ار «هي�ثرو» يف لندن
حواضن صغرية تعمل بالبطارية تحمل
أربعة أشخاص تس��مى «وسائل النقل
الرسيعة الش��خصية» ،وهي تس�ير يف
طرق مو ّجهة عىل شكل أخاديد املياه.
الطرق والسكك الحديد

تش��تمل وسائل النقل الجامعي عىل الحافالت التي تسري عىل
الطرقات ،وكذلك الس��كك الحديد ،مثل مرتو األنفاق وسكك
) ،يف الحدي��د املرتفعة ،فضالً عن الس��كة الحدي��د أحادية الخط.
ونيكا
ميكن للحافلة األيقونة ( )Icon Busالسري يف (ساءانتاذا مت الطابقني وس��تبقى الكهرب��اء املصدر الرئي��س للطاقة ،ألنه��ا مريحة،
حمر
كاليفورنيا .وهي مستوحاة من الحافلالةضالخمة مناظر رائعة .وهادئة ،ومنخفضة التل��وث .كام أنه باإلمكان توليدها بفعل
إنجلرتا .وتقدم نوافذها
يف لندن ،يف
الرياح ،والطاقة الشمسية ،والطاقة املائية،
والوقود.
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تقدم صناعات الحافالت يف
أمريكا الشاملية أحدث السيارات
منخفضة الطاقة ،مبا فيها تلك التي
تعمل بالغاز الطبيعي املضغوط.

الرقابة المركزية

من الرضوري وجود كمبيوت��ر مركزي ألنظمة النقل
يف املدينة من أجل عرض إشارات الطرقات ،وإشارات
املرور ،والعربات التي يتم التحكم بها من بعد ،مثل
الحافالت والس��كة الحديد أحادية الخط .لذا ينبغي
ألجهزة الكومبيوتر املس��تقبلية أن تكون قادرة عىل
تبديل حركة املرور من طريق واحد إىل آخر فور وقوع
حادث مروري أو حدوث عائق يف الطرقات ،لتجنب
جمود حركة املرور والحفاظ عىل استمرار حركة املدينة.
الكث�ير م��ن نق��اط التوق��ف القريب��ة جدا ً م��ن بعضها
تح�� ّول الرتكي��ز م��ن وق��ت الس��فر إىل وق��ت التحميل
والتفريغ .ولذا تحتاج رسعة وس��هولة الوصول إىل أبواب
عريض��ة ج��دا ً ،رشط أن تك��ون أرضية العب��ور يف نفس
مستوى منصة الصعود.

«بدت

كأنها
فكرة جيدة»

يس��تخدم د
ف
ع
ا
أل
نب
��
و
ب
ال
فا
ر
غ ضغ
فراغاً جزئياً يف املقدمة ضغ��ط هواء ط ه��واء منخفض أو
املركبات من خالل أنبوب ضخم .غري أعا ٍل يف املؤخرة لدفع
من انفجار طبلة األذن ومشاكل خط ن الركاب س��يعانون
رية يف التنفس!
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داخل المسار
كان��ت الس��كك الحدي��د أول وس��ائل النق��ل
امليكانيكية ،وذل��ك قبل حواىل  200عام .وقد
ولىّ زم��ن املح��ركات البخاري��ة التي تنفث
الدخ��ان .ف�ما ال��ذي يخبئ��ه املس��تقبل
لـ «الطريق الحديدي»؟
كان للهجني الياب��اين «إي  »200محركات عجلة
كهربائية تعمل بالبطارية أو مبولدات تعمل
بحركات الديزل.

تم صن��ع القطار
»360
«فاس��تيك
( )Fastech 360يف ع��ام 2005
الختب��ار تصميم تكنولوجي��ا الجيل املقب��ل لقطارات
شينكانس��ن (القطارات الرسيعة) الياباني��ة .والهدف من
ذلك هو الحصول عىل رسعة تزيد عن  200ميل يف الساعة
( 322كم /ساعة).

التقدم
االرتفاع المغناطيسي
يس��تخدم االرتف��اع املغناطي�سي ق��وى
مغناطيسية لجعل العربة «تحوم» فوق
املس��ار املو َّجه واالنتقال عىل طوله .ويف
ه��ذا املجال يتطلع نظ��ام «ترانرسابيد»
( )Transrapidاألملاين إىل تحقيق رسعة
تبلغ  300ميل بالساعة ( 483كم /ساعة).

عموماً ،تعترب السكك الحديد واحدة من أكرث األشكال الصديقة للبيئة للسفر،
كام أنها من أكرثها س�لامة .لذا ينبغي أن يتضمن التقدم التقاين يف السنوات
القادمة خطوط طاقة كهربائية ومحركات أكرث كفاءة ،فضالً عن مواد مركبة
ومواد أخرى أخف وزناً ،وشكالً أفضل انسيابية وركوباً أكرث راحة.

