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شرکتهای فضایی نوپا یا استارتآپ ( )Start-upبر روی زنجیره تأمین صنعت فضایی به

بودجهای را برای مطالعه نحوه تأثیر

در سال  ،6102ناسا

شرکت «فضا و فناوری برایس »6اختصاص داد .به طور خاص به این فرضیه پرداخته شد که شرکتهای نوپای جدید به تولید سریعتر قطعات ارزانتر و
بهتر برای سیستمهای فضایی کمک میکنند .به عالوه ،وجود و نحوه تغییر جغرافیای صنعت فضایی توسط این شرکتها مورد بررسی قرار گرفت .در
این مقاله ،نتایج بررسی فوق تشریح خواهد شد.

مقدمه
کردهاند .هرچند تأثیر آنها تاکنون محدود بوده است.
شرکتهای نوپا شروع به تغییر چرخه تأمین صنعت فضایی در آمریکا 

زنجیره تأمین ایاالت متحده آمریکا بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد .در آن زمان ،ارتش این کشور به دنبال ساخت موشکهای بالستیک
کمکم این زنجیره تأمین با معرفی ماهوارهها و فضاپیماها گستردهتر
بر مبنای همان زنجیره تأمین هوایی شکل گرفته در زمان جنگ جهانی اول بود .
شد تا نهایتا زیربنای یک صنعت چند میلیارد دالری را در دهههای بعد تشکیل داد.
در اواسط دهه  ،6111نسل جدیدی از شرکتهای فضایی شروع به رشد کردند .شرکتهای نوپای فضایی با سرمایهگذاری شخصی 3یا سرمایهگذاری
خطرپذیر 4ایجاد شدند .بیشتر این شرکت ها با دیدگاه جدیدی وارد بازار فضایی شدند و از تجربیات این صنعت درس گرفتند .کارآفرینان ،که بعضی از
آنها موفقیتهای بسیاری را به نام خود ثبت کرده بودند ،برنامههای کسب و کار خود را توسعه داده و به دنبال جذب سرمایه خطرپذیر از شرکتهای

سرمایهگذاری و سرمایهگذاران شخصی رفتند.

تأمینکنندگان پرتابگرها که بازارهای تجاری،

این شرکتهای نوپا از شرکتهای سازنده و اپراتور منظومههای بزرگ ماهوارههای بسیار کوچک گرفته تا
زیرسیستمهای حیاتی ،قطعات عملیاتی و اجزاء را

تأمینکنندگان جدید برای تأمین

نظامی و غیرنظامی را با راکتهای چندبار مصرف هدف گرفتهاند و
در بر میگیرند .این تحقیق به شناسایی  7روند کنونی در زنجیره تأمین فضایی میپردازد که (حداقل تا حدی) ناشی از پیدایش شرکتهای نوپا
هستند.
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 1.1محدوده و روشها
این تحقیق بر روی هر  5الیه تولیدی (که در ادامه توضیح داده شده) در صنعت فضایی آمریکا متمرکز شده است.
این مطالعه عالوه بر بررسی تغییرات در قیمت ،کیفیت ،دسترسی و جغرافیای صنعت ،قصد دارد زوایای مشترک و منحصربفرد شرکتهای نوپا و صنایع
قدیمی و پیمانکاران دولتی را تعریف نماید .این مطالعه شامل تحقیق ،بررسی متون و نظرسنجی از شرکتهای سازنده ماهواره و پرتابگر در همه
الیههای تولید و همچنین مصاحبه با متخصصین پیشروی صنایع و کارشناسان مرتبط میباشد .این اطالعات در یک پایگاه داده ساختارمند جمعآوری

شده و با گزارشات صنعتی ،مقاالت کنفرانس و دیگر اطالعات در دسترس ترکیب شده است.

 1.2شرکت نوپای فضایی چیست؟
شرکتهای نوپای فضایی شرکتهایی هستند که با حمایت سرمایهگذاران شخصی و یا سرمایهگذاران خطرپذیر تشکیل میشوند .با اینکه بعضی از این

شرکتها با تولید درآمد به پایداری رسیدهاند ،ولی شرکتهای بسیار دیگر هنوز به این مرحله از بلوغ نرسیدهاند.

شرکتهای نوپای فضایی از سال  6111تاکنون بیش از  0262میلیارد دالر سرمایه جذب کردهاند که  560میلیارد دالر از این مبلغ وام میباشد .از سال

 ،6111بیش از  041شرکت فضایی تأسیس شده و مورد حمایت سرمایهگذاران شخصی و یا سرمایهگذاران خطرپذیر قرار گرفتهاند .در سال  6102نیز
گذاریهای کالن در شرکتهای فضایی بودیم .سال  6102از نظر جذب سرمایه و وام ،با یک درصد افزایش نسبت به سال ،6105

شاهد ادامه سرمایه
رکورددار بیشترین سرمایهگذاری روی شرکتهای نوپای فضایی شد.
شرکتهای نوپای فضایی با شرکتهای قدیمی که نوعا دارای مراکز تجاری ،توانمندیها ،خط تولید و درآمد باثبات هستند متفاوت هستند .در آمریکا
شرکتهای باسابقه است و این شرکتها خدمات و محصوالت خود را از طریق قراردادهای دقیق دولتی ارائه میکنند.

معموال دولت فدرال مشتری اصلی
این پیمانکاران دولت ،سامانههایی را برای رعایت استانداردهای دولتی در زمینههای حسابداری ،گزارشات ،مدیریت مالی و همچنین استانداردهای
الزامی کاال و خدمات از نظر کارایی و تضمین کیفیت در اختیار دارند.
شرکتهای نوپای فضایی اَشکال مختلفی دارند .مثال شرکتهای سازنده-کاربر که هم ماهواره میسازند و هم به ارائه خدمات ماهوارهای میپردازند ،یا

تولیدکنندگان پرتابگرهای ماهوارهای که از طرحهای قبلی نشأت نگرفتهاند ،و یا شرکتهایی که با سرعت باال در حال ساخت تاسوارهها 5و ماهوارههای
محمولههای جدید ،قابلیتهای نو و خدمات مدرن را اثبات نمایند.

کوچک دیگر هستند تا با کمترین هزینه ،فناوری

 1.3فهم زنجیره تأمین
تأمینکنندگان هستند که محصوالت خود را تولید و برای مشتریان توزیع میکنند .فعالیتهای

زنجیره تأمین صنعت فضایی شبکهای از شرکتها و
زنجیره تأمین شامل تبدیل مواد و سختافزار ،2قطعات ،7اجزاء 8و زیرسیستمها 9به یک سامانه کامل و نهایی مانند ماهواره یا پرتابگر میباشد .وزارت
بازرگانی ایاالت متحده آمریکا 01راهکاری برای بررسی ظرفیت صنعتی بخشهای دارای فناوری باال تعریف کرده است .این راهکار شامل نظرسنجیهای
تأمینکننده خاص

پذیریها ممکن است به یک


آسیب
منتشر شده برای کشف آسیبپذیری در رقابتپذیری و امنیت ملی ایاالت متحده میباشد .این
مرتبط بوده و یا به دلیل اتکا بر برنامههای عظیم دولتی ،عدم وجود نیروی کار کافی یا ...ایجاد شده باشند.
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این وزارتخانه در سال  6103نتایج بررسی عمیق صنعت فضایی ایاالت متحده را که با همکاری نیروی هوایی این کشور ،00ناسا و دفتر شناسایی ملی
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به دست آمده بود منتشر کرد .مقاله حاضر که از نظر محدوده و هدف با نتایج فوق متفاوت است ،دیدگاه جدیدی را برای انعکاس تغییرات قابل توجه در
صنعت فضایی با تمرکز بر شرکتهای جدید فراهم مینماید.
الیهای مورد استفاده در این مقاله که برای اولین بار در سال  6106توسط برایس توسعه داده شد ،به جای تولیدکنندگان ،پیچیدگی نسبی
ساختار 
شرکتها به عنوان عضو یک الیه خاص شناخته میشوند ،ولی در موارد متعدد ،شرکتها به طور همزمان

محصوالت را تعریف مینماید .با اینکه معموال
الیههای مختلفی از زنجیره تأمین فعالیت مینمایند.
در 
الیه اول :سیستم
در باالترین سطح ،یک سیستم الیه  ،0یک محصول کامل مانند ماهواره یا پرتابگر است .سیستمها معموال توسط پیمانکار اولیه (که گاهی تولیدکننده
یکپارچهسازی شده و ارائه میگردند .به عنوان مثال ،شرکتهای ) United Launch Alliance (ULAو SpaceX

