ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره و
راﮐﺖ در  ۲۰۲۱آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ارﺳﺎل ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻓﻀﺎ اﻣﺮوزه ﮐﺎر ﭼﻨﺪان دﺷﻮاری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روز
ﯾﮑﺒﺎر اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﭘﺮﺗﺎب راﮐﺖ از زﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﻬﭙﺎد ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ » «Ravn Xﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ » «Aevumﺑﺎ ﻃﻮل  ۲۴ﻣﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﭘﺮواز از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﺧﺖ  Aevumاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را در ارﺗﻔﺎع ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻗﺮار

ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدران ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ارﺗﻔﺎع ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﯾﮏ راﮐﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را در ﻣﺪار ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮﺗﺎب اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد دارد و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺟﯽ اﺳﮑﺎﯾﻠﻮس« اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ  ۱۰۰درﺻﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد:

»ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﯾﮏ راﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ روی آن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،دوﺑﺎره ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﮔﯿﺖ ﭘﺮواز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﺷﻮد Aevum .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮارداد ﭘﺮﺗﺎب اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ارزش آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۱
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.
از ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ
 ۳۶۰ﻣﺎﻫﻮاره در ﻣﺪار ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﮑﺎﯾﻠﻮس ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﭘﻬﭙﺎد ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ و  Ravn Xﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﻦﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ در
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﺪار ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ در اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ
را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