ابيد  09عىل مسار االختبار
ترانرس
16

املحركا

ت الخطية توفر الدفع

السيارات تحلق يف
الهواء أو تحوم فوق
القضبان مسار

ها فكرة جيدة»

«بدت كأن

السكك الحديد الشخصية

نادرا ً ما تتوقف عربات السكك الحديد أمام باب منزلك أو
حتى يف نهاية الش��ارع الذي تقط��ن فيه .وميكن أن يكمن
الحل يف نظام نقل س��كك حديد ش��خصية .حينها س��يقود
الناس سياراتهم الكهربائية الصغرية إىل أقرب محطة للسكك
الحدي��د ،ومن ث��م إىل العرب��ات منخفضة الحم��ل .وهنا
يقومون بإعادة شحن البطاريات يف سياراتهم ،وباالسرتخاء،
ومن ثم القيادة إىل وجهتهم.
د م��ن ابت��كار املخرتع
طائ��رة الس��كك الحدي
اس��تخدمت
 )George Bيف ثالثنيات
ج��ورج بين��ي (ennie
كتلندي
روحة الطائرات ،وقضبان
االس�� رشين مروحة دفع مثل م
ن الع
ن املقرر أن «تطري» فوق
الق��ر ها وأس��فل منها .وكان م
أعال
ها .غري أنها مل تقلع قط.
متجهة أبطأ تستخدم السكة ذات
عربة شحن

يف الس فيغاس ،نيفادا ،قضيب سكة حديد
أح��ادي الخط يبلغ طول��ه نحو  4أميال (6
كم) ،وله سبع محطات .وهناك خطط لبناء
امتداد له إىل مطار مكّاران الدويل.

س��يكون مبقدور قط��ار «الزئبق» الرسيع ذي الطابقني الس�ير برسعة تبلغ نحو 225
ميالً يف الس��اعة ( 362كم /ساعة) عىل قضبان السكك الحديد يف بريطانيا يف غضون
عرشين عاماً .فهو يستخدم التقنية الكهربائية ذات الكربون املنخفض ،ويتميز بشكل
أنيق ،ومقصورات خاصة لسفر املجموعات ،ويوجد فيه حتى مركز تجاري صغري.
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وسائل النقل الشخصية
تتكون معظ��م الرحالت الربية من ش��خص أو رمبا
ش��خصني فقط .ولذا يعد ركوب س��يارة كبرية ذات
عدة مقاعد إهداراً واضحاً للوقود وغريه من املوارد.
ولكن كيف ميكن لوسيلة النقل الشخصية أن تصبح
صغرية وأنيقة؟
رمبا تكون الدراجة الكهربائية ذات الثالث عجالت
التي يقودها ش��خص واحد من طراز «3
آر – يس» من تصميم رشكة هوندا
ه��ي الحل .جدير بالذكر أن
السقف الفقاعة ُيطوى
يف الطقس الجميل.

يطمس تصميم
«بروكسيام» من «ألفينو»
الحدود بني السيارة والدراجة النارية.
فمقصورته القابلة للدوران تقع فوق
عجالت عىل طراز قضيب ساخن لرحلة
رسيعة ممتعة.
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هل ميكن أن
يكون املستقبل
ذا عجلة واحدة؟
ففكرة الدراجة
ذات العجلة
الواحدة تعمل
بخلية وقود
الهيدروجني
وتتم عملية
توازنها باستخدام
الجريوسكوبات.

الكماشات رشيقة الحركة
تع��د الدراجات الهوائية وس��ائل نقل ش��خصية
«خرضاء» ،وه��ي رائعة للصحة .غ�ير أن راكبها
ميك��ن أن يتع��رض لل�برد ،والري��اح ،واألمط��ار،
والتع��ب .ومهام كان راكبها حذرا ً ،فإنه س��يكون
عرض��ة للخطر من قب��ل مس��تخدمي الطرقات
اآلخري��ن .لذا يج��ب أن تتمكن وس��ائل النقل
الش��خصية من تجنيب راكبها ح��االت الطقس،
ومن اس��تخدام الطاقة بعناي��ة ،فضالً عن توفري
حامية جيدة أيضاً.
يس��تخدم الق
ط
ار
ال
ك
هر
با
يئ
ذو
خ
ط
السكك
الحديد األح��
اد
ي،
«
س
��
وي
ب»
(b
ee
،)Schw
حواض��ن دراجات
ر
اق
دة
(
حي
ث
ي
رق
د
ال
ر
اكب
يف األسفل) للحفا
وغري عرضة لحاال ظ عىل الدراجني ساملني
ت الطقس للرحالت
ا
لقصرية أو لركوب املتعة.