تجهیزات اصلی 03نامیده میشود)
پیمانکاران اولیه تولیدکننده پرتابگر ،و شرکت  Space Systems Loralپیمانکار اولیه تولیدکننده ماهواره میباشد.
الیه دوم :زیرسیستمها
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زیرسیستمها ،عناصر اصلی سیستم هستند .زیرسیستمهای ماهواره شامل کنترل و تعیین وضعیت ،فرمان و پردازش دادهها ،توان ،پیشرانش ،سازه،

حرارتی ،تلهمتری ،ردیابی و هدایت و ناوبری میباشند .زیرسیستم های مورد استفاده در پرتابگر نیز شامل پیشرانش ،سازه ،هدایت ،ناوبری و کنترل،
توان ،آداپتور محموله و پوشش خارجی محموله هستند .به عنوان یک نمونه صنعتی ،شرکت  ،Aerojet Rocketdyneزیرسیستم پیشرانش RS-
 68Aرا برای پرتابگر ( Delta IVساخت  )ULAمیسازد.
الیه سوم :اجزاء
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هر جزء ،یک دستگاه کامل است که از قطعات مختلف ساخته شده و خود ،بخشی از یک مجموعه بزرگتر (زیرسیستم) میباشد .به عنوان مثال باتری و
صفحات خورشیدی ،اجزاء زیرسیستم توان هستند.
الیه چهارم :قطعات
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قطعات ،مولفههای تشکیل دهنده اجزاء هستند .صدها یا هزاران قطعه در ساخت ماهوارهها و پرتابگرها استفاده میشوند .به عنوان مثال شرکت Moog
قطعات مختلفی را برای صنعت هوافضا تولید مینماید .مانند اکچویتورهای (محرکها) مورد استفاده در جزء پیشرانش.
الیه پنجم :مواد اولیه و سختافزار
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مواد اولیه و سختافزار خوراک تولید قطعات را تشکیل میدهند .دهها هزار مثال برای مواد اولیه و سختافزار مورد استفاده در ساخت قطعات فضایی
چرخهای مریخنورد کنجکاوی 08ناسا یک نمونه از شرکتهای الیه پنجم است.
وجود دارد .شرکت  Timkenسازنده بولبرینگ مورد استفاده در 
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شکل  - 1الیههای زنجیره تأمین برای ماهوارهها
الیههای دیگر شامل محصوالت نمونه میباشند.
در این شکل ،الیه دوم شامل فهرست همه زیرسیستمها ولی 

 .2مشخصات زنجیره تأمین نوپای فضایی
شرکتهای نوپای فضایی ضمن تأثیرگذاری روی زنجیره تأمین آمریکا ،خود نیز از زنجیره تأمین فعلی تأثیر میپذیرند.

 2.1تاریخچه زنجیره تأمین در ایاالت متحده
یگردد .پیمانکاران اصلی مانند بوئینگ،
ریشه زنجیره تأمین فضایی در ایاالت متحده به شکلگیری صنعت هوایی در حین جنگ جهانی اول باز م 
الکهید ،داگالس و دیگران ابتدا برای ساخت هواپیما برای ارتش و کاربردهای غیرنظامی تأسیس شدند .این شرکتها دارای ادغام عمودی 09بودند ،یعنی
تمام زنجیره تأمین مورد نیاز برای طراحی و ساخت هواپیماهای خود را مدیریت میکردند .تا اینکه دو موج بزرگ ادغام و تملک از راه رسیدند .اولین
موج ،بالفاصله بعد از جنگ جهانی دوم با کم شدن قراردادهای دولتی ،و موج دوم در دهه  21در زمانی که شرکتها برای امکان رقابت در بازار ناچار به
کاهش هزینهها شدند به راه افتاد.
الیههای پایینتر کردند .موج سوم ادغام و
برونسپاری تولید محصوالت 
شرکتهای بزرگ هوافضایی به طور گسترده شروع به 

از حدود سال ،0981
شرکتها ،در دهه  ،91به دلیل پایان جنگ سرد و افزایش رقابت در سطح جهانی اتفاق افتاد .بزرگترین این ادغامها ،شرکت Lockheed

تملک
 Corporationو  Martin Mariettaدر سال  Boeing ،0995و  McDonnell Douglasدر سال  0992و  Raytheonو شرکت هواپیمایی Hughes

در سال  0997بودند.
گذاری های چشمگیر در صنعت فضایی بود .چندین شرکت با هدف ارائه خدمات مخابرات فضایی با استفاده از منظومههای

دهه  ،0991دوره سرمایه
بزرگ ماهوارهای تأسیس شدند .صدها ماهوارهای که قرار بود با شروع قرن جدید فعال شوند ،باعث ایجاد رقابت در صنعت پرتاب و پیدایش شرکتهای
عالقمند به ساخت پرتابگرهای چندبارمصرف شدند .نیروی هوایی ایاالت متحده با پیشبینی کاهش قیمت پرتاب ،به دلیل افزایش تقاضا از سوی بخش

Vertically Integrated
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خصوصی ،برای استفاده از این موقعیت با شرکتهای  Boeingو  Lockheed Martinجهت توسعه پرتابگر ویژهای به نام Evolved Expendable
) Launch Vehicle (EELVمشارکت نمود.
تصویب قانون سنجش از دور زمین در سال  ،0996طلیعه عصر جدیدی در سنجش از دور ماهوارهای بود و شرکتهایی برای پاسخگویی به تقاضای
پیشبینی شده برای محصوالت سنجشی به وجود آمدند .متاسفانه بیشتر این شرکتها یا ورشکست شدند و یا با تلفیق با شرکتهای دیگر به بقا ادامه

دادند .هنگامی که ( ULAشرکت مشترک بین  Boeingو  )Lockheed Martinپرتابگرهای  ATLAS Vو  DELTA IVرا تحت برنامه  EELVتولید
تأمینکنندگان قدرتمند روسی روبرو شد .شرکت  ArianeSpaceکه در اوایل دهه 81

میکرد صنعت پرتاب با تغییرات عمدهای از جمله پیدایش

تأسیس شده بود ،همچنان به عنوان یک بازیگر کلیدی به ایفای نقش میپرداخت .در این دوره تمام تالشها برای ساخت پرتابگر چند بار مصرف با
شکست مواجه شدند.
صنعت فضایی که بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم ،همزمان با تالش ارتش برای توسعه موشکهای بالستیک ایجاد شده بود ،بر اساس زنجیره تأمین
موجود هوایی بنا نهاده شد .این زنجیره تأمین با معرفی ماهوارهها و فضاپیماها گسترش یافت .در اواخر دهه  51عبارت هوافضا برای تعریف این صنعت
پدید آمد و این صنعت نوپا با پیدایش ناسا در سال  0958جاودانه شد.

 2.2پیدایش شرکتهای نوپا
در اواسط دهه  ،6111نسل جدیدی از شرکتهای فضایی شروع به رشد کردند .بیشتر این شرکتها با دیدگاه جدیدی وارد بازار فضایی شدند و از
تجربیات این صنعت درس آموختند .کارآفرینان ،که بعضی از آنها موفقیتهای بسیاری را به نام خود ثبت کرده بودند ،برنامههای کسب و کار خود را
توسعه داده و به تالش برای جذب سرمایه خطرپذیر از شرکتهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران شخصی اقدام کردند .بحث پرتابگرهای چند بار
مصرف (موضوعی که برای اولین بار توسط رابرت گودارد پیگیری شده بود) دوباره با جدیت توسط برخی شرکتهای نوپا دنبال شد تا هزینه تمام شده
هر پرتاب را به نصف کاهش دهند .صنعت هوافضا ورود سرمایه و افراد مستعد در تجارت را از صنایع موفقی مانند کامپیوتر ،نرمافزار و تحلیل داده تجربه
نمود .این امر ناشی از کارآفرینانی بود که برنامههای دقیقی را برای منظومههای ماهوارههای کوچک جهت دریافت دادههای سنجش از دور و فروش
منظومهها از

