اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻦ  ۹ﺳﻪ
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪار ﻓﺮﺳﺘﺎد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ اﻣﺮوز ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2019ﯾﮏ راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻦ  9را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد
و در اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ﺳﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داد.
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻦ  9ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺎﻫﻮاره و ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻦ  9ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﯾﮏ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ
 Spaceflight Industriesﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب اﻣﺮوز ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻻزم ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎ در ﻣﺪار را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻃﻼع از ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎر راﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮاره اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ  Nusantara Satuﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ارﺗﺒﺎط اﻧﺪوﻧﺰی ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را از ﻓﻀﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده و ﻣﺎﻫﻮاره  S5ﻧﯿﺮوی
ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮﺷﯿﺖ
اﻣﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻦ  9ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ  Beresheetاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪار  60ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺧﺎص ،ﻃﯽ دو ﻣﺎه آﺗﯽ ﺷﻌﺎع ﻣﺪاری ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﻌﺎع ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪار ﺑﺮﺷﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺪار ﻣﺎه ﻣﻤﺎس ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎذﺑﻪ ﻗﻤﺮ زﻣﯿﻦ ،روی ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ راﮐﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮﺗﺎب اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دو ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﭘﺮﺗﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روی ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮدران اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ در اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ
ﻓﺮود آﻣﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای راﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر داﺷﺘﻪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل

آﯾﻨﺪه ،ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