«بدت كأنها فكرة جيدة»
استخدم املخرتع الربيطاين «كاليف سينكلري»
محرك الغس��الة الكهربايئ لعربته «يس »5
ع��ام  .1985غري أنها كان��ت بطيئة للغاية،
وكان مداه��ا ضئيالً ،ك�ما أنها كانت عرضة
ألحوال الطقس السيئة واألخطار املرورية.

قد تصبح الدراجات ذات العجلة
الواحدة الصغرية موضة ممتعة.
فبعد االنتهاء من رحلة ما ميكن
إرسالها إىل الحديقة تلقائياً.

تعت�بر العرب��ة «س��يغواي» التي
دخلت الخدم��ة عام  ،2001عربة
كهربائي��ة ذاتي��ة الت��وازن ميكن
التحك��م بها باملي��ل إىل األمام ،أو
الخلف ،أو الجانب.
االتصاالت
ستس��تمر امل��دن يف النم��و يف
السنوات املقبلة ،ومن املتوقع
أن تصب��ح وس��ائل النق��ل
الشخصية الحرضية مجال منو كذلك.
ولذل��ك س��تمنح ش��بكات الالس��ليك
(الراديو) الس��ائقني آخ��ر األنباء عن
الطقس ،والحوادث ،ومش��اكل أخرى،
وحتى تقديم املشورة عن أفضل طرق
شحن البطارية.
أجهزة استشعار
لألجسام القريبة

العربة الكهربائية املش ّبكة

تق�ترح رشك��ة ج�نرال موت��ورز
 ش��انغهاي تطوي��ر العرب��ةالكهربائي��ة «س��يغواي»(  (�Seg
 )wayباعتباره��ا عربة كهربائية
مش�� ّبكة حرضية لشخصني ذات
عجلت�ين .وس��يكون مبقدوره��ا
االتص��ال يف الوق��ت الحقيق��ي
باستخدام نظام األقامر الصناعية
لتحدي��د املواق��ع العاملي��ة
والشبكات الالسلكية املحلية.

قمرة للتوازن الجريوسكويب

محرك لكل عجلة
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عربات الطوارئ
الرسعة تقتل  -ولكن يف مقدورها أيضاً إنقاذ األرواح.
فكلام زادت رسعة خدمات الطوارئ يف الوصول إىل
مكان حادث ما ،ازداد عدد األشخاص
الذين ميكن إنقاذهم وعالجهم.

السباق ضد الزمن

«بدت كأنها فكرة جيدة»

يف أي حالة طوارئ ،س��واء كان حريقاً ،أو س��كتة قلبية ،أو
حادث س�ير ،فإن الدقائق األوىل تكون حاس��مة .ولكن قد
تكون الطريق للوصول إىل هناك وعرة ،أو نائية ،أو مزدحمة
بحركة املرور .لذلك تحتاج س��يارات الطوارئ يف املستقبل
إىل طاقة إضافية ،وآليات وتعليق ثقيلني ،وإطارات متينة.
س��تتمتع شاحنة اإلطفاء هذه املستقبلية بقدرة
الس�ير عىل جميع أنواع التضاريس ،وس��يكون
هيكلها مقاوماً للحرارة .كام س��يكون مبقدورها
حمل  570غالوناً ( 2158لرتا ً) من املياه ،باإلضافة
إىل املواد الكيميائية الرغوية ملدافع املياه.
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يف ع��ام  2003تم تزويد س��يارة اإلس��عاف هذه م��ن رشكة فورد يف
أربعينيات القرن العرشين مبحرك نفّاث من طراز «جي إي جي»79
– وهو نفس املحرك الذي يش��غّل طائرة الفانتوم «أم دي أف – .»4
وتصل رسعة س��يارة اإلس��عاف هذه  200ميل يف الساعة ( 322كم/
ساعة) ،ولكنها لألسف غري مر ّخصة للسري عىل الطرقات العادية.

أضواء الرشطة الدوارة

سيارات الرشطة «إي »7
ب��دالً م��ن تعديل مس��توى الس��يارات ،ف��إن العربة «إي
 ،»7ه��ي أول س��يارة مصمم��ة خصيص��اً لذل��ك
الغ��رض .فله��ا أب��واب م��ن الرص��اص،
ومح��رك تورب��و ديزل م��زدوج نظيف
الحرق ،فضالً عن قدرة تس��جيل
فيدي��و وص��وت م��ن
جمي��ع االتجهات.
قضبان
مصدات
متينة

باب خلفي يفتح إىل األعىل

إن املقاعد األمامية لعربة «إي  »7عريضة
جدا ً لتستوعب حزام بندقية الضابط ،كام
أنها مريحة لساعات العمل الطويلة.
ح��زام كل مقع��د خلف��ي
مرتكز يف الوسط ،ويكون
اإلبزيم قريباً من الباب،
ولذل��ك ال يحت��اج
الضاب��ط الحاج��ة
إىل تناول��ه ع�بر
السجني.

