اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ از آزﻣﺎﯾﺶ  BFRدر ﺳﺎل آﺗﯽ ﺧﺒﺮ
ﻣﯽ دﻫﺪ؛ راﮐﺘﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  BFRﯾﺎ »راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﺑﺰرگ«
ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺳﺮﺳﺎم آور از ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ روی ﮐﺮه

زﻣﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ راﮐﺖ ﺳﻔﺮ از ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﻨﻬﺎ  30دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.
 BFRﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﯾﮏ ﻣﻮﺷﮏ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف و ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻓﺎﻟﮑﻮن  9ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺠﺪد دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ در زﻣﯿﻦ ،اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎره ای را ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﭙﺲ اﮐﺲ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻃﯽ ﻓﺴﺘﯿﻮال  SXSWﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ راﮐﺖ از ﺳﺎل آﺗﯽ
ﻣﯿﻼدی آﻣﺎدﮔﯽ اﺟﺮای ﭘﺮوازﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت آزﻣﺎﯾﺸﯽ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:

ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎره ای ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل
 2019ﭘﺮوازﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت آزﻣﺎﯾﺸﯽ را ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ وی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻼش ﮐﺮد ﻫﺪف ﺧﻮد از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﺠﺎت
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ:

در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ﻧﮋاد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺦ ﮐﻮچ ﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻫﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﭘﯿﺘﺰا ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  BFRﺑﺎ راﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﺳﮏ ،ﺑﻮﺳﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از  37ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ  31دﺳﺘﮕﺎه از آﻧﻬﺎ روی راﮐﺖ و

ﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﯿﺰ روی ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻗﺪرﺗﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ راﮐﺖ ﺳﺎﺗﺮن  5را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

اﯾﻦ راﮐﺖ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ  150ﺗﻦ ﺑﺎر را دارد ﮐﻪ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ اﺳﺖ اﻣﺎ  BFRاﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﻪ ﮐﺮه ﻣﺎه را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎره ای ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺳﺎ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ اﺳﺖ و ارﺗﻔﺎع 106ﻣﺘﺮی  BFRﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ آن را دﺷﻮاﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان درﺧﺸﺎن ﻣﺎﺳﮏ در ﺑﺮآورد ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی و
ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎی ﻣﮑﺮر در آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ  BFRﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

