»راﮐﺖ ﻟﺐ« از راﮐﺖ ﭼﻨﺪﺑﺎرﻣﺼﺮف »ﻧﻮﺗﺮون«
ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ  ۸ﺗﻦ ﺗﺎ ﻣﺪار روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ »راﮐﺖ ﻟﺐ« از راﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ  ۸ﺗﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪار و ﺑﺮدن ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
»راﮐﺖ ﻟﺐ« ) (Rocket Labاﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ زودی از ﻃﺮﯾﻖ ادﻏﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم را ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از راﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻮﺗﺮون« ) (Neutronﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﻫﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﻋﯽ ادﻏﺎم ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺘﺴﺎب
وﯾﮋه ﻫﺪف« ) (SPACﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،در ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ادﻏﺎم ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،راﮐﺖ ﻟﺐ
 ۴.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزش ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﭘﺲ از ادﻏﺎم در ﺷﺮﮐﺖ  Vector Acquisition Corporationدر

ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ،۲۰۲۱ﻧﺎم آن ﺑﻪ  Rocket Lab USA, Incﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

» ،«Peter Beckﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ راﮐﺖ ﻟﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ادﻏﺎم ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ راﮐﺖ ﻟﺐ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ

ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎب و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ،راﮐﺖ ﻟﺐ  ۷۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﺮای
ﮐﺎﻣﻼ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ
ﺳﺎﺧﺖ راﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻮﺗﺮون« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؛ راﮐﺘﯽ
ً
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ  ۸ﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺪار و  ۲ﺗﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎه .ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ راﮐﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪار و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﻫﻮارهای ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در اﻋﻤﺎق ﻓﻀﺎ و ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

راﮐﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ »اﻟﮑﺘﺮون« ﻧﺎم دارد ،از زﻣﺎن اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز در ﺳﺎل  ۲۰۱۷از ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎب
اﺻﻠﯽ راﮐﺖ ﻟﺐ در ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۸ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭘﺮﺗﺎب اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .اﯾﻦ راﮐﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻮده و ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺲ از ﭘﺮﺗﺎب ،ﺑﻮﺳﺘﺮ اﺻﻠﯽ آن ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺳﻘﻮط در اﻗﯿﺎﻧﻮس ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻬﺎر ﺷﻮد .راﮐﺖ ﻟﺐ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻬﺎر ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎ
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را اواﺧﺮ  ۲۰۲۰ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم داد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﻧﯿﺰ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
راﮐﺖ ﻧﻮﺗﺮون ﮐﻪ دﯾﺮوز )اول ﻣﺎرس( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز ﺧﻮد را ﺳﺎل  ۲۰۲۴اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
راﮐﺖ  ۱۳۰ﻓﻮت ) ۳۹.۶۲ﻣﺘﺮ( ارﺗﻔﺎع داﺷﺘﻪ و »آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ اﺻﻠﯽ« راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻦ  ۹اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ راﮐﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ اﺳﺖ؛ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺳﺎ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد.
راﮐﺖ ﻟﺐ ژوﺋﻦ  ۲۰۰۶در ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﺗﺎب
ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