تحمل عربة «اإلنقاذ أكس»
من رشك��ة فورد ،التي ميكنها
الذهاب إىل أي مكان ،وحدة
طبي��ة ،مب��ا يف ذلك ماس��ح
ض��ويئ ومجموع��ة جراحية
يساعدها حاسوب.

المساعدة من
المقر الرئيس

تحتاج ح��االت الط��وارئ إىل
اتص��االت رسيع��ة .وال بد من
إرسال صور الفيديو والصوت
يف ب��ث مب��ارش م��ن مش��هد
الحادث إىل املقر .ومن هناك،
ميكن للخ�براء إعط��اء أفضل
لن تكون األرض الوعرة ،واملس��تنقعات ،النصائح إىل العاملني يف املكان،
واملياه مش��كلة بالنس��بة لعربة اإلنقاذ
الربمائية .وهي مصمم��ة للمناطق التي مثل كيفية إنقاذ ضحية جريح
أو حتى إبطال قنبلة.
ترضبها األعاصري والفياضانات.
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السالمة أوالً
الرسع��ة ماتع��ة ،ويبدو املظهر ش��ائقاً ،كام أن
كون الس��يارات صديقة البيئة أمراً جيداً ،ولكن
الس�لامة أوالً .فه��ل ميكن أن تس��تمر حوادث
النقل الربي واإلصابات باالنخفاض؟
تخفيف الوطأة

كانت الوس��ادة الهوائية إحدى أهم التطورات للس�لامة داخ��ل املركبات .وقد
ش��وهدت ألول مرة للسائقني يف سيارات «مرسيدس بنز» يف عام  .1981ومن ثم
جاءت هذه الوس��ائد لركاب املقعد األمامي ،وبعد ذلك لركاب املقاعد الخلفية.
وآخر ابتكار يف هذا املجال هي س��تارة الوس��ادة الهوائية الجانبية .وقد ييل ذلك
حزام الكتف ذايت االنتفاخ.
تتميز أحدث سيارات «فولفو» بأجهزة
استشعار تحذر من قدوم أجسام قريبة.
يلت��ف كاب��ح
الرأس النش��ط
م��ن رشك��ة
«ساب» ملنعه
م��ن االتدف��اع إىل
األمام والتسبب باإلصابة بجروح.
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تنتفخ وسادة السائق الهوائية يف شطر
من الثانية (أعاله) عندما تكتشف أجهزة
االستشعار أي تباطؤ مفاجئ .وهي تحول
دون ارتطام السائق باملقود أو بالزجاج
األمام��ي .ك�ما سيكون مبقدور ستار
الوس��ائد الهوائي��ة
الجانبية يف سيارات
«مرس��يدس بن��ز»
(اليمني) امتصاص
التأثريات الناجمة
ع��ن اليس��ار أو
اليمني.

تش��ع أضوا
ء
ال
ر
ؤي
ة
ال
لي
لي
��
ة
م
الحمراء أمام الس��يارة .كام ن رشكة «بوش» ا
لت
ي
ت
ع
م
ل
مبا
ي
ق
ر
املخ ّفضة التوهج وتعرضها تلتقط كامريا بالقرب من مرآة الرؤية الب من األش��عة تحت
عىل الشاشة.
خلفية االنعكاس��ات

«بدت

كأنه
ا فكرة جيدة»

نظم الوقاية

ستشتمل التطورات حول املركبات أشعة تحت الحمراء،
ورادار ،وأجهزة استش��عار موجات دقيقة للكشف عن
األجس��ام القادمة تعرض تحذيرا ً عىل الشاشة أو تطلق
صوتاً .وينبغي لذلك التخلص من «البقع العمياء» التي
تزع��ج الس��ائقني ،عندما يتجاوزون مرسعني س��يارات
أخرى عىل الطريق الرسيع ليالً.

كان تتمت��ع الش��ا
حن
ة
«ت
و
بي
د
و
»
ل
ع�
�ا
م
ميزات الس�لامة سبقت زمانها ،مبا يف  1948بالعديد من
د ّوارة ،وحزام أمان ،ولوحة ع ّدادات ذلك كشافات مركزية
من جميع الجوانب .ولكن الرشكة عانمبطنة ،وقفص س�لامة
واألمن ،والرضائب.وقد تم صنع  51ت من فضائح الرشوة،
سيارة من هذا الطراز.

