اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻫﺎی ﻓﺎﻟﮑﻮن  ۹را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه در ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ از زﻣﺎن ارﺳﺎل ﻗﺒﻠﯽ از ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﯾﮏ راﮐﺖ
ﻓﺎﻟﮑﻮن  9را اﯾﻦ ﺑﺎر از ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ آن را در ﻓﻀﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻮاره ﺳﻨﮕﯿﻦ وزن اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﯿﺴﭙﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم » «30W-6ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪار اﻧﺘﻘﺎل ﺛﺎﺑﺖ
زﻣﯿﻦ ارﺳﺎل ﺷﺪه .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻓﺮود آورن راﮐﺖ روی
ﺳﮑﻮی درﯾﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﮐﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺑﻮده،
وﻟﯽ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ وزن ﺑﯿﺶ  6ﻫﺰار و  92ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﺳﭙﯿﺲ
اﮐﺲ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺑﺎﻻﯾﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  35ﻫﺰار 700
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ارﺳﺎل ﺷﺪه.
ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ ،ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮود آوردن ﺳﺎﻟﻢ راﮐﺖ روی ﺳﮑﻮی ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ
اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ،ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد راﮐﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪه را ﺳﺎﻟﻢ روی درﯾﺎ ﻓﺮود آورد.
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﯿﺴﭙﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ارﺳﺎل اﺧﯿﺮ در ﻓﻀﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﺑﺮای اروﭘﺎ،
ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر 30W-6 ،ﺑﺮای ﻣﺪت
 15ﺳﺎل در ﻣﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﺗﻮر ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﻄﻌﻪ ای از ﮐﻼﻫﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن  9را در
ﻫﻮا ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻮک راﮐﺖ ﮐﻪ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزش دارد،
ً
ﻣﺠﺪدا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ و ﻗﻌﻄﻪ ﻣﺬﮐﻮر در درﯾﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد.
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