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ﻧﺎﺳﺎ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎل ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی را در
ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺸﺎت روی ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  14ﻣﻮﺗﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﮑﺴﻮل ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ  X-57ﻧﺎم دارد و ﺑﺎ اﺳﻢ
ِ
ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﮐﺲ ﻧﺎﺳﺎ در ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ

ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ،
ﺗﺼﺎﻋﺪات ﮐﺮﺑﻨﯽ و ﻧﻮﯾﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل
ﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ﮐﺎراﻣﺪﺗﺮ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﻮﻟﺪن ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺎﺳﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی اﮐﺲ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪی از ﻃﺮح  10ﺳﺎﻟﻪ اﻓﻖ ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رودX-57 ،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﻫﺎ را در آﻏﺎز ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ از روی اﺳﻢ ﺟﯿﻤﺰ ﮐﻠﺮک ﻣﮑﺴﻮل ﻓﯿﺰﯾﮏ دان اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﯾﺪه ﻗﺮار ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی راﻧﺸﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻫﻤﮕﺮای ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ  Sceptorﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺧﻮد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪل ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ای از  Tecnam P2006Tاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرده ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺮوی راﻧﺸﯽ اش ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺛﺎﺑﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺗﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  281ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
ﻧﺎﺳﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را روی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی اﮐﺲ آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺗﺎ آﻣﺎده ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ای در ﺣﺪود  20ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
را در اﺧﺘﯿﺎر ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی اﮐﺲ ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ را اراﺋﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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