منظومههای مداری( ،که بعضی از این

شرکتهای مخابراتی با برنامهی ایجاد

محصوالت دادهای به جای تصاویر خام ارائه میکردند.
شدهاند) در این دوره تأسیس شدند .نهایتا با پیشبینی حضور هزاران ماهواره در مدار در دهههای آینده ،شرکتهای نوپایی
چندهزار ماهواره تشکیل 
برای ساخت پرتابگرهای کوچک ایجاد شدند .هدف این شرکتها تمرکز بر روی کاربران ماهوارههای کوچک به عنوان مشتری اصلی خود میباشد.
ایده های شکل گرفته در چند دهه گذشته ،مانند معدنکاری در فضا و سفر تجاری انسان به فضا پرداختند.
بعضی از شرکتهای نوپا حتی به غبارروبی 
این شرکتها کم کم برخی جنبههای زنجیره تأمین را تغییر دادند.
می شوند که فناوری اطالعات در حال گسترش سریع در سطح جهانی است .طی دو دهه گذشته ،کاربران
شرکتهای نوپای فضایی در دورهای تأسیس 

بسیاری به اینترنت دسترسی پیدا کردند و اینترنت با پیشرفتهای بسیار باعث ایجاد شبکههای جهانی و صنایع جدیدی گردید .انقالب اینترنت و
گوشیهای ارزانقیمت قابل حمل در نتیجه افزایش تقاضا برای خدمات دادهای شکل گرفت که توسط شبکههای ارتباطی و اطالعات سنجش از دور

ماهوارهای 60تکیه

یهای حاصل از این انقالب شامل خدمات مبتنی بر موقعیت 61که بر سیگنالهای سامانههای ناوبری
پشتیبانی میشدند .توانمند 
میباشد که نیازمند ارتباطات باند پهن بدون وقفه ،قوی و قابل اطمینان هستند .با ایجاد عالقه در دولتها و شرکتها برای
دادهها 
کردهاند ،و جریان 

اطالع از موقعیت دقیق و شرایط کارایی ماشینآالت گرانقیمت خود ،ارتباطات بین ماشینها یکی از زمینههای ورود خدمات مبتنی بر موقعیت خواهد
بود.

)Location Based Services (LBS
)Global Navigation Satellite Systems (GNSS
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برخاستهاند ،با استفاده از دادههای جهانی

بعضی شرکتهای نوپا که از مراکز فناوری اطالعات و تحلیل داده (مانند منطقه سیاتل و سانفرانسیسکو)
کسب شده ،شروع به ارائه خدمات دادهای همزمان

66

بهکارگیری منظومههای بزرگ از
نمودند .تنها راه انجام این کار به شکل مقرون به صرفه ،
63

ماهوارههای کوچک و ارزانقیمت ولی تواناست .به طور خاص ،تاسوارهها به عنوان مبنایی برای اثبات فناوری و نهایتا کاربرد ،مناسب شرکتهایی

مانند  Planetو  Spire Globalهستند.
شرکتهای نوپا با تعیین توانمندیهای مختلف ،روی بخشهایی از زنجیره تأمین بالغ و قدیمی هوافضا تأثیر گذاشتند .این شرکتها همچنین به دنبال

شرکتهای نوپای فضایی

تولیدکنندگان غیرهوافضایی هستند تا به قیمت پایینتر ،پاسخگویی بهتر و یا قطعات دارای تولید عمده دست پیدا کنند.

همچنین با ایفای نقش تولیدکننده ،زنجیره تأمین را گسترش میدهند .در بعضی موارد این تحرکات تأثیر مخربی را بر روی صنعت فضایی به نمایش
گذاشته است .ما به طور خاص 7 ،روند کلی و کلیدی را در زنجیره تأمین پیدا کردیم که در طی  01سال اخیر به وسیله شرکتهای نوپای فضایی ایجاد
شد هاند :استفاده از ادغام عمودی ،پیدایش شرکتهای سازنده-کاربر ماهواره ،انتشار محلی نوآوری ،استفاده از محصوالت تجاری موجود در بازار،
انبارداری ،استفاده مجدد و (شاید مهمتر از همه) چاپ سه بعدی.
 2.2.1روند :ادغام عمودی
معروفترین شرکتهای نوپای فضایی دارای ادغام عمودی هستند .شرکتی که دارای ادغام عمودی باشد ،بخش قابل توجهی از زنجیره تأمین مورد نیاز

برای تولید محصوالت خود را به صورت داخلی در اختیار دارد .به بیان دیگر ،فعالیتهای شرکتی با ویژگی ادغام عمودی ،در طول الیههای مختلف
صنعتی گسترده شده و یا فناوریهای مختلف یک الیه را در اختیار دارد .با اینکه این موضوع در صنعت هوایی تازگی ندارد ولی در صنعت فضایی یک
ویژگی جدید است .در بسیاری از موارد ،شرکتهای نوپا حداقل به دو دلیل به دنبال ادغام عمودی بودهاند .یکی از این دالیل ،کاهش هزینههاست .به
عنوان مثال شرکت اسپیس ایکس دارای ویژگی ادغام عمودی است تا ضمن تضمین کنترل زنجیره تأمین خود ،هزینهها را پایین نگاه داشته و مدیریت
موثری بر توسعه پرتابگرها و فضاپیماهای خود داشته باشد .دلیل دوم ،گریز از قراردادها و روشهای خرید سنتی است .به عنوان مثال ،پیشنهادهای
ارائه شده توسط پیمانکاران اولیه قدیمی ،مورد رضایت چندین شرکت نوپای کاربر ماهواره قرار نگرفت .چرا که به گفته این شرکتها ،پیچیدگیهای
ناخوشایند و غیرضروری باعث ایجاد هزینههای مضاعف میشد .در نتیجه خیلی از آنها تصمیم گرفتند کار تولید را خود بر عهده بگیرند و برای پایین
سانتیمتری هستند که برای تحقیقات و آموزش در

نگاه داشتن هزینهها ،به استفاده از تاسوارهها گرایش پیدا کردند .تاسوارهها ،یک پلتفرم مکعبی 01
سطح دانشگاهی توسعه داده شدهاند.
البته ادغام عمودی را نمیتوان تفاوت روشن میان شرکتهای نوپا و شرکتهای قدیمی نامید .شرکتهای قدیمی که همچنان به دنبال ادغام و تملک
آنها
(شرکتهای دیگر) جهت رشد بیشتر هستند ،توانمندیهای استراتژیک و ارزشمندی را از شرکتهایی که زمانی تولیدکننده سامانههای الیه  0

بودند کسب مینمایند .یک مثال معروف در این زمینه ،ادغام شرکتهای  Orbital Sciences Corporationو  Alliant Techsystemsدر سال
 6105با نام  Orbital ATKاست که از ادغام عمودی بهره میبرد .به عنوان نمونه بخش قطعات فضایی این شرکت دارای  711کارمند بوده و یکی از
تأمینکنندگان اصلی سیستم های حرارتی ،سازه ،موتورهای جامد و مخازن پیشران در صنایع فضایی میباشد .در مجموع ،این ادغام شرکت Orbital

 ATKرا قادر به تولید بخش بیشتری از قطعات مورد استفاده در سیستم نهایی خود کرد.
 2.2.2روند :شرکتهای سازنده-کاربر
شرکتهای نوپای تحلیلگر داده قصد دارند با دریافت دادههای سنجش از دور زمین ،خدماتی را به صورت کارآمد برای طیف گستردهای از مشتریانی که

همانگونه که در بخش قبلی اشاره شد ،این رویکرد به دلیل محدودیتهای زنجیره

به دنبال طراحی و ساخت ماهوارههای خود هستند ارائه نمایند.
تأمین موجود و تمایل به کاهش هزینهها انتخاب شد .این رویکرد همچنین تالشی است جهت جذب سرمایه پس از اثبات فناوری توسط ماهوارههای
کیتهای
میتوان با هزینه 311هزار دالر توسط 
آزمایشی .تاسوارههای  3Uثابت کردهاند که برای رسیدن به این هدف ایدهال هستند .هر ماهواره  3Uرا 
Real-time
Cubesats
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می توانند به تایید اعتبار رویکردهای فنی طرح تجاری و در نتیجه جذب سرمایه کمک نمایند .پس از آنکه
تاسوارههای اثبات فناوری 

آماده ساخت.
سرمایه کافی جذب شد ،این بودجه برای ساخت منظومهای از ماهوارههای کاربردی استفاده میشود و ماهوارهها به صورت گروهی به مدارپرتاب
میگردند .با دریافت داده از ماهواره ،کسب درآمد اتفاق می افتد که بخشی از آن صرف جایگزینی ماهوارهها میگردد .شرکت  Planetکه یک سازنده-

کاربر ماهواره است و به ارائه خدمات تحلیل داده به مشتریان خصوصی و دولتی میپردازد ،در سال  ،6103چهار ماهواره اثبات فناوری به فضا فرستاد.
مأموریتهای موفق ،کمک زیادی به جذب سرمایه جهت ساخت و استفاده از بیش از  611ماهواره عملیاتی (به نام  )Doveنمود .این ماهوارهها از