فقاعة السالمة الظاهرية
فقاعة السالمة الظاهرية عبارة عن صفيفة من أجهزة االستشعار
لكل االتجاهات تس��تخدم تقنيات مختلفة .وتقوم هذه األجهزة
بتسجيل أي جسم قريب ،وتتنبأ باتجاهه ورسعته ،وإبالغ السائق
بذل��ك .ويف حال مل يتمكن الس��ائق من الترصف ،تتخذ الس��يارة سيكون جسم الـ «رشنقة» من «سكاراب – إي» املصنوع من مواد
مركّبة متطورة خفيفاً جدا ً ،ولكنه قوي ،وذلك لتوفري الحامية من
أفضل ترصف لتفاديه تلقائياً.
كل الجوانب .وميكن ألجهزة االستش��عار الداخلية أن «يش��عر»
مبزاج السائق وترصد أي ردود فعل مشبوهة للسائق.
تحذير تغيري املمر

دعم الكشف
تحذير االصطدام األمامي

عني البقعة العمياء
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ابتكارات رائعة

أن تكون السيارات عىل الطرقات
صديق��ة للبيئة أم��ر رائع .ولكن
ميكن التس��بب برضر إيكولوجي
كب�ير قب��ل فعل ذل��ك يف عملية
التصني��ع .ل��ذا ينبغ��ي أن تحد
رشكات صناع��ة الس��يارات م��ن
استخدامها للطاقة واملواد الخام.

لسيارة «جينا» من تصنيع «يب أم دبليو» غطاء جسم مصنوع من
النس��يج ُيس��حب فوق هيكل مصنوع من معدن قابل للتعديل
وأسالك من ألياف الكربون.
الروبوتات والمواد

ستس��تعمل املصانع يف املس��تقبل عدد أكرب من الروبوتات،
واملعدات اآللية ،وأجهزة الكمبيوتر مام هي عليه اليوم .كام سيتم إعادة تدوير كل
يشء م��ن النفايات ،مثل مخلفات الحفر والتش��ذيب ،يف عملية اإلنتاج .إضافة إىل
ذلك س��تصبح املواد التي ال تصدأ مثل املواد املركبة ،والراتنجات أخف وزناً وأقوى
مام هي عليه اآلن.

24

لق��د أصب��ح لح��ام
الصلب واأللومنيوم
باس��تخدام ش��عاع
اللي��زر أرسع وأكرث
دقة .ك�ما ميكن أن
يكون رأس الش��عاع
أقل من  0.5ملم.
ال تأخذ الروبوتات اس�تراحات ،أو
عط�لات ،أو إج��ازات مرضية ،أو
وقتاً لتناول القه��وة .ولكن يجب
أن تبق��ى يف حالة صيان��ة جيدة،
وأن يتم تعديلها ،والسيطرة عليها.
وسيكون لدور «مقدمي الرعاية»
البرش لها أهمية متزايدة.

يوجد يف م
ص
ن
ع
و
م
ت
ن
ز
ه
«
م
فولفسبورغ ،بأملانيا ،ص دينة السيارا
ت
»
ال
خا
ص
ب
للمشرتين عن طري وامع عمالقة
ل
ت
رشكة «فولكس ،يف
خ
ز
ي
ن
0
0
4
قم
سيارة
صعد دوار مشاهدة سياراتهم في جديدة .وميكن
ام يتم جمعها.

اإلنتاج الذكي

من املمك��ن أن يك��ون هناك أيض��اً تقدماً
يف خط التجميع .فالسيارات سيتم تصميمها
م��ن مجموعات وح��دات قياس��ية تراكبية
تركّب معاً يف مجموعات مختلفة .وس��يقوم
خط التجميع بالتبديل الرسيع لصنع مركبات
فردي��ة ،وألوان ،ومي��زات مخصص��ة ،وفقاً
لطلب كل عميل.

أين هم الناس؟ إنهم لن يظهروا يف
املستقبل البعيد إال يف خط التجميع
للقيام بأعامل الصيانة العادية.
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القوة للعجالت
عىل األرجح أن تستخدم وسائل النقل الربي مجموعة
متزاي��دة من الوقود واملحركات وفقاً لنوع الس��يارة
والدور الرئيس الذي ستضطلع
فيه ،وإذا م��ا كانت للعمل أو
للرتفيه.
الوسائل المتبعة

بعد س��نوات عديدة من البدايات
الكاذبة ،بدأت السيارات الكهربائية
أخ�يرا ً بإح��راز تقدم .فق��د أصبح
بعضها كهربائياً بالكامل يس��تخدم
بطاريات قابلة إلعادة الش��حن أو
خاليا وقود الهيدروجني .كام أصبح
بعضها اآلخر سلسلة هجني أضيف
إلي��ه محرك داخيل االح�تراق يولّد
الكهرب��اء أيضاً .ويف الهجني الجزيئ،
يح ّرك املولّد أو املحرك العجالت.

