اﺷﯿﺎء ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی دراﮔﻮن ﺷﺮﮐﺖ  SpaceXﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن آذوﻗﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  10ﻓﻮرﯾﻪ  21) 2015ﺑﻬﻤﻦ
ﻣﺎه( ﻋﺎزم اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ ارﺳﺎل اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﺪ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﺮﯾﺦ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ارﺳﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 Niki Werkheiserﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮﯾﻨﺖ
آﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
دارد«.
ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Made In Spaceﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎ
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪون ﺟﺎذﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و اﺷﯿﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮔﺮم ﺷﺪه در دﻣﺎﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ،آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪل دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام روش ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی را در آن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
آﻧﻬﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن،
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮑﺶ ،ﭘﯿﭻ ﮔﺸﺘﯽ و آﭼﺎر ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی دراﮔﻮن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺬرﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ

اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دارو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺑﺬرﻫﺎی ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ )روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ( ﯾﺎری دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮی را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن را در ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در
آﯾﻨﺪه ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﮐﺸﺖ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