این
سال  6104توسط پرتابگرهای مختلفی به فضا فرستاده شدند.
به طور تاریخی ،همیشه ساخت پرتابگر توسط پیمانکاران اولیه آمریکایی و پرتاب آنها توسط دولت انجام میگرفته است .از دهه  ،0991شرکتهای
مختلف به ساخت و پرتاب ماهوارهبرها پرداختند .به عنوان مثال ULA ،پرتابگرهای  Atlas Vو  Delta IVرا ساخته و پرتاب مینماید و شرکت
 SpaceXکه در سال  6116تأسیس شد ،موشک  Falcon 9را ساخته و پرتاب میکند .این روند ادامه پیدا کرده و همه شرکتهای نوپایی که به
دنبال ساخت پرتابگر هستند ،تالش دارند پرتاب محصوالت خود را نیز انجام دهند .مثالهای دیگر در این زمینه شامل  Rocket Labو Virgin
میباشد.
 Orbit
 2.2.3روند :نوآوری در تیمهای کوچک
در طی  01سال گذشته ،توزیع نوآوری در زمینه توسعه ماهواره و پرتابگر ،به طور گستردهتری انجام گرفته است .کلید این اتفاق ،در دسترس بودن
نرمافزارهای طراحی مهندسی ارزان قیمت در کنار وجود کیتهای ماهواره و شرکتهای کوچکیست که توانایی ساخت سریع ماهوارههای مطمئن را دارا

میباشند .شاید مشخصترین مثال این روند ،طراحی و ساخت تاسوارهها باشد.

به دلیل دسترسی آسان به کیتهای ارزان قیمت تاسوارهها و سختافزارهای مربوطه از طریق اینترنت ،نوآوری ماهوارهای برای تیمهای کوچک و
اشخاص حقیقی امکانپذیر شده است .امروزه نوآوری از مراکز سنتی توسعه ماهوارهها (مانند منطقه لوسآنجلس و دِنوِر) فراتر رفته .به عالوه ،بیش از
 665دانشگاه و مؤسسه در حال توسعه تاسوارهها هستند و در نتیجه فرصتها برای نوآوری فناورانه افزایش یافته است .گستره وسیع دانشگاههای دارای
برنامه تاسواره هم دلیل دیگری برای شیوع نوآوری میباشد .عالوه بر دانشگاهها ،دولتها نیز نسبت به توسعه تاسوارهها ابراز تمایل کردهاند و کشورهایی
که مشتاق به ورود به باشگاه فضایی هستند ،برای شروع کار از تاسوارهها استفاده مینمایند .گستردگی توزیع توسعهدهندگان ،سازندگان و کاربران
تاسوارهها ،توزیع جغرافیایی و تنوع رویکردهای مأموریت را افزایش داده و این شرایط به سود کل صنعت فضایی است.

تاسوارهها در سال  0999توسط  Jordi Puig-Suariاز دانشگاه فنی ایالت کالیفرنیا و  Bob Twiggsاز دانشگاه استنفورد اختراع شدند .شکل ،اندازه

و قیمت پایین پلتفرم تاسواره برای آموزش طراحی فضاپیما به دانشجویان این رشته در طی  4سال مورد توجه قرار گرفت .با اینکه طراحی و ساخت
ماهوارهها انجام میگرفت ،ولی برنامهریزی و هزینههای پرتاب به عنوان چالشی باقی مانده و معموال شبیهسازی میشد .علیرغم این مشکالت،

تاسوارههای بعضی از دانشگاهها از سال  6113به بعد به فضا پرتاب شدند .شرکتهای نوپا مانند ( Planetبا نام قبلی Spire Global ،)Cosmogia

(با نام قبلی  )Nanosatisfiو دیگران ،پلتفرم تاسواره را به عنوا ن یک گزینه ارزان قیمت برای اثبات توانایی مورد نیاز برای توسعه منظومههای
ماهوارهای انتخاب کردند .شرکت  Planetاز سال  6104شروع به پرتاب ماهوارههای منظومه تاسوارهای خود کرد .از آن زمان تعداد ماهوارههایی که به

برنامه ریزی پرتاب صدها ماهواره در سال در طی یک دهه آینده انجام گرفته است .نوآوری در

فضا پرتاب شدهاند افزایش قابل توجهی داشته و اکنون
گروههای مختلفی در موهاوه ،کالیفرنیا ،سیاتل و واشنگتن مشغول توسعه پرتابگرهای جدید
زمینه پرتابگر نیز به صورت منطقهای گسترش یافته .
هستند و امکانات آزمایشگاهی خود را در اطراف تگزاس و فلوریدا ساختهاند .در آمریکا تقریبا  65پرتابگر جدید در حال توسعه است که بیشتر این تعداد
توسط شرکتهای نوپا انجام میگیرد .اکثر این پرتابگرها کوچک بوده و توانایی پرتاب ماهوارههای سبکتر از  511کیلوگرم را به مدار  LEOدارا

میباشند .نوآوریها در پرتابگر شامل سادهسازی طراحی ،استفاده از تکنیکهای پرینت سه بعدی برای بخشهای پیشرانش و سازه ،و استفاده از قطعات

تجاری موجود در بازار 64برای اجزای مختلف مانند اویونیک میباشد.
 2.2.4روند :استفاده از قطعات تجاری موجود در بازار
قطعات تجاری موجود در بازار گزینه محبوب شرکت های نوپای فضایی هستند .جذابیت این قطعات از آن جهت است که ارزان قیمت بوده و قابلیت
اطمینان خود را در صنایع دیگر به اثبات رسانیدهاند (به ویژه قطعات الکترونیکی که در دستگاههای موبایل استفاده میشوند) .در بعضی موارد ،تعداد
زیاد ماهواره های پرتابی امکان پذیرش یک نرخ مشخص خطا را بدون به خطر انداختن کل خدمات فراهم میآورد .استفاده از قطعات تجاری موجود در
بازار ،مکمل استراتژی ادغام عمودی (که پیش از این توضیح داده شد) میباشد .برای شرکتهای نوپای فضایی ،قطعات تجاری موجود در بازار بخشی از
زنجیره تأمین هستند که نیازی به درونی سازی آن نیست ،چرا که لبه فناوری در این حوزه ،در بازارهای دیگر در حال پیشروی است .البته شرکتهای
قدیمی و سنتی هم امکان استفاده از قطعات تجاری موجود در بازار را با بهرهگیری از تجربه گسترده خود در بحث کنترل کیفیت دارا میباشند .در این
مورد چالش پیش روی شرکتهای نوپا و شرکت های قدیمی مشابه است :تایید کارایی قطعات تجاری موجود در بازار برای یک مأموریت خاص با در
نظر گرفتن میزان ریسکپذیری مشتری و مأموریت خود.
قطعات تجاری موجود در بازار در ساخت تاسوارهها و ماهوارههای کوچک (زیر  211کیلوگرم) به وفور مورد استفاده قرار میگیرند .شرکت  Planetدر
تأمینکنندگان هوافضایی مورد بررسی قرار داد ،ولی در نهایت به دلیل موضوع قیمت و کارایی از

اوایل فعالیت ،تأمین قطعات مورد نیاز خود را از طریق
این کار منصرف شده ،به قطعات تجاری موجود در بازار روی آورد و حتی به ساخت مدارات تجمعی مورد نیاز خود پرداخت .بعضی شرکتها و
دانشگاهها در ساخت تاسوارههای خود از قطعات تجاری موجود در بازار استفاده کردهاند .به عنوان مثال ،شرکت  Spire Globalتاسواره Ardusat
خود را با استفاده از بوردهای  Arduinoتوسعه داده و شرکتهای دیگر از بوردهای  Raspberry Piاستفاده کردهاند .قابلیت اطمینان باالیی که
ماهوارهها

تراشههای الکترونیکی در طی ده سال گذشته در گوشیهای موبایل از خود به نمایش گذاشت هاند ،آنها را به نامزد مطمئنی برای استفاده در

شها
تبدیل نموده است .بعضی شرکتها این تراشهها را در معرض تشعشعات مختلف مورد آزمایش قرار داده و یا آنها را با عملیات خاصی در برابر تاب 
مقاوم نمودهاند.
عالوه بر این ،با استفاده موفقیتآمیز از تراشههای میکروالکترونیک در یک تاسواره پرتاب شده به فضا ،این قطعات به دلیل نمایش عملکرد خود در یک
مأموریتهای اثبات فناوری است.