ميك��ن أن يت��م إنش��اء محط��ات
لتعبئ��ة الهيدروجني يف كل مدينة،
حي��ث ميكن م��لء الخ��زان بغاز
الهيدروج�ين املضغ��وط بش��دة
الستخدامه من قبل خاليا الوقود.
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ب��دالً من محرك واحد
مبها ٍو وتروس مرتبطة
بالعج�لات ،ميكن أن
يك��ون ل��كل عجل��ة
محركه��ا الكهرب��ايئ
الخاص ،كام هو الحال
يف س��يارة ال��ـ «يب أم
دبليو» الصغرية هذه.

ول سيارة تعمل بالكهرباء بالكامل
كانت سيارة «تسال» أ تغطي  220ميالً ( 354كم) بشحنة
إنتاجها كمياً .وهي
تمحدة من ب ّطاريات «ليثيوم أيون».
وا

الوقود المستقبلي

«بدت كأنها فكرة جيدة»

يصن��ع الوق��ود الحي��وي م��ن محاصي��ل مس��تدامة مثل
قص��ب الس��كر أو زي��ت الكان��وال .ولكن بوج��ود الكثري
م��ن الجياع ،هن��اك جدال حول م��ا إذا كان م��ن األجدر
اس��تغالل األرايض الزراعي��ة بزراع��ة املحاصي��ل الغذائية
للب�شر ب��دالً م��ن ذل��ك .فلوح��ات الطاق��ة الشمس��ية
تتحس��ن برسعة ،وستس��اعد ذات يوم هياكل الس��يارات
عة السيارات أول والنوافذ املصنوعة منها عىل شحن البطاريات.
كة جرنال موتورز لصنا

كانت سيارة «إي يف »1من رش
الختبار الهندسة ،والتسويق،
سيارة تعمل بالكهرباء فقط ،ص ّممت�د عملت بش��كل جيد ،ولكن
وقي��ادة الس��يارات الكهربائية .وق� القوانني األمريكية النبعاثات
الكرب��ون تغ�يرت .ولذا تم
سحق سيارات «إي يف  »1الـ
 800جميعها أو تم إرس��الها
إىل املتاح��ف أو احتفظ بها
جامعو السيارات.

الحاض��ن اله��وايئ م��ن إنتاج رشك��ة «تطوير
املحركات الدولية الفرنسية تعمل بالهواء! أي
إنه يتم إطالق الهواء املضغوط
ج��دا ً بب��طء حت��ى تدور
العجالت عىل الطرقات.

خزان بنزين

فازت جامعة «توكاي» يف اليابان بجائزة «تحدي
الطاقة الشمسية» الجنوب أفريقية يف عامي
 2008و .2010يذكر أن حدوث مثل هذه
املسابقات يطور تكنولوجيا الطاقة
الشمسية.
محرك كهربايئ

حزم بطاريات الليثيوم
أيون يف األرضية
محرك يعمل بالبنزين

بدأ بيع سيارة «شيفروليه
فولت» يف عام .2010

مولّد كهربايئ

داخل سيارة «شفروليه فولت»
تتمتع السيارة الهجني «ش��فروليه فولت» بدارات بطاريات
«ليثي��وم أي��ون» قابلة إلعادة الش��حن ملحركه��ا الكهربايئ.
فحني تفرغ ه��ذه البطاريات يقوم محرك البنزين ذو األربع
أسطوانات الصغرية بتشغيل مولد الكهرباء لتشغيل السيارة
وإعادة شحن البطارية.
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خال من
مستقبل ٍ
زحمة السير

إن عائلة س��يارات «هيونداي»
لع��ام  2020مغط��اة بأل��واح
شمسية تولّد الكهرباء لتحويل
امل��اء إىل هيدروج�ين لخالي��ا
الوقود الخاصة بها.

