ﭼﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ ﻫﺎﯾﭙﺮﺳﻮﻧﯿﮏ ﺧﻮد را آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﺮد :ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ زﻣﯿﻦ در  ۲ﺳﺎﻋﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،آذر ۱۳۹۹
داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﭼﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺳﺎﺧﺖ و آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ ﻫﺎﯾﭙﺮﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺎم »«Sodramjet
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻮت ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

در ﮐﻤﺘﺮ از  ۲ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺼﺪی روی زﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺮوازآزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ در ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎد در ﭘﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن راﻧﺶ،
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﻮﺧﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد »زوﻧﮕﻠﯿﻦ

ﺟﯿﺎﻧﮓ« از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﭼﯿﻦ رﻫﺒﺮی ﺷﺪه ،در ژورﻧﺎل »Chinese Journal of
 «Aeronauticsﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻓﺮاﺟﻮی ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ از ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪار

اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ ﺷﺘﺎب ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره وارد اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﯾﮏ ﻓﺮودﮔﺎه ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ ﺑﺎ  ۹ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت در ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮری
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ۱۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎدی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺖ در ﭘﮑﻦ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ  Sodramjetﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎﯾﭙﺮﺳﻮﻧﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر »اﺳﮑﺮمﺟﺖ« ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻫﺎﯾﭙﺮﺳﻮﻧﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﮑﺮمﺟﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻫﺎی آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .دوﻟﺖ ﭘﮑﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺎﯾﭙﺮﺳﻮﻧﯿﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﭼﻨﺪان ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