محیط واقعی به صورت موثر برای استفاده در فضا گواهی می شوند .این یکی دیگر از مزایای استفاده از تاسوارهها برای
خطرپذیری باالتری
مأموریتها قابلیت 

در حالی که استفاده از قطعات میکروالکترونیک تجاری موجود در بازار تنها محدود به تاسوارهها نیست ،ولی این
برای استفاده از این قطعات دارند .به عنوان مثال در مدارهای ارتفاع پایین زمین در معرض تابشهای کمتری هستند ،عمر طراحی شده کوتاهتری دارند
و یا هزینه خرابی فضاپیما پایینتر است.
ناسا نیز در حال تالش برای استفاده بیشتر از قطعات تجاری موجود در بازار ،به ویژه قطعات میکروالکترونیک است .به عنوان نمونه برنامه قطعات
الکترونیک و بستهبندی ناسا 65در حال ارزیابی کارایی و قابلیت اطمینان قطعات الکترونیک خودروها میباشد .این برنامه شامل آزمایش خازنهای
تراشهای ،62نیمه هادیهای گسسته
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و میکرو مدارها می باشد .قطعات تجاری موجود در بازار فقط شامل سختافزار نمیشود ،بلکه نرمافزارها و

ابزارهای مهندسی مورد نیاز برای توسعه سامانههای فضایی را نیز در بر میگیرد .به گفته شرکت  Planetکه سازنده و کاربر ماهواره است ،ابزارهای
تحلیلی انتقال حرارت که برای موتورهای تحت توسعه شرکت فورد بهینه شدهاند میتوانند برای حل مسائل طراحی ماهوارههای سنجش از دور نیز
مورد استفاده قرار گیرند.

24

)Commercial off-the-shelf (COTS
NASA’s Electronic Parts and Packaging Program
26
Chip Capacitors
27
Discrete Semiconductors
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 2.2.5روند :انبارداری
انبارداری یک استراتژی نوظهور مورد استفاده بعضی از شرکتهای نوپای تولید ماهواره و پرتابگر میباشد .همواره صنعت فضایی بیشتر به عنوان یک
صنعت آرتیزانی شناخته می شود تا یک صنعت دارای تولیدات عمده مثل خودروسازی .معموال ماهوارهها و فضاپیماها بر اساس سفارش ساخته شده و
در زمان نسبتا کوتاهی پس از ساخته شدن مورد استفاده قرار میگیرند .نگهداری از یک ماهواره آماده ،به دلیل عدم بازگشت سرمایه و هزینههای باالی
نگهداری ،منجر به زیان مالی خواهد شد .البته در مورد پرتابگر ،در صورتی که موشکهای بالستیک به پرتابگرهای ماهوارهای تغییر کاربری دهند ،این
موشکها در شکل اولیه خود به عنوان مهمات ذخیره شده و

موضوع میتواند به عنوان استثنایی برای قانون فوق در نظر گرفته شود .چرا که این
نگهداری میشدند .ولی نگهداری چندین پرتابگر کامال غیرعملی است .انبار کردن اجزای زیرسامانههای پرتابگرهای بزرگ سادهتر است .از طرفی
پرتابگرهای بسیار کوچک (مانند پرتابگرهای در حال ساخت شرکتهای  Vector Space Systems ،Rocket Labو  )Virgin Orbitalرا میتوان
به تعداد زیاد نگهداری کرد .اگر تقاضا برای این پرتابگرها به آن مقداری که شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرتاب پیشبینی میکنند باال باشد ،در
آینده انبار کردن تعداد زیادی از این پرتابگرها الزم خواهد بود.
وزارت دفاع ایاالت متحده نیز در حال بررسی امکان ذخیره داراییهای فضایی است .دفتر پاسخگویی عملیات فضایی 68در این وزارتخانه ،وظیفه
پیگیری تالش برای ذخیرهسازی ماهوارهها و پرتابگرهایی را که امکان استفاده سریع در شرایط ویژه امنیتی داشته باشند بر عهده دارد 4 .مأموریت این
برنامهریزی شده است.

دفتر از سال  6118انجام شده و مأموریت پنجم برای سال 6107
 2.2.6روند :امکان استفاده مجدد
از اولین روزهای صنعت موشکی ،استفاده از پرتابگرهای چندبار مصرف مورد توجه بوده است .هدف نهایی ،دستیابی به وسیلهای بود که مانند یک
هواپیمای معمولی عمل کرده و با یک مرحله به مدار برسد .69با اینکه چنین سیستمی به نظر غیرمعقول میرسد ،ولی ناسا ،نیروی هوایی آمریکا و
شرکتهای بسیار دیگری در زمینه سیستمهای پرتابگرِ قابل بازیابی و فناوریهای مربوطه به تحقیق و توسعه پرداختند .سیستم حملونقل فضایی ناسا

شدهترین مورد از این فضاپیماها میباشد؛ این مدارگرد که برای انجام  011مأموریت طراحی شده بود،
( )STSکه به شاتل فضایی معروف است شناخته 
سازیهای سنگینی روی آن انجام
واقعا یک فضاپیمای قابل بازیابی نبود ،بلکه بین هر دو مأموریت ،فضاپیما بازسازی میشد و بررسیها و آماده 
میپذیرفت .در این سامانه ،هریک از بوسترهای جامد موشک تا ده مرتبه بازسازی میشدند.

در سالهای اخیر شرکتهای فضایی نوپا مانند  SpaceX ،Blue Origin ،Virgin Galacticو شرکتهای دیگر در حال کار روی بازیابی پرتابگرها
تالشهای دیگر ،مانند تالشهایی که توسط شرکتهای نوپا مثل  Masten Space Systems ،Moon Expressو Astrobotic

بودهاند.

مأموریتهای

مأموریتهای انتقال زیرمداری نقطه به نقطه و

 Technologyدنبال میشوند ،روی فرود دقیق متمرکز شدهاند که بخشی حیاتی در
بازگشتی میباشد .همه این شرکتها تاکنون (در درجات مختلف) موفق به اثبات فناوری پرتابگرهای قابل بازیابی خود شدهاند.
تستهای پروازی خود را به انجام رسانده .هرچند هنوز موفق به دستیابی به خط

فضاپیمای  SpaceShipTwoمحصول شرکت Virgin Galactic
کارمن (مرز قراردادی فضا در ارتفاع  011کیلومتری) نشده است .شرکت  Virgin Galacticدر توسعه این فضاپیما از تجربیات فضاپیمای
( SpaceShipOneکه توسط  Scaled Compositesبرای برنده شدن جایزه  Ansariدر سال  6114ساخته شده بود) استفاده نمود.
تستهای پروازی فضاپیمای زیرمداری خود با نام  Shepard #2را با موفقیت به انجام رسانده .این فضاپیما یک سامانه

شرکت Blue Origin
عمودپرتاب است که تاکنون  5مرتبه به فضا سفر کرده و بازگشته است.
در ماه مارس سال  ،6107شرکت  SpaceXبا موفقیت ماهواره  SES-10را توسط یک پرتابگر فالکون 9-که مرحله اول آن در مأموریت قبل بازیابی
شده بود به فضا فرستاد .این شرکت امیدوار است که با استفاده از پرتابگرهای قابل بازیابی 31 ،تا  41درصد در هزینههای پرتاب صرفهجویی نماید.
The Operationally Responsive Space (ORS) Office
)Single-Stage-To-Orbit (SSTO

28
29

شرکت  SpaceXاز ابتدا پرتابگر قابل بازیابی فالکون 9-را با هدف کاهش هزینههای تولید و قیمت خدمات پرتاب طراحی نمود .این شرکت ضمن
سادهسازی طراحی پرتابگر (به ویژه در بخش زیرسامانههای پیشرانشی) ،اثباتکننده فناوری  Grasshopperرا برای بررسی نحوه بازیابی سالم مرحله

