دارﭘﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  NOM4Dﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﻫﺎی
ﺑﺰرگ در ﻓﻀﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در آﯾﻨﺪه دوﺑﺎره ﭘﺎ روی ﻣﺎه ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ روزی ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ دارﭘﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﻮاد و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎه و ﻣﺪار« ﯾﺎ
» «NOM4Dروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر در
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ در ﻓﻀﺎ اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮا و ﻓﻀﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ راﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﺼﺮف،

اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و
ﺳﺎزهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ راﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  ۴۲۰ﺗﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎژولﻫﺎی آن را ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رواﻧﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزهای را
ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد.
ﺣﺎﻻ دارﭘﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  NOM4Dﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮی را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎژولﻫﺎﯾﯽ را
در ﻓﻀﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ را ﻫﻢ در ﻓﻀﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﺪه اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎ و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻓﻀﺎ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺘﻦﻫﺎ و آراﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
وزن ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد وزن ﮐﻤﺘﺮ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺎزﮔﺎری آنﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻀﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰از ﻧﻈﺮ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎی ﻣﺪاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻣﺎه و ﺳﻮﺧﺖﮔﯿﺮی
ﻣﺪاری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،رﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزهﻫﺎ در ﻓﻀﺎ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،رﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻟﺤﻈﻪای رو ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آنﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  NOM4Dﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ  ۳ﻣﺮﺣﻠﻪای را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ۱۸ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و در آنﻫﺎ روی ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ آراﯾﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی  ۱ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم روی ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﯾﯽ  ۱۰۰ﻣﺘﺮی
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

