ﭘﺘﺮوس ﻓﺪاﮐﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ؛ ﻓﻀﺎﻧﻮرد اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺟﻠﻮی ﻧﺸﺖ
اﮐﺴﯿﮋن را ﮔﺮﻓﺖ ]ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﺗﻔﺎق ﻋﺠﯿﺒﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رخ داده اﺳﺖ؛ ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﭘﺲ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﯾﮏ ﺳﻮراخ در دﯾﻮارهی آن ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﺮوس ﻓﺪاﮐﺎر از اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻮراخ

ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ از ﻧﺸﺖ اﮐﺴﻴﮋن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

ﻓﻀﺎﻧﻮردان اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن و ﻓﺸﺎر
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﮐﺴﯿﮋن از
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ً

ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺎص ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻮراﺧﯽ در ﺑﺪﻧﻪی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﻧﺸﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮردان اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،اﺟﺎزه
دادﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﺧﻮاب ﺷﺐ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ.

اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی  Soyuz MS-09روﺳﯿﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺖ
اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل از ﮐﭙﺴﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮراخ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﺊ ﺳﻨﮕﯿﻦ

ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪی اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻟﺴﮑﺎﻧﺪر ﮔﺮﺳﺖ ،ﻓﻀﺎﻧﻮرد آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻌﺎً دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و

ﻣﺜﻞ ﭘﺘﺮس ﻓﺪاﮐﺎر ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺧﻮد ﺟﻠﻮی ﻧﺸﺖ اﮐﺴﯿﮋن از اﯾﻦ ﺳﻮراخ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی را ﺑﮕﯿﺮد.

ﭘﺲ از آن ﻫﻢ ﺳﻮراخ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ی ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮ ﺷﺪ و ﭼﺴﺐ ﻧﻮاری روﯾﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﺎ

اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن واﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻀﺎﻧﻮردان در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﻮراخ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻨﮓﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪی ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮات ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرد

ﺧﺮده ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ:
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ روﺳﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮراخ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻤﺪی آن را در دﯾﻮارهی اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ارﮔﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد
ﺳﻨﮓ ﯾﺎ اﺟﺮام ﻓﻀﺎﯾﯽ را رد ﮐﺮده ﭼﻮن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮراخ دو ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮی از داﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺷﻔﻖ ﻗﻄﺒﯽ از ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻓﻀﺎﻧﻮرد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