اول موشک فالکون 9-توسعه داد .شرکت  SpaceXپس از پروازهای موفق  ،Grasshopperقابلیت بازیابی مرحله اول را به پروازهای عملیاتی
فالکون 9-اضافه کرد .از سال ( 6104تا زمان نگارش این مقاله) این شرکت  03مرتبه مراحل اول موشک فالکون 9-را بازیابی نموده که از این تعداد8 ،
مرتبه روی کشتی در میان اقیانوس و  5مرتبه در پایگاه کیپ کاناورال نیروی هوایی 31بوده است.
با افزایش است فاده عملیاتی ،در ده سال آینده شاهد ادامه توسعه پرتابگرهای قابل بازیابی توسط شرکتها و آژانسهای دولتی خواهیم بود .تنها بعد از
میتوان به صورت قطعی درباره میزان صرفهجویی ناشی از استفاده از این پرتابگرها اظهار نظر کرد.
گذشت چند سال از این فعالیتها 
 2.2.7روند :چاپ سهبعدی
به عقیده بسیاری از متخصصین صنعت فضایی ،چاپ سه بعدی که گاهی ساخت مضاعف 30یا مدلسازی سریع نیز نامیده میشود ،قواعد بازی را تغییر
سالهای گذشته وجود داشته ،ولی استفاده از آن در ساخت دقیق قطعات هوافضایی به تازگی آغاز شده است .به طور
داده است .با اینکه این روش از 
تاریخی ،چاپ سهبعدی همیشه برای ساخت قطعات مدل به کار گرفته میشده و استفاده از آن برای ساخت قطعاتی که توانایی تحمل دما و فشارهای
متداول در صنعت هوافضا را داشته باشند ،اخیرا مورد توجه قرار گرفته است.
تاکنون هم شرکتهای نوپا و هم شرکتهای قدیمی از چاپ سهبعدی برای توسعه موتور موشکها استفاده کردهاند .بر اساس قراردادی که در سال
 6105بین نیروی هوایی ایاالت متحده و شرکت نوپای  SpaceXمنعقد شد ،این شرکت به توسعه موتور  Raptorادامه داد .این موتور یک زیرسامانه
پیشرانشی است که از اکسیژن مایع ( )LOXو گاز طبیعی مایع ( )LNGبه عنوان سوخت بهره میگیرد .قطعات زیادی از این موتور (حدودا معادل %41
از وزن آن) توسط چاپ سهبعدی ساخته شدهاند .موتور سوخت مایع  Rutherfordنیز که توسط شرکت نوپای  Rocket Labبرای پرتابگر
 Electronاین شرکت توسعه داده میشود ،تقریبا به طور کامل توسط چاپ سه بعدی ایجاد شده است .این پرتابگر برای اولین بار در ماه می سال
 6107به فضا پرتاب شد.
چاپ سهبعدی همچنین روش مناسبی برای ساخت سازههای مورد استفاده در ماهوارههاست .چندین تاسواره از سازههای ساخته شده توسط این روش
ایجاد شدهاند .شرکت  Tethers Unlimitedروشی را برای ساخت بخشهای خرپایی در ابعاد تاسوارهها در فضا توسعه داده و امیدوار است در آینده
نزدیک آن را به نمایش بگذارد .کارخانجات شرکتهای قدیمی نیز با چاپ سهبعدی بیگانه نیستند .شرکت  Aerojet Rocketdyneکه سابقه
فعالیتش به سال  0946باز میگردد ،از سال  6117به توسعه موتور  J-2Xبرای استفاده در مرحله باالی سامانه پرتاب فضایی ناسا 36پرداخته است.
آزمایش گرم این موتور در سال  6103با قطعهای که توسط روش ذوب انتخابی لیزر( 33یکی از روشهای چاپ سهبعدی) ساخته شده بود ،انجام گرفت.
شرکت  Space Systems Loralآنتنی را شامل بخشهای ساخته شده به روش چاپ سهبعدی برای استفاده در ماهوارههای بزرگ ارتباطی معرفی
کرد .شرکت  Boeing Satellite Systemsنیز به تازگی بخشها و اتصاالت ساخته شده توسط چاپ سهبعدی را به ماهوارههای خود اضافه کرده
است.
به گفته شرکت  Lockheed Martinفضاپیمای جونو 34نیز که برای ناسا ساخته شده و در سال  6102به سیاره مشتری رسید ،شامل قطعات ساخته
سهبعدی در نهایت ضمن ساده کردن تولید ماهوارهها ،زمان چرخه ساخت
شده به روش چاپ سهبعدی بوده است .به تخمین این شرکت ،فناوری چاپ 
آنها را به میزان  %43و هزینههای تولید را به میزان  %48کاهش خواهد داد .این فناوری ،رویکرد اساسی جدیدی را در طراحی برای ساخت عرضه

مینماید .با این که چاپ سهبعدی به صورت بالقوه یک پیشرفت فناورانه برای صنعت
نموده و امکان کاهش چشمگیر وزن قطعات فضاپیما را فراهم 
30

)Cape Canaveral Air Force Station (CCAFS
Additive Manufacturing
32
)Space Launch System (SLS
33
)Selective Laser Melting (SLM
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Juno
31

محسوب میشود ،ولی کنترل کیفیت و کارایی قطعات ،همچنان مورد تردید هستند .به طور خاص ،ناسا نگرانیهایی را در مورد نحوه بازرسی قطعات
ساخته شده به روش چاپ سهبعدی مطرح نموده است :بازرسی قطعاتی که در مقیاس مولکولی ساخته شدهاند چگونه انجام میگیرد؟ آیا نواقص
قطعاتی که به روش چاپ سهبعدی ساخته شدهاند قابل تشخیص و توصیف هستند؟ در گذشته دولت نقش مهمی در توسعه استانداردها و تعیین
صالحیتهای پایهای صنعت داشته است .در تحقیقی که اخیرا توسط مؤسسه ملی استاندارد و فناوری
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منتشر شده ،با استفاده از این روش،

صرفهجویی ساالنه تقریبا  460میلیارد دالر در سال (معادل  %08بخش تولیدی آمریکا) تخمین زده شده است.


شرکتهای فضایی نوپا بر زنجیره تأمین صنعت فضایی ایاالت متحده

 .3نحوه تأثیر
در این مطالعه برای درک کامل تأثیر شرکتهای فضایی نوپا بر زنجیره تأمین ،پرسشنامههایی تهیه شد و در اختیار متخصصین بخش دولتی و
بخشهای ساخت ماهواره و پرتابگر قرار گرفت .اطالعات جمعآوری شده از مجموع  311پرسشنامه و حدود 51

خصوصی در هر  5الیه زنجیره تأمین
مصاحبه با متخصصین صنعت در مورد روندهای زنجیره تأمین ،فناوریهای ویژه هر الیه از زنجیره تأمین و قابلیت های نوظهور در تولید بود.

 3.1پاسخ به پرسشنامهها
تمرکز پرسشها بر روی هزینه ،کیفیت ،آمادهسازی ،جغرافیا و فناوریهای تولید بود و پاسخدهندگان امکان بیان نظرات خود را در مورد هر سوال
داشتند .در مجموع ،این مطالعه نشان داد که پاسخدهندگان تغییرات متفاوتی را در زنجیره تأمین مشاهده نمودهاند.
 3.1.1تغییر هزینهها
بیش از یک سوم از پاسخدهندگان شاهد کاهش هزینهها بودند .ایشان به دو تغییر اصلی اشاره کردند :تغییر اول ،کاهش مالیم هزینهها با بلوغ فناوریها
شرکتها به خطرپذیری باالتر در مقابل

قیمتها بود که به دلیل تمایل این

و قطعات فضایی و تغییر دوم ناشی از فشار شرکتهای نوپا جهت کاهش
کاهش هزینه قطعات گرانقیمت فضایی رخ داد .یکی از پاسخدهندگان نیز از کاهش هزینهها به دلیل استفاده از برنامههای نرمافزاری روی سرورهای
تجاری برای تجهیزات پشتیبانی زمینی یاد کرد .حدود یک سوم از پاسخدهندگان به افزایش هزینهها در بعضی بخشها ،شامل مواد خاص مانند فلزات
هزینههای حمل و نقل و نیروی کار اشاره کردند .به عقیده بعضی

کمیاب ،پالستیک و رزینها (در نتیجه افزایش تقاضا توسط صنایع دیگر) و همچنین
تأمینکنندگان خارجی نیز باعث افزایش هزینهها شدهاند .یک سوم پاسخدهندگان هم به ثابت ماندن هزینهها اعتقاد

پاسخدهندگان ،قوانین دولتی بر

داشتند با این توضیح که قیمت قطعات بسیار کوچک و قطعات دیگر دارای گواهی استفاده در صنعت فضایی تقریبا بدون تغییر بوده و کاهش هزینهها
عمدتا مربوط به سامانههای الیه اول میباشد( .شکل )6

شکل  – 6آیا قیمت قطعات طی ده سال گذشته افزایش داشته ،کاهش داشته یا ثابت باقی مانده است؟

