
 

 

 مایموتور فضاپ یسه بعد نتیپر

د در اسکاتلنبا هدف توسعه نخستین راکت انگلیسی  خود را یدفتر مرکز، Orbexاستارت آپ به نام یک شرکت 

 .کرده است رو نمایی ،حمل بار به فضا یبراشده  سه بعدی پرینت یموتور موشک کی ازراه اندازی کرد و 

 

 درشغل را  130از  شیب ،یسال جار انیاست که تا پا دواریام ت،یکارمند تمام وقت در سا سهبا تنها شرکت  نیا

 .ایجاد کندمنطقه  نیا

 یارسال ماهواره ها یبرا و که به کمک پرینت سه بعدی تولید شدهخود  راکت نیشرکت نخست نیاهمچنین 

  .کرد یمعرفدر اسکاتلند  اینورنس یکیدر نزد دادیرو کی در ،شده است یطراح نیکوچک به مدار زم

 ،یومینیومآل تیکامپوز کیو  ژهیو با فرمول کربن سبک وزن بریاز فطبق ادعای این شرکت، این راکت ساخته شده 

 .ستسه بعدی شده در جهان ا پرینت یموتور موشک نیبزرگتر

https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 

 

 

این  هک یمعن به این بدون هیچ مفصلی ساخته شده است. و تنها از یک قطعه موتوراین ، شرکت ه اینگفتطبق 

 .ردب یجوش ها رنج م مفاصل و اطراف و کمتر از ضعف دراستحکام بیشتری داشته  پرینت سه بعدی شده موتور

 دیمنبع سوخت تجد و سوخت پاک کی، یستیز که با پروپان است یتجار موشک موتور نیموتور موشک اول این

 ریپذ دیدرصد تجد 100 این موشک کند که سوخت یشرکت ادعا م نی. اکار می کندکاهش انتشار کربن  با ریپذ

 .دهد یدرصد کاهش م 90 تا و انتشار کربن رابوده 

 نیاست. ا بوده  شده ی( طراحلومتریک 1،250) یلیما 776ماهواره ها تا ارتفاع حمل  یبرا نخستاین موشک ها 

 Surrey Satellite از یشیحمل بار آزما کی، 2021شرکت اعالم کرده است که قرار است در سال 

Technology Ltd (SSTL)  است انجام گیردکوچک  یماهواره هاتولید کننده که  ایتانیبر. 

 ایتانیراوربکس بشرکت موشک  یطراح دیامکانات جد"گفت:  ایتانیبر ییآژانس فضا ییاجرا ریمد ،ورناکتا گراهام

 ندهیآ در ییفضا اتیو عمل دیمکانات جدا.  کرده است کترینزدخود  یداخل تتجار راه اندازی ییتوانابه گام  کیرا 



 

 

را نه فقط در اسکاتلند بلکه در سراسر انگلستان به دست  یادیز یو اجتماع یاقتصاد یایکمک خواهد کرد که مزا

 ".آوریم

 

 

 



 

 

برای استقرار  مترمربع در شهر فورس در شمال شرق اسکاتلند 2000 یک مرکز فرماندهی به متراژ  Orbexشرکت

و دفاتر  یاتیطرح موشک، مرکز عمل کی مرکز فرماندهی،ساختمان  موشک و کارکنان مهندسی ساخته است.

 .با هم ادغام می کندرا  ییاجرا

قابل  یها یگذار هیسرما Sutherland در مایفضاپ کی یبرنامه ها"گفت:  ایتانیبر یبازرگان ریکالرک وز کگر

 هایلند را به منطقه دیشغل جد 100از  شیب Orbex موشک یطراح امکاناتو  سترا جذب کرده ا یتوجه

بزرگ  تیموفق کی ییبخش فضا .ستمدرن ما در عمل ا یصنعت یاستراتژ نیاسکاتلند به ارمغان خواهد آورد. ا

م. یکن یمبسیار نزدیکی  یصنعت همکار این با برای اطمینان از رشد در فضای تجاری، است و ما ایتانیدر بر

 ساالنهبخش  نیا جهیشود، در نت یم یباعث رشد قابل مالحظه ا دیجد یها و تخصص ها ییها، توانا ینوآور

 ".پوند درآمد دارد بیلیون 15به  کینزد

 پرتاب موشک برایما  در آن که 2018 انویهدر ژ یا هیاطالع زماناز "گفت:  Orbex ییاجرا ریالرمور مد سیکر

در  .تجربه کردیمی را سفر باورنکردنشدیم یک انتخاب   Sutherlandاز ایستگاه فضایی با پرینت سه بعدی شده

در حال  ستیل کی داریم، بلکه  Primeموشک از  تکمیل شده Stage 2اولیه از  نمونه کی نه تنها ر ماحال حاض

 ".رندیاسکاتلند قرار بگ از ماهواره ها ها برای پرتاب نیاول انیهستند در م دواریکه ام داریم یانیرشد از مشتر
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https://www.3ders.org/articles/20190208-spaceflight-company-orbex-reveals-new-prime-rocket-with-3d-printed-engine.html

