اﺳﺘﺎرﺗﺎپ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ راﮐﺖﻫﺎی ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی
را رواﻧﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،دی ۱۳۹۷
ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ۹۵درﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎت راﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﺗﺎب »ﮐﯿﭗ ﮐﺎﻧﺎورال« ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ  Relativity Spaceدر ﮐﻨﺎر اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ULA ،و ﺑﻠﻮ
اورﯾﺠﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﺗﺎب در ﮐﯿﭗ ﮐﺎﻧﺎورال
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮر Aeon
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﯿﺶ از  ۴۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ Relativity Space .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ داﯾﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﺴﺖ
ﻣﻮﺗﻮر  Aeonاز ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ »اﺳﺘﻨﯿﺲ« ﻧﺎﺳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭘﺮﺗﺎب
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ راﮐﺖ ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۱۲۴ﺗﺴﺖ
روی ﻣﻮﺗﻮر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

راﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ  Terran 1ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ردﯾﻒ راﮐﺖ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻗﺮار دادن ﺑﺎری ﺑﻪ وزن  ۱۲۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در
ﻣﺪار ﭘﺎﻨﯽ زﻣﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ راﮐﺖ
ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی Stargate
راﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎﭘﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Stargateﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﻓﻠﺰی در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۶.۶ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  ۳.۳ﻣﺘﺮ را دارد.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺤﻔﻈﻪ و اﻧﮋﮐﺘﻮر
ﻣﻮﺗﻮر در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺎدی از ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻣﺎ  Stargateآﻧﻬﺎ را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
ادﻏﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ  Relativity Spaceﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ روی اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯽ  ۶۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ راﮐﺖ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺪه ﻫﺪف از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺷﮏ

و ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