)National Institute of Standards and Technology (NIST
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 3.1.2کیفیت
تقریبا نیمی از پاسخدهندگان به پرسشنامه ،به افزایش تدریجی کیفیت در گستره زنجیره تأمین اذعان داشتند .ایشان دلیل این بهبود کیفیت را افزایش
پلکانی کارایی و تلرانسهای کوچکتر ،انتقال بهتر نیازمندیها ،تشویق به استانداردسازی و استفاده از سیستمهای دارای اهداف عمومی و افزایش
میدانستند .از طرف دیگر ،پاسخ تعداد کمی از افراد نشانگر کاهش کیفیت بود که ناشی از کاهش دسترسی به دلیل
توجهات به امکان استفاده مجدد 
میباشد .تعداد بسیار بیشتری از پاسخدهندگان به افزایش یا ثبات کیفیت معتقد بودند( .شکل )3
ادغامهای عمودی و حجم کم درخواستهای دولت 


شکل  - 3آیا کیفیت قطعات طی ده سال گذشته افزایش داشته ،کاهش داشته یا ثابت باقی مانده است؟
 3.1.3سرعت تحویل
یکی دیگر از تغییرات مشاهده شده ،سرعت بیشتر در تحویل بود که توسط بیش از یک سوم از پاسخدهندگان (که بیشترشان شرکتهای نوپا بودند)
بهموقع 32در مدیریت انبار اتفاق افتاد .به گفته
مورد توجه قرار گرفته بود (شکل  .)4این تغییر بر مبنای استفاده از ابزارهای نرمافزاری و استراتژیهای 
دیگر پاسخدهندگان ،زمان تحویل برای قطعات تخصصی که باید قابلیت اطمینان باالیی داشته باشند ،و همچنین در مواردی که حجم کم باعث کاهش
پایین تر از حد انتظار ،عامل اصلی پیگیری ادغام عمودی بیشتر بوده

رقابت میشود ،همچنان باالست .یکی از پاسخدهندگان اشاره کرد :سرعت تحویلِ
است .تعداد پاسخدهندگانی که (شامل مجموعهای از شرکتهای نوپا و قدیمی) سرعت تحویل را بدون تغییر میدانستند با کسانی که به افزایش سرعت
اعتقاد داشتند برابر بود .در حالی که متمرکز شدن تولید میتواند با کاهش تعداد دفعات انتقال فناوری ،سرعت ساخت را افزایش دهد ،عوامل دیگری
مانند محل یکپارچهسازی و تأخیرهای پیشبینی نشده پیمانکاران ،این افزایش سرعت را خنثی میکند.

شکل  - 4آیا سرعت تحویل طی ده سال گذشته افزایش داشته ،کاهش داشته یا ثابت باقی مانده است؟
)Just In Time (JIT
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 3.1.4جغرافیا
سانفرانسیسکو ،بیشتر پاسخدهندگان هنوز تغییر قابل مالحظهای در جغرافیای
علیرغم رشد شرکتهای نوپای فضایی در مناطقی مانند سیاتل و خلیج 
زنجیره تأمین فضایی مشاهده نکرده بودند .از نظر پاسخدهندگان ،پایگاههای تأمین در نزدیکی مشتریان اولیه قرار گرفتهاند .یک تغییر قابل تشخیص،
استفاده بعضی فروشندگان خارجی قطعات بحرانی فضایی از توزیعکنندگان آمریکایی است( .شکل )5

شکل  - 5آیا شما شاهد تغییری در توزیع جغرافیایی زنجیره تأمین خود بودهاید؟
 3.1.5تولید
هادیها ،لیتوگرافی استریو و چاپ
فناوریهای جدید تولید نیمه 

پاسخدهندگان دولتی و خصوصی چند تغییر مهم را در فناوری تولید شناسایی کردند:

پاسخ دهندگان همچنین شاهد پیشرفت در فرآیندها بودند که باعث افزایش کیفیت شده و استفاده از

3بعدی منجر به پیشرفتهایی شده بودند.
آموختههای جدید را تسریع مینمود .از جمله استانداردهای تبادل اطالعات تولید و نرم افزارهای پیشرفته برای مدیریت تغییرات طراحی و مواد .بسیاری

از پاسخدهندگان ،تغییرات زنجیره تأمین فضایی را مثبت ارزیابی می کردند .ایشان همچنین اشاره کردند که تمایل برای تست و واجد شرایط شدن مواد
و اجزای جدید برای سفر به فضا وجود دارد .از نظر برخی دیگر ،تغییرات ناشی از شرکتهای نوپا در زنجیره تأمین هنوز مشخص نیست و یا چشمگیر
تأمینکنندگان مختلف پوشش دهنده نیازهای گسترده افزایش یافته ،ولی یک

نخواهد بود (شکل  .)2با اینکه از نظر بعضی از پاسخدهندگان ،تعداد
پاسخ دهنده با این موضوع مخالف بود .به عقیده او ،ادغام عمودی و کوچک شدن پایه صنعت تأثیر منفی چشمگیری روی زنجیره تأمین داشته است.

الیههای مختلف زنجیره تأمین فضایی نگاهی میاندازیم.
برای درک بهتر این زوایای مختلف در بخش بعدی به 

شکل  – 2به نظر شما تغییرات در زنجیره تأمین در طی  01سال گذشته مثبت بوده یا منفی؟

 .4نکات قابل توجه در الیههای مختلف
پس از مرور زنجیره تأمین شرکتهای نوپای فضایی ،نکات برجسته الیههای مختلف را مرور مینماییم .جزئیات ارائه شده در این بخش (مگر در مواردی
که مشخص شده) توسط پاسخدهندگان و مصاحبه شوندگان فراهم شده است.

 4.1الیه  :1سیستم
پیمانکاران اولیه مسئول ساخت سیستمهای کامل (محصوالت الیه  )0مانند ماهوارهها ،فضاپیماها و پرتابگرها هستند .این شرکتها از اندازههای
مختلفی برخوردار هستند .بعضی از آنها (مانند  Boeingو  )SpaceXتوانمندی توسعه سیستمهای بسیار بزرگ و پیچیده را دارند .از طرفی ،بعضی از
این پیمانکاران (مانند شرکت  Planetو  )York Space Systemsتوانایی تولید سیستمهای نسبتا کوچک را دارند .روندهای کلیدی مشاهده شده
در این الیه عبارتند از:
-

پیمانکاران اولیه برای پایین نگاه داشتن قیمتها تحت فشار هستند.

-

پیمانکاران اولیه استاندارد باالیی را در کیفیت حفظ میکنند.

-

نشانههایی از تحویل سریعتر قطعات به پیمانکاران اصلی وجود دارد.


-

تأمینکنندگان محلی یا نزدیک به خود همکاری نمایند.

پیمانکاران اولیه در صورت امکان ترجیح میدهند با

-

قابلیت بازیابی سیستم و نگهداری آن ،تقاضا را برای بعضی قطعات مصرفی افزایش خواهد داد.

-

پیمانکاران اولیه برای رقابتپذیری بیشتر ،فناوریها و رویکردهای جدید تولید را معرفیمیکنند.

 4.2الیه  :2زیرسیستمها
سازندگان زیرسیستمهای ماهوارهای ،مسئول تولید زیرسیستمهایی مثل توان ،پیشرانش ،سازه و ...هستند .زیرسیستمهای پرتابگر نیز شامل توان،
ناوبری و کنترل ،اتصال و پوشش محموله و ...میباشد .با اینکه پیمانکاران اولیه هم توانایی طراحی و ساخت زیرسیستمها را دارند ،ولی بعضی شرکتها
مثل  Rocketdyne ،Aerojetو  Raytheonبه طور خاص روی این زمینه متمرکز شدهاند .بعضی روندها و نکات قابل تامل عبارتند از:
-

شرکتهای نوپای  Blue Originو  XCOR Aerospaceرا برای ساخت زیرسیستم پیشرانش خود انتخاب کرده است.

ULA

-

فشار پیمانکاران اولیه برای کاهش قیمت به سازندگان زیرسیستمها هم منتقل میشود.

-

تأمینکنندگان به دلیل صنایع دیگر بهتر شده است.

