ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ را رواﻧﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،دی ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ
راﮐﺖ »ﻧﯿﻮ ﺷﭙﺮد« را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﮐﭙﺴﻮل ارﺗﻘﺎء ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻇﺎﻫﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ
ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ را رواﻧﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ اﺧﯿﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد SN-14 ،را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در
اﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎب از ﯾﮏ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﯿﻦ ﮐﭙﺴﻮل ارﺗﻘﺎﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻇﺎﻫﺮا  SN-14آﺧﺮﯾﻦ

ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ دوﻣﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از
ﭘﺮﺗﺎب دوم ،ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦدار آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه
دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ اواﯾﻞ آورﯾﻞ )ﻓﺮودﯾﻦ( ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان را رواﻧﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۶ﻫﻔﺘﻪ،
ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ در اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۲۰ﭘﺮﺗﺎب آزﻣﺎﯾﺸﯽ  SN-13را اﻧﺠﺎم داد ،ﭘﺮﺗﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﺪرت در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف در ﭘﺮﺗﺎب  ،SN-15اﺗﻤﺎم ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻣﺎرس ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آورﯾﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﯿﻮ ﺷﭙﺮد
ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﮐﭙﺴﻮل آن ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ
از ورود ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮاﻧﺶ ﺻﻔﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
راﮐﺖﻫﺎ و ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی روی زﻣﯿﻦ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺎ ﭼﺘﺮﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ  SN-14ﺣﺎوی ﭼﻨﺪﯾﻦ ارﺗﻘﺎ ﺑﺮای ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط
ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ،ﭘﻨﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ،
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮوﺻﺪا در ﮐﭙﺴﻮل اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻒ ﺑﺰوس ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از  ۳۵۰۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ﻣﻘﺮ
ﺧﻮد دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﺳﺮﻧﺸﯿﻦدار ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