تقول التوقعات إن كل يوم سيش��هد وصول 70,000
سيارة جديدة إىل الطرقات حول العامل ،وخصوصاً يف
آسيا .ولكن كيف ميكن للطرقات ،ومواقف
الس��يارات ،وغريه��ا من البن��ى التحتية
التعامل مع منو هائل من هذا القبيل؟
ستتع ّرف العربات مثل «السيارة اللينة» (سيارة
املدين��ة) من تصمي��م معهد ماساتشوس��تس
للتكنولوجي��ا إىل مدنه��ا وتس��اعد الناس عىل
السفر بشكل أكرث كفاءة.
مزيد من التنوع

مثة ح��ل بوجود أن��واع أكرث من الس��يارات .فالس��يارات
الكهربائية الصغرية من نوع الحواضن التي تتسع لشخصني
أو ثالثة أشخاص ستكون شائعة يف املدن .وسيكون مبقدور
الس��يارات الهجني متوسطة الحجم حمل العائالت .كام أن
وضعية السفر
وضعية الوقوف
زيادة أسعار الوقود ،ووضع مزيد من ضوابط حركة املرور،
الدراجة الروبوت
وقوانني تلوث أكرث رصامة ،كفيل بأن يح ّول سفر املسافات
ميكن أن تكون الدراج��ة الروبوت الكهربائية مثالية ملهامت الطويلة من الرب إىل السكك الحديد.
املدينة أو السفر قصري املسافة
م��ن وإىل مكان العم��ل .إنها
هادئ��ة ونظيف��ة ،حت��ى أنه
ميكن طيها للحد من املساحة
األرضي��ة الت��ي تش��غلها أو
«بصمته��ا» لتوفري املس��احة،
سواء إليقافها أو إعادة شحنها.
ميك��ن أن «تتك�� ّوم» س��يارات املدينة
الكهربائي��ة م��ن تصمي��م معه��د
ماساتشوستس للتكنولوجيا مع بعضها
عندم��ا ال تكون قيد االس��تعامل ،مثل
العديد من عربات التسوق.
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المدينة الشبكة
س��تؤدي االتص��االت دوره��ا كذل��ك .إذ ميك��ن
للمركبات املوصول��ة باإلنرتنت تخطي ازدحامات
الس�ير وجمع املعلوم��ات حول رح�لات ركابها
املنتظمة .كام ميكن للس��يارات السري عىل الطرق
الرسيعة يف قطار أو قافلة «افرتاضيني» ،والحفاظ
عىل املسافة يف ما بينها تلقائياً ،فيام يغادر بعضها
وتنضم إليها سيارات أخرى.

يف غضون ثالثني عاماً ميكن أن يكون يف املدن
جمي��ع األنواع املختلفة من وس��ائل
النقل الت��ي يعمل أغلبها بواس��طة
الكهرب��اء .وس��يكون ه��ذا نتيج��ة
التكنولوجي��ات البديلة املس��تدامة
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
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التطلع إلى المزيد!
يف املس��تقبل البعيد ،رمبا بعد  100سنة من
اآلن ،هل س��تبقى مثة وس��ائل نق��ل برية؟
فاالخرتاعات مثل محركات األقراص املضادة
للجاذبي��ة ق��د تعني أن الجميع س��ينتقلون
عرب الجو .ولكن قد يريد البعض االس��تمتاع
بالقيادة الرسيعة عىل الطريق الرسيع.
تعترب فكرة «مازدا موتونارو» بدلة عربة قابلة للتعديل
بالكامل يرتديها الس��ائق .وهي مغطاة بخاليا شمسية
تتحرك عىل عجالت إسطوانية أربع ،ويتغري شكلها وفق
ظروف ورحالت مختلفة.
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جياً إىل وسائل نقل جوية ،أي إىل سيارات أو
ربي تدري
ميكن أن تتحول وسائل النقل ال تصبح الطرق الرسيعة من مخلّفات املايض.
دراجات نارية حوامة .وحينها س

المسرد
أحادية الخط

خاليا الوقود

هو جهاز يجعل الكهرباء من الوقود مثل الهيدروجني
هي العربة التي تسري عىل قضيب سكة حديد مركزي،
بدالً من قضيبني (مسارين) بجانب بعضهام كام هو الحال عن طريق تقسيم ذراته عن بعضها البعض .كام أنها تنتج
املياه كمنتج ثانوي رئيس.
يف السكك الحديد املعيارية.
البنية التحتية

هي أنظمة وشبكات الدعم للمركبات الربية ،كالطرقات،
والجسور ،واألنفاق ،ومحطات البنزين ،ومواقف
السيارات ،والتحكم بحركة املرور.
االرتفاع المغناطيسي

هو االرتفاع املغناطييس الذي يستخدم قوة جذب أو
تنافر مغناطييس لجعل العربة «تعوم» أو ترتفع يف الهواء.
التوربينات

هو عمود محرك دوار شبيه بأرياش أو دوارات املراوح،
والتي تدور عندما تتدفق السوائل أو الغازات عربها.
الجيروسكوب

هو جهاز دوار رسيع يحافظ عىل وضعه ويقاوم أي تحريك
له.
الخاليا الثانوية

هي الخاليا التي تصنع الكهرباء أو «البطاريات» القابلة
للشحن ،وليس الخاليا األولية التي ليست كذلك.