به گفته سازندگان زیرسیستمها ،کیفیت قطعات

 4.3الیه  :3اجزاء
زیرسیستمها هم ساخته میشوند .اجزاء الیه ،3

تأمینکنندگان

اجزاء معموال توسط سازندگان الیه  3تولید میشوند ولی گاهی توسط پیمانکاران اولیه و
بسیار گوناگون هستند ،از باتری و سلول خورشیدی گرفته تا شتابسنج و ژیروسکوپ .به عنوان مثال ،شرکت  EnerSysباتری ماهوارهها را تولید
تولیدکننده پمپهای توربینی موتور موشکهای سوخت جامد میباشد .در این الیه ،روندهای زیر شناسایی شدند:

میکند و Barber-Nichols

-

تأمینکنندگان الیه  ،3خصوصا برای پشتیبانی از تولید ماهوارههای کوچک به شدت افزایش داشته است.

تعداد

-

پیمانکاران اولیه نوپا در استراتژی ادغام عمودی ،از تولیدکنندگان اجزاء ،پروانه (لیسانس) دریافت میکنند.

-

مدلسازی سریع به کاهش هزینههای طراحی کمک کرده است.


 .4.4الیه 4و :5قطعات ،مواد اولیه و سختافزار

تأمینکنندگان با

تأمینکننده زیادی که اختصاصا در الیه  4فعال هستند تولید میشوند .در این الیه از زنجیره تأمین،

قطعات معموال توسط شرکتهای
تمرکز بر تولید محصوالت دارای فناوری باال ،قطعات خود را برای صنایع مختلف تولید میکنند .در بیشتر موارد ،صنعت فضایی فقط یکی از چندین
مخلوطهای پیچیده

مشتری این تولیدکنندههاست .تعداد قطعات الیه  4مورد اس تفاده در صنعت فضایی بسیار زیاد است .این موارد به طور مثال شامل
میشوند .شرکت
سوخت (مانند پری کلورات آمونیوم برای موتورهای سوخت جامد) ،قطعات هیدرولیک ،رمزنگارهای اپتیکی و المپهای مایکروویو 
تأمینکننده الیه  4است که قطعات زیادی را برای اجزای پیشران و کنترل پرواز تولید مینماید.

 Moogنمونه یک شرکت
تأمینکنندگان مواد اولیه و سختافزار ،نماینده بستر و اساس زنجیره تأمین صنعت فضایی آمریکا هستند .سختافزارهای مختلف از پیچها و بستها

گرفته تا بولبرینگ و کوپلر توسط شرکتهای زیادی در آمریکا ساخته می شوند .به عالوه ،مواد خام مانند گازها ،مایعات ،فلزات ،پالستیک و رزینها نیز
توسط تعداد فراوانی از شرکتها تولید میگردند.
در این الیه از زنجیره تأمین ،صنعت فضایی تنها نماینده بخش کوچکی از مشتریان اینگونه شرکتهاست .برخی روندهای مشاهده شده در این بخش
عبارتند از:
-

قطعات الکترونیک باکیفیت از صنایع دیگر ،زنجیره تأمین صنعت فضایی را تغذیه میکنند.

-

قیمتهای باالتر فلزات ،مواد کامپوزیت و رزینها.


 .5زنجیرههای تأمین فضایی غیرآمریکایی
چندین زنجیره تأمین فضایی در خارج از ایاالت متحده آمریکا وجود دارد که همه آنها به نحوی به زنجیره تأمین آمریکا متصل میشوند .چشمگیرترین
مورد آنها زنجیره تأمین اروپاست که شامل شرکتهای بزرگی همچون ،Finmeccanica ،Thales Alenia Space ،ArianeGroup ،Airbus
 ،OHB System GmbHسازمانهای دولتی مانند ) Eumetsat ،European Space Agency (ESAو آژانسهای فضایی کشورهای مختلف
میباشد .به نسبت تعداد جمعیت ،بودجه فضایی ناسا  4برابر بیشتر از مجموع بودجه همه آژانسهای فضایی اروپاست .بخش فضایی اروپا تمرکز زیادی

روی تحقیقات دارد و  %01سرمایه این حوزه به تحقیقات اختصاص یافته .در بخش ماهواره و ایستگاههای زمینی ،این میزان به  %41هم میرسد .در
حالی که آمریکا تقریبا  % 5از بودجه فضایی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده است .زنجیره تأمین صنعت فضایی اروپا مانند هرمی با سه الیه
است .سازندگان اصلی (مثل  )Airbusدر باالی این هرم قرار داشته ،شرکتهای الیه اول (پیمانکاران اولیه) در وسط و شرکتهای الیه دوم
(تأمینکنندگان) در پایین قرار میگیرند .به دلیل وجود موانع ورود ،شرکتهای فضایی اروپایی تمایل زیادی به ادغام عمودی داشته و بسیار متمرکز
هستند .به عنوان مثال ،چهار شرکت  Thales ،ArianeGroup ،Airbusو  Finmeccanicaبیش از  %71از اشتغال در صنعت فضایی اروپا را باعث
میشوند .در طول یک دهه گذشته ،پایه صنعت فضایی اروپا از تقسیم بندی ملی به سمت یک سیستم یکپارچه در گستره این قاره حرکت کرده است.

یک مثال خوب در این مورد ،اتحاد شرکتهای مختلف سازنده قطعات پرتابگر میباشد .در سال  ،6105شرکتهای  Airbusو  Safran Groupبا نام
 ArianeGroupبا یکدیگر ادغام شدند تا توسعه و ساخت پرتابگر و موشک تسهیل شود .شرکت  ،ArianeGroupپیمانکار اولیه توسعه و ساخت
پرتابگرهای  Ariane 5و  Ariane 6میباشد.
زنجیرهای از

صنعت فضایی روسیه نیز شاهد تغییرات بزرگی بوده است .انگیزه این تغییرات عمدتا کم شدن کنترل کیفیت و در نتیجه ،رخ دادن
شکستها در پرتاب و محمولهها بوده است .رکود اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت نیز رهبری روسیه را به یافتن راههایی برای کاهش بودجه تشویق

نموده که این سیاستها ضربه سنگینی به صنعت فضایی وارد کرده است .در سال  ،6103شرکت United Rocket and Space Corporation
به عنوان یک نهاد دولتی-تجاری برای هماهنگی عملیات و کاهش هزینهها تشکیل شد ROSCOSMOS .که پیش از این آژانس فضایی غیرنظامی
روسیه بود ،اکنون یک شرکت دولتی است که رهبری بخش فضایی صنعت روسیه را (شامل دفاتر طراحی که قبال به صورت مستقل فعالیت میکردند)
بر عهده دارد.

. ادغام شدندROSCOSMOS  در قالب یک سازمان تحت مدیریتNPO Energomash  همه شرکتهای سازنده موتور موشک مانند،به عنوان مثال
 چندان با صنعت اروپا و آمریکا متفاوت نیست ولی مشابه صنعت،تأمینکنندگان

صنعت فضایی چین هم از نظر دارا بودن اکوسیستم گستردهای از
 محصوالت و خدمات خاص خود را ارائه، سازمانهای مشخص. (البته در حد کمتری) تقریبا به طور کامل توسط دولت مدیریت میشود،فضایی روسیه
کار طراحی و ساخت پرتابگرهای مداری را بر عهده دارد و آکادمی فناوری فضایی
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 آکادمی فناوری پرتابگرهای چین، به عنوان مثال.میکنند


 این. هستند39 این دو سازمان و سازمانهای دیگر زیرمجموعه شرکت علم و فناوری هوافضای چین. بر روی ساخت ماهوارهها تمرکز دارد38شانگهای
الیههای زنجیره
  ممکن است دیدگاه.شرکت توسط هیئتی که تحت نظارت شورای دولت (باالترین قدرت اداری در چین) قرار دارد مدیریت میشود
.تأمین که در این مقاله معرفی شدند در مورد کشور چین هم صادق باشند
 از ساخت. تولیدکنندگان اروپایی مشارکت زیادی در پایه صنعتی آمریکا دارند.صنعت فضایی آمریکا از طرق مختلف به صنعت فضایی اروپا متصل است
. اروپا در برنامههای بزرگ آمریکا نیز مشارکت دارد.) تا اجزاء و قطعات کوچکترRUAG زیرسیستمهای الیه دوم گرفته (مانند پوشش محموله شرکت

Cygnus  ماژول باری تحت فشار فضاپیمایThales  بوده و شرکتNASA Orion  در حال ساخت ماژول خدمات برای فضاپیمایAirbus شرکت
 روسیه، نقش روسیه و چین در صنعت فضایی آمریکا کمرنگ است ولی به عنوان نمونه.) را تأمین خواهد نمودOrbital ATK (متعلق به شرکت
.مشارکت زیادی در طراحی و ساخت ایستگاه بینالمللی فضایی داشته است
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