ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻮ ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
ﻧﺎﺳﺎ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ای ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺑﻮ ﮐﺮدن اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
» ﺟﻮرج اﻟﺪرﯾﭻ « ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۷۴ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺐ در ﭘﻨﻞ
ﺑﻮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ .وی در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪت ﺑﻮی ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺘﺼﺪ
اﺳﺖ.
ﮐﺮده
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اﯾﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻮی ﻫﺮ ﻣﺎده اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﯿﻦ  ۰ﺗﺎ  ۴ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻی  ۲.۵دارای
ﺑﻮی ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وی ﮐﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ﻓﺮاﻃﺒﯿﻌﯽ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ در ﻧﺎﺳﺎ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ:

ﻣﺎ ﺑﻮی اﻗﻼﻣﯽ را ﺗﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺑﻮﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﯾﺎ آزاردﻫﻨﺪه ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻀﺎﻧﻮردان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻓﻀﺎ در زﻧﺠﯿﺮه ای از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد آن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﻮده و راﯾﺤﻪ در رده ﺷﺸﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺎﺳﺎ روی ﺑﻮی ﻣﻮاد ﭼﺮﺧﻪ  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ای ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ
اﺳﺖ .ﻃﯽ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روز اﺧﺘﺼﺎص دارد ،دﻣﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﻮی ﻣﻮاد ﺷﺪت
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ راﯾﺤﻪ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﻮاد روﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﻨﻞ ﺑﻮی
ﻧﺎﺳﺎ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
را در ﯾﮏ ﻓﺮ ﺣﺮارت داده و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻮای اﻃﺮاف آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ روی ﺻﻮرت اﻟﺪرﯾﭻ ﭘﻤﭗ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:

آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ای در ﻣﻮرد ﻣﻮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ
از اﺳﺘﺸﻤﺎم راﯾﺤﻪ اﺟﺎزه دﯾﺪن ﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ را ﻧﺪارﯾﻢ.
اﻟﺪرﯾﭻ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه در ﺑﻬﺒﻮد
اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎﯾﺰه  Silver Snoopy Snifferرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ وی ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺑﻮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮادی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﺴﻤﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

