ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﻧﺎﺳﺎ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن و ﻣﺪل ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﺧﺎرج از اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﻮا اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺴﺎن
را از ﭘﺎ در ﻧﯿﺎورد ،ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﺶ ﻫﺎی ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎً او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎ و در رأس آﻧﻬﺎ ﻧﺎﺳﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷﺎﻧﺲ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪ

ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ از ﺟﺎن ﻓﻀﺎﻧﻮرداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ ﻗﺪم ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ،ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻓﻀﺎﻧﻮردی
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن در اﮐﺘﺸﺎف ﺟﻬﺎن را ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و ﻣﺪل
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه وارد ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ:

ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ) Mercuryﺳﺎل  1961ﺗﺎ (1963

ﭘﺮوژه ﻣﺮﮐﻮری )ﻋﻄﺎرد( ﺳﺮآﻏﺎز ﺣﻀﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻓﻀﺎ ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎ در آن دوره ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻀﺎﻧﻮردان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر در ﺑﯿﺮون از ﺟﻮ زﻣﯿﻦ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﺒﺎس

ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻟﺒﺎس ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺿﺪ ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.
ﻟﺒﺎس ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در داﺧﻞ ﻻﯾﻪ ای از ﻧﺎﯾﻠﻮن ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺌﻮﭘﺮن )ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ( و در ﺑﯿﺮون ﻻﯾﻪ دﯾﮕﺮی
از »ﻧﺎﯾﻠﻮن آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﻧﺪود« داﺷﺖ ﺗﺎ دﻣﺎی ﺑﺪن ﻓﻀﺎﻧﻮردان را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﮕﻪ دارد .ﻟﺒﺎس
ﻣﺮﮐﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺶ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﺳﺎ آن را راﻫﯽ ﻣﻮزه ﮐﺮد.

ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ) Geminiﺳﺎل  1965ﺗﺎ (1966

ﺟﻤﯿﻨﯽ )ﺟﻮزا( دوﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻮد و اﻫﺪاف ﺟﺎه ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ای را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﭙﺴﻮل

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﻤﯿﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ دو ﻓﻀﺎﻧﻮرد را داﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎی دو ﻫﻔﺘﻪ
ای را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ » «David Clarkﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ و ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮد را ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺗﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻣﺪل ﻣﺮﮐﻮری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﺣﺘﯽ ﻫﺮﭼﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ﺟﻤﯿﻨﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪن
ﻓﻀﺎﻧﻮرد را ﭘﯿﺶ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ،ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد .وزن اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﯿﻦ 7.5
ﺗﺎ  15.5ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد.

ﻟﺒﺎس راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ) Geminiﺳﺎل  1965ﺗﺎ (1966

ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ای از ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺟﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺪ  G4Cﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻸ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺑﻬﺘﺮی را ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻗﺮار
دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ  30دﻗﯿﻘﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﯿﺎت را ﺑﺮای
ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .وزن اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً  16ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد.

ﻟﺒﺎس راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ) Apolloﺳﺎل  1967ﺗﺎ (1975

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ آﭘﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎه ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ و ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ،ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﻨﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎ روی ﻗﻤﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﺪ )ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪ و زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﺪ( ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﮕﻮﻟﯿﺖ )ﻏﺒﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ( اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دور
از ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻻﯾﻪ اﻟﯿﺎف ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﯿﺎت )ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ و اﮐﺴﯿﮋن( ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی داﺷﺖ .ﻫﺮ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
آﭘﻮﻟﻮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه  81ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺎه )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ
ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ( ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﭘﺮواز ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ )ﺳﺎل (1981

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  STS-1ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮواز ﻣﺪاری ﻧﺎﺳﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮد.

ﻣﺪارﮔﺮد  100ﺗﻨﯽ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﻃﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺬﮐﻮر دو ﻓﻀﺎﻧﻮرد را از
اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﭘﺲ از  37ﺑﺎر دور زدن در ﻣﺪار ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ  STS-1ﻓﻀﺎﻧﻮردان از ﻣﺪارﮔﺮد ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻟﺒﺎس آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای
اﯾﺠﮑﺖ ﮐﺮدن )ﺑﯿﺮون ﭘﺮﯾﺪن( در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﭘﺮواز ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل
ﻣﺮﮐﻮری ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻟﺒﺎس ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺿﺪ ﻓﺸﺎر ارﺗﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎر در ﻓﻀﺎ )ﺳﺎل  1983ﺗﺎ ﮐﻨﻮن(