خاليا وألواح شمسية

هي أجهزة إلكرتونية بحجم الزر تح ّول الضوء إىل طاقة
كهربائية .والعديد من الخاليا الشمسية يف صحيفة واحدة
كبرية هي لوحة طاقة شمسية (صفيفة شمسية).
شينكانسن

هي عربات السكك الحديد اليابانية الكهربائية ،وغالباً
ما تسمى «القطارات الرسيعة» (أو القطارات الرصاصة)
بسبب شكلها االنسيايب ورسعتها الفائقة.
المركبات
ّ

هي املواد املصنوعة من عدة مواد مثل الكربون أو
البالستيك ،أو األلياف الزجاجية ،والراتنجات ،والسرياميك.
الهجين

هو السيارة أو الطائرة التي لها شكلني من أشكال الدفع،
مثل محرك بنزين ومحرك كهربايئ.
الوقود الحيوي

هو الوقود (مصادر الطاقة) املصنوع من املواد البيولوجية
أو الحية مثل النفط من املحاصيل الزراعية ،أو الغاز من
املواد املتعفنة – وحتى من روث الحيوانات الجاف!
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الفهرس
أ

االتصاالت29 ،21 ،19 ،

ب

بروكسيام ،ألفينو18 ،
بريكلني أس يف 10 ،1
بطاريات ليثيوم أيون27 ،9 ،
بنز ،كارل6 ،
البنزين27 ،13 ،8 ،6 ،
بيفو  ،2نيسان9 ،
بيني ،جورج17 ،

ج

جاكوار طراز 10 ،21

ح

الحاضن الهوايئ27 ،
الحافالت األيقونة14 ،
الحافلة املتداخلة14 ،

خ

خاليا الوقود26 ،20 ،18 ،9 ،4 ،

د

سويب18 ،
السيارات الربمائية21 ،10 ،
السيارات الحوامة8 ،
السيارات الفقاعات ،طراز إيسيتا 8
السيارات اللينة28 ،
سيارات املدينة ،فولكس فاكن25 ،
سيارة «يب يب  »1الكهربائية8 ،
سيارة «جينا» من «يب أم دبليو»24 ،
سيارة «سكانيا» ذات الخدمة العامة12 ،
سيارة «كرايسلر» الصديقة للبيئة9 ،
سيارة إسعاف من فورد20 ،
سيارة املدينة9 ،
سيارة تسال10 ،
سيارة سباق هوندا11 ،
السيارة ستانيل ستيمر6 ،

ش

شاحنة «موديك»12 ،
شاحنة اإلطفاء20 ،
شاحنة النفايات ،فولفو13 ،
شاحنة بريد كندا12 ،
شيفروليه فولت27 ،
شينكانسني16 ،7 ،

ص

الدراجة الروبوت28 ،
الدراجة الكهربائية « 3يس – آر» 18 ،صناعات الحافالت يف أمريكا
دودج زيو10 ،
الشاملية14 ،

ر

الرؤية الليلية ،بوش22 ،

س

ف

فايربريد 7 ،1
فكرة الدراجة ذات العجلة الواحدة18 ،
فورد ،هرني7 ،

ق

قطار «الزئبق» الرسيع17 ،

ك

كابح الرأس ،ساب22 ،
كابكا ،بيجو8 ،
كاديالك7 ،
كوغنوت ،نيكوال6 ،
كوالين ،لويجي12 ،
كونفيكار ،السيارة املحلّقة9 ،

م

مازدا موتونارو30 ،
املركب 11 ،و  16و  23و 24

ن

نظام طرق خرضاء13 ،
نظام نقل سكك حديد شخصية17 ،
نيوكلون ،فورد7 ،

هـ

الهجني26 ،16 ،12 ،10-11 ،
ط
الطاقة الشمسية 30 ،28 ،27 ،14 ،10 ،الهيدروجني 9 ،و  18و 26
هينييس فينوم جي يت11 ،
طائرة السكك الحديد17 ،
الطوربيد ،تاكر23 ،

سكاراب – إي23 ،
السكة الحديد أحادية الخط 18 ،17 ،14 ،ع
السالمة الظاهرية23 ،4 ،
عربات السكك الحديد إي 200،16
عربة اإلنقاذ أكس ،فورد21 ،
سنكلري يس 19 ،5
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العربة الكهربائية «سيغواي»19 ،

و

وسائل النقل الرسيعة الشخصية14 ،
وكالة مشاريع البحوث املتطورة
الدفاعية ،تحدي8 ،

