ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ راﮐﺖ ﺑﻪ
ﻓﻀﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺟﻮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ازای
ﻫﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﺮود ،ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ

و ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ  ۱۱ﭘﺮﺗﺎب راﮐﺖ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦﻫﺎ ﺿﺒﻂ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺴﺖ وﻧﮕﺎرد ۳
 ۶دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۵۷

در ﺳﺎل  ۱۹۵۷ﻣﯿﻼدی ،رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮﺗﺎب راﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ دو
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از
آﻧﮑﻪ روﺳﯿﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮارهی ﺧﻮد را در اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۵۷ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮارهی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺎد راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

ﺗﺎﯾﺘﺎن ۱
 ۱۲دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۹۵۹

راﮐﺖ ﺗﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی راﮐﺘﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﺳﺎل ۱۹۵۹
ﺗﺎ  ۲۰۰۵ﺑﻮد .اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎی اﯾﻦ راﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ  ۴ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از
ﺷﺮوع ﭘﺮواز راﮐﺖ ﺗﺎﯾﺘﺎن  ،۱اﻧﻔﺠﺎر در ﻣﻮﺗﻮر آن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎﯾﺘﺎن  ۱ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﻏﻮل

ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺪل ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﺴﺎرت ﺟﺎﻧﯽ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﻠﻨﺠﺮ
 ۲۸ژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۸۶

ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﻠﻨﺠﺮ ﻧﺎﺳﺎ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﻤﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ  ۷۳ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از ﺻﻌﻮد،
ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ .ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد  ۶ﻓﻀﺎﻧﻮرد را از ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر »ﮐﺮﯾﺴﺘﺎ
ﻣﮏاوﻟﯿﻒ« ﮐﻪ از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ در ﻓﻀﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺎدی در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی زﻧﺪهی ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﻠﻨﺠﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻤﯿﻘﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺖ و ﻫﺮ  ۶ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺎﺗﻞ ﭼﻠﻨﺠﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .اﻧﻔﺠﺎر ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﭼﻠﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮوز ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ در ﺣﻠﻘﻪی ﭼﻨﺒﺮی ) (O-ringرخ داد ﮐﻪ ﺑﺮای آب و ﻫﻮای ﺳﺮد آن
زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

ﺗﺎﯾﺘﺎن 34D-9
 ۱۸آﭘﺮﯾﻞ ۱۹۸۶

ﺷﺮوع ﺳﺎل  ۱۹۸۶ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪی ﺷﺎﺗﻞ
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﻠﻨﺠﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﺎﯾﺘﺎن  34D-9ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﭘﺮﺗﺎب ،راﮐﺖ و ﻣﺎﻫﻮارهی

 KH-9ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی
ﭼﻨﺒﺮی ،ﻣﺸﮑﻞ از اﺗﺼﺎﻻت ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه راﮐﺖ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

راﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ CZ-3B
 ۱۵ﻓﺒﺮﯾﻪ ۱۹۹۶

اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در آن دوران ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر راﮐﺖﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﯿﻦ
ﻫﻢ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﻓﺠﺎﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ادا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻧﻔﺠﺎر راﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻻﻧﮓ ﻣﺎرچ

 CZ-3Bﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﭘﺮواز رخ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ در واﻗﻊ راﮐﺖ
از ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ از ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ در

ﺳﯿﭽﻮان ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺻﺪﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺷﺪ .در وﯾﺪﯾﻮی ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ راﮐﺖ ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب ﺳﻘﻮط اﯾﻦ راﮐﺖ را ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﺮﻓﻮرس دﻟﺘﺎ ۲
 ۱۷ژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۹۷

ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ وﻗﺘﯽ در ﺣﺎل ﭘﺮﺗﺎب راﮐﺖ ﺑﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دﻟﺘﺎ  ۲ﺑﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺳﺮ
ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ .اﯾﻦ راﮐﺖ  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻮارهی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب  GPS-IIﺑﻪ ارزش  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی  GPSﻧﺴﻞ دوم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
اﯾﻦ راﮐﺖ و ﻣﺎﻫﻮارهای ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻨﻬﺎ  ۱۳ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﭘﺮواز ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﺎﯾﺘﺎن ۴
 ۱۲آﮔﻮﺳﺖ ۱۹۹۸

راﮐﺖ ﺗﺎﯾﺘﺎن  ۴آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﺎﯾﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ارﺳﺎل
ﺷﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ راﮐﺖﻫﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ارﺳﺎل اﯾﻦ راﮐﺖ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را رﻗﻢ زد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﭘﺮواز ،ﺗﺎﯾﺘﺎن ۴
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪی آﺗﺸﯿﻦ ﺷﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮارهی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺎﻫﻮارهی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ روی دﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد.

ﭘﺮوﺗﻮنM-
 ۲ﺟﻮﻻی ۲۰۱۳

راﮐﺖ روﺳﯽ ﭘﺮوﺗﻮن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻮارهی ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ  GLONASSﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ

اﯾﻦ راﮐﺖ و ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﭘﺮواز،
راﮐﺖ در ﺟﻬﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ.

آﻧﺘﺎرس ۱۳۰
 ۲۸اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۱۴

ﺷﺮﮐﺖ  Orbital Sciencesآﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪی ﺟﺪﯾﺪ راﮐﺖ آﻧﺘﺎرس ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﺎرس
 ۱۳۰ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﭘﺮﺗﺎب،
راﮐﺖ ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرگ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد .آﻧﺘﺎرس  ۱۳۰در ﺣﺎل ﺣﻤﻞ ﯾﮏ
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ  CRS-3ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻓﻀﺎﻧﻮردان در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎدهی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺮﻣﺖ ﺷﺪهی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﻪی
 ۷۰ﻣﯿﻼدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮏ اﯾﺮاد در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاری ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻮﺗﻮر
از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

راﮐﺖ MOMO-2
 ۳۰ژوﺋﻦ ۲۰۱۸

 Interstellar Technologyﻧﻤﻮﻧﻪی ژاﭘﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اوﻟﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ژاﭘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮدای ارﺳﺎل راﮐﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ.
دو آزﻣﺎﯾﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪ .راﮐﺖ اول  MOMO-1ﺗﻨﻬﺎ  ۶۶ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از
ﺷﺮوع ﭘﺮواز ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ و راﮐﺖ دوم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮی داﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪی آﺗﺸﯿﻦ ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ راﮐﺖ  MOMO-3اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.

اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ
۲۰۱۳-۲۰۶

اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ و آن ﻫﻢ ﭘﺎﻦ
آوردن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﺎ
ﭘﺴﺘﯽ ﻫﺎ و ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده» .اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در وﯾﺪﯾﻮی ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