ﻓﻀﺎﻧﻮردان دوران ﺷﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎﺳﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻓﻀﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.
ﻟﺒﺎس ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از  14ﻻﯾﻪ ﻣﻮاد ﻣﻘﺎوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﻦ ﺧﻸ
ﺟﺎن ﻓﻀﺎﻧﻮردان را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر در ﻓﻀﺎی ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات
روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه  145ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن دارد.
ﻧﺎﺳﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﺰاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺖ ﭘﮏ را ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن راﺣﺖ ﺗﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻸ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻟﺒﺎس ﭘﺮواز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ )ﺳﺎل  1988ﺗﺎ (2011

ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ »ﻟﺒﺎس ﮐﺪوﺗﻨﺒﻠﯽ« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ رﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﺑﺎ ﮐﺪوﺗﻨﺒﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
ﻟﺒﺎس ﭘﺮواز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﺗﻞ ﺑﻪ دو دﺳﺘﮑﺶ ﺑﺎ ﻗﻔﻞ ﻓﻠﺰی ﺣﻠﻘﻪ ای ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد و از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺎﯾﻊ ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮای ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﻟﺒﺎس ﭘﺮﺗﺎب و ﻓﺮود ) Sokolﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ(

ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط آﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻦ ﭘﻮش ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪه ،در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس روﺳﯽ

ﺑﻪ ﻧﺎم  Sokolﯾﺎ ﺷﺎﻫﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﺮواز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﺗﻞ دارد.

ﻟﺒﺎس ﺳﻮﮐﻮل ﺗﻨﻬﺎ  10ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻀﺎﻧﻮرداﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل روﺳﯽ

ﺳﺎﯾﻮز ﺑﻪ ﻓﻀﺎ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﺮدن
ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات روﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻟﺒﺎس ﭘﺮواز »اژدﻫﺎ« ﺳﺎﺧﺖ ) SpaceXﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2018وارد ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد(

ﻧﺎﺳﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻔﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل 80
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﺷﺘﺮاک داﻧﺶ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮز
ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  SpaceXﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﺸﻬﻮر »اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ« ﺑﻮده ﮐﻪ ﻟﺒﺎس
ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی »اژدﻫﺎ« ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮدش در ﻣﺪار ﻣﺎه را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2018اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس
ﻓﻀﺎﻧﻮردی “زﯾﺒﺎ” و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﻪ ﺳﺎل زﻣﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ SpaceX .ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﯾﮏ آدﻣﮏ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺧﻮد راﻫﯽ ﻣﺮﯾﺦ ﮐﺮده ،ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻀﺎﻧﻮرد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس و ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی اژدﻫﺎی ﺧﻮد راﻫﯽ ﻓﻀﺎ ﮐﻨﺪ.

ﻟﺒﺎس ﭘﺮواز ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ) CST-100 Starlinerﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2018وارد ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد(

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ دوﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﮐﺴﯽ
ﻓﻀﺎﯾﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺷﻬﺮت دارد ،ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺳﺒﮏ ) 5.5ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم( ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻠﺰی دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ،از ﯾﮏ زﯾﭗ ﻣﺨﺼﻮص و
ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺗﺎ اواﯾﻞ آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﻮرد اﺷﺎره و
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی  CST-100 Starlinerﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل  2019ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺑﺮای راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎرات ) Z-2در دﻫﻪ 2030
وارد ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد(

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازاﻧﻪ ﺧﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮود اﻧﺴﺎن روی ﻣﺮﯾﺦ در
دﻫﻪ  ،2030ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﻓﻮق ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ای اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در درون ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎرات دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮوژه ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی  Z-2ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ وزن اﻧﺪک و دوام ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ
ﻓﻀﺎﻧﻮردان اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﯾﺎ ﻣﺎه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪن و از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس  Z-2ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی آن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻟﺒﺎس در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻧﻪ و دور ﮐﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﻟﺒﺎس واﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی »ﻋﻨﮑﺒﻮت« )ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ(

ﺳﯿﺎرات ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻓﺮود ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻻﮐﻬﯿﺪ

ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف و ﻓﺮود اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده» ،ﻓﻮﺑﻮس« ﻗﻤﺮ ﻣﺮﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﮐﺴﺮی از ﯾﮏ درﺻﺪ ﮔﺮاﻧﺶ زﻣﯿﻦ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن روی ﺳﻄﺢ ﻓﻮﺑﻮس )ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﯾﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ در
ﺧﻮد دارد( ﻃﺮح ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﻋﻨﮑﺒﻮت را اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺖ ﻋﺪد ﭘﺎ و ﻧﯿﺮوی
راﮐﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺧﺰﯾﺪن ،راه رﻓﺘﻦ و ﭘﺮﯾﺪن روی ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮔﺮاﻧﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻫﻨﻮز ﻃﺮح ﻟﺒﺎس ﻻﮐﻬﯿﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺴﯿﺮ رو ﺑﻪ
ﺟﻠﻮی ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روزاﻓﺰون اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

