ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ وﯾﺮﺟﯿﻦ از راﮐﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ »ﻻﻧﭽﺮ وان«
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
رﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ وﯾﺮﺟﯿﻦ» ،رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن« از راﮐﺖ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،راﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ
ﺑﻪ ﭘﺎی ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎی »اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ« در ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن« ﯾﮑﯽ از ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن دﻧﯿﺎ ،ﺣﺎل ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن راﮐﺖ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ
ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه .اﯾﻦ راﮐﺖ ﺳﻮار ﺑﺮ ﻫﻮاﮔﺮد )ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۹۱۴۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﯾﺮﺟﯿﻦ اورﺑﯿﺖ »دن ﻫﺎرت« ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻫﻮاﻓﻀﺎ ﮐﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ
زﯾﺎدی ﮐﺎر ﮐﺮده در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺗﻼش و ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .ﻣﺪﻟﺴﺎزی و
ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﺑﺰار ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﯾﮏ روز راﮐﺖ را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻗﺮار دادﯾﻢ ،آن را زﯾﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ
را در آن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار

ﻣﯽدﻫﺪ.
در دﻧﯿﺎی ﻫﻮا و ﻓﻀﺎی ﻗﺪﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.

راﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺪودا  ۲۲ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد ﺳﺮﻋﺘﺶ  ۲۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺣﺪود  ۲۷۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ راﮐﺖ  ۲۶ﺗﻦ وزن دارد ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  ۲۵اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ .راﮐﺖ ﻻﻧﭽﺮ وان در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻦ ﻫﻮاﮔﺮد  Cosmic Girlﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﺑﯿﺎﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺮﺟﯿﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  Cosmic Girlراﮐﺖ ﻻﻧﭽﺮ وان را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ

دادهی ﻣﻬﻢ و ﻣﻔﯿﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﺖ و ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﺎﺧﺘﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻗﺮار
دﻫﺪ.

رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﯾﺮﺟﯿﻦ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ روﯾﺎی او ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر در ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ راﮐﺖﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﮐﻨﺪ .او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ  CNBCﮔﻔﺖ:

ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ]راﮐﺖﻫﺎﯾﻤﺎن[ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه .و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﺎهﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﺧﻮدم در ﯾﮑﯽ از راﮐﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.
ﻋﻼﻗﻪی رﯾﭽﺎرد ﺑﺮاﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ وی را در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﯾﻌﻨﯽ
»اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ« ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ.

ﻣﺎﺳﮏ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی  Falcon Heavyاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ راﮐﺖ دﻧﯿﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎﺳﮏ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ اﯾﻦ راﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از راﮐﺖ ﻻﻧﭽﺮ وان

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

