
 

 اولین موشک کامالً پرینت سه بعدی شده

 

کند. در حال حاضر  یم فایا ییفضا یدر سفرها ژهیهوافضا و به و صنعتدر  ینقش مهم پرینتر سه بعدیتکنولوژی 

 Relativity و Impulse Space شرکت های شود. یو ماه استفاده م خیمر یها تیمورمأدر این تکنولوژی از 

Space   شرکت شده یسه بعد نتیپر موشککه در آن از  خبر داده اند خیبه مر یتجار تیمامور نیاولاز 

Relativity که Terran R لیتحو یبرا نام دارد Mars Cruise Vehicle و Mars Lander  استفاده خواهد

 قابل سکونت ارهیوجود چند س یهدف مشترک آنها برا عیسر شبردیبه پ تشارکم نیا امیدوارند شرکتدو شد. 

 .کمک کند تیبشر یبرا
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 ساخت موشک برای اولین مأموریت تجاری به مریخ با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی

 یسفرها یبرا پرینت سه بعدیفناوری از  در استفاده شرویپ یاز شرکت ها یکی Relativity Space شرکت

شده در جهان  یسه بعد پرینتموشک کامالً  نیکه اول ،Terran R توسعه یبرا ژهیبه و این گروه. است ییفضا

پرتاب  دایفلور Cape Canaveralاز  2024تا سال  Terran R رود یاست شناخته شده اند. اگرچه انتظار نم

 Capeییفضا یروین ستگاهیدر ا شیدر حال آزما ،Terra 1، آن شده یسه بعد نتیپر مهیشود، برادر جوانتر و ن

Canaveral یها ساخت موشک یبرا یبه عنوان راه یسه بعد نتیشرکت به شدت به استفاده از پر نیاست. ا 

 .اعتقاد دارد فراهم می سازدرا  تر نهیهز کم ییفضا یرهاکه امکان سف تر شدهسازی  نهیتر و به نوآورانه

 

 گر،یکدی یبا همکار دوارندیدو شرکت ام نیااست.  یمنطق یهمکار کی Relativity و Impulse نیب یهمکار

 تیمورأم نیرا فراهم کنند. ا خیو توسعه در مر قیامکان تحق نیو همچنکرده غلبه  خیمر یبر مشکالت فرود بر رو

 دی، هرچند بامحسوب می شودصنعت  یگام بزرگ رو به جلو برا کی کهخواهد بود  خیبه مر یپرواز تجار نیاول
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 .سفر به ماه در حال انجام است یبرا SpaceX مانند ییشرکت ها قیاز طر یتجار یتوجه داشت که پرتاب ها

وجود داشته است.  افت،یدست  ییبه پرواز فضا 60در دهه  تیکه بشر یزمان از قابل سکونت ارهیچند سوجود  دهیا

 ایدر کهکشان زنده باشند  یگرید یممکن است در جا گرید یگونه ها ایآ نکهیدر مورد ا یگمانه زن قیچه از طر

 ییاستعمار فضا دهیگونه دائماً مجذوب ا کی وانکنند، ما به عن یزندگ گرید یا ارهیممکن است انسان ها در س ایآ

 . شده است کیبه تحقق نزد یسه بعد چاپفناوری به لطف  یتا حدود دهیا نیا. میهست

پرینت سه فناوری  تنها ، امادارندیت ها ارجح ساخت موشک یسنت یها ممکن است به نظر برسد که روش اگرچه

 دهیچیپ خیسفر به مر یبراموشک  حطر. سازد یرا ممکن م ریچشمگ تیموفق نیکه ا است ییایمزا دارای بعدی

که  یتر است، در حال سخت یسنت یها باشد، ساخت آن با استفاده از روش تر دهیچیپ ی. هرچه طراحاستتر 

. قرار می گیرداستفاده  مورد یهندساز نظر  تر دهیچیو پ تر نهیقطعات به توسعه یاغلب برا پرینت سه بعدی

که هر دو  ،کند می آمدتر و کار تر عیرا سرتر  ارزان یها موشک دیتول تکنولوژی پرینت سه بعدیناگفته نماند 

 .هستند ییدر سفر فضا یدیعامل کل

Tim Ellis، عامل شرکت  ریو مد انگذارانیاز بن یکیRelativity ارهیچند س یا ندهیساختن آ میما معتقد": گفت 

هدف منحصر به  کیبه  دنیرس یتا برا میکن قیاست که ده ها تا صدها شرکت را تشو ریامکان پذ یتنها زمان یا

 "گسترش خواهد داد. را ارهیدر دو س یزندگامکان تجربه  چالش بزرگ است، اما کی نیفرد تالش کنند. ا
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