ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ  EM-1ﻧﺎﺳﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮی | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﻧﺎﺳﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺪﻣﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  2018را در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺣﺎﻻ ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮ راﮐﺖ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ از دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر
ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ در دو ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ راﮐﺖ  SLSﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎه و ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﺧﺪﻣﻪ ﺑﺎ

ﻣﻮﺷﮏ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق آﺳﻤﺎن در ﺳﺎل  2019اﯾﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﻣﺎ ﭘﺲ از در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ  EM-1در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﻣﻮرد
اﺷﺎره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ »راﺑﺮت ﻻﯾﺘﻔﻮت« ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺎﺳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:

ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﭘﯿﺶ رو ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،رﯾﺴﮏ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺗﻐﺮات ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دارای ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ  EM-1در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ SLS
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ و در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻮﺷﮏ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺧﺪﻣﻪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ  SLSرا در اواﯾﻞ آذر  97ﺑﺎ
ﭘﺮﺗﺎب ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی
ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2019ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد.
»ﻻﯾﺘﻔﻮت« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار دادن ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ درون ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب  SLSاز ﻟﺤﺎظ
ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ در ﺣﺪود  600ﺗﺎ  900ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود.

ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎ:
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

