روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر راﮐﺖ
]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن
ﺷﻤﻊﻫﺎی ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ او ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر راﮐﺖ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ.
» ،«Firefly Aerospaceﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻊ در اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
دارد ارﺳﺎل ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺟﺸﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﺪ  ۴۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﻤﻊﻫﺎی ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ او را ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر

راﮐﺖ روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

» ،«Tom Markusicدﯾﮕﺮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﺮﮐﺖ  Firefly Aerospaceﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻼت روز ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺮ ﻓﺮدی روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﺷﻤﻊﻫﺎی ﮐﯿﮏ اﺳﺖ .آنﻫﺎ آب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﺎن
ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ .روﺷﻦ ﮐﺮدن آنﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮدی را اﺑﺪاع ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﺷﻤﻊﻫﺎی ﮐﯿﮏ را ﻫﻤﺰﻣﺎن روﺷﻦ ﮐﺮد«.
در اداﻣﻪ وﯾﺪﯾﻮ ﺗﻼش اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﻊﻫﺎ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺷﮑﻞ
روی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻮﺗﻮر راﮐﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻪ  Reaverﻧﺎم دارد ﺑﺎ ﻏﺮﺷﯽ ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﮐﯿﮏ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ زﻏﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول راﮐﺖ  Alphaاز ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺗﻮر  Reaverﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺷﺮﮐﺖ  Firefly Aerospaceﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ راﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Firefly Alpha
اﺳﺖ ﮐﻪ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺮﺗﺎب آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ راﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ ﯾﮏ ﺗﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪار ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و  ۶۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪار ﺧﻮرﺷﯿﺪآﻫﻨﮓ را دارد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ راﮐﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Betaو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﺮودﮔﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ
ﻧﺎم  Genesisﺑﺮای ﻧﺎﺳﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد ،از آن ﺑﺮای ارﺳﺎل
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه در ﺳﺎل  ۲۰۲۴ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »آرﺗﻤﯿﺲ« اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

