ﺳﺎﻟﯿﻮت ۱؛ اوﻟﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۰۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﭘﺲ از ﻓﺮود آﭘﻮﻟﻮ  ۱۱روی ﻣﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﻮروی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار ﺑﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺪارﮔﺮد ﺗﻐﺮ داد .اﻧﮕﯿﺰه اﺻﻠﯽ روس ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
»اﺳﮑﺎی ﻟﺐ« اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻟﯿﻮت  ۱اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﺳﺎل  ۱۹۷۱ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ و ﻃﯽ  ۱۷۵روز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ
ﻫﺰار ﺑﺎر ﻣﺪار زﻣﯿﻦ را دور زد .اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﺟﻪ ای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻗﯿﺎﻧﻮس

آرام ﻏﺮق ﺷﺪ.

ﺳﺎﻟﯿﻮت  ۱ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﯾﺪک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﻬﻤﯽ در راﺳﺘﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻓﻀﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺮ و  ISSرا ﻫﻤﻮار ﮐﺮد.

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻟﯿﻮت ۱
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻟﯿﻮت  ۱ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ  Almazﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف از آن
اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺿﺪ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻮد .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ »ﮐﺮﯾﻢ
ﮐﺮﯾﻤﻒ« ،رﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﻮز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .روس ﻫﺎ ﻫﺪف از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ را ﺗﺴﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ و اﺟﺮای آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﺎﻟﯿﻮت  ۱ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع
ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ۹۹ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزه ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺪون ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ
) (Unpressurizedﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻃﻮل اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه  ۱۸.۵ﺗﻨﯽ
 ۲۰ﻣﺘﺮ و ﺷﻌﺎع آن در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ۴ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺎل
در اﻃﺮاف ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺑﻪ ﺟﺬب اﻧﺮژی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺷﺪ.
ﻣﯽ
اﺿﺎﻓﻪ
آن

ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ۴ﻣﺘﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺰرگ ،ﻫﻔﺖ ﭘﻨﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ۲۰
درﯾﭽﻪ ﺑﻮد .ﻣﺤﻔﻈﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﻮرت اﺗﺼﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی 7K-OKS

را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﮕﺮ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻗﻄﺮ ﮐﻼﻫﮏ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ  ۲ﻣﺘﺮ و در ﻗﺴﻤﺖ
اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ  ۳ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻟﯿﻮت  ۱ﻗﺮار ﺑﻮد در  ۱۲آﭘﺮﯾﻞ  ۱۹۷۱و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﺮواز »ﯾﻮری ﮔﺎﮔﺎرﯾﻦ« اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ آن را ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ در  ۱۹آﭘﺮﯾﻞ  ۱۹۷۱و

ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ.

ﺗﻼش ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﻮت ۱
دو روز ﺑﻌﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ روﺳﯿﻪ ﻃﯽ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎﯾﻮز  ۱۰ﺳﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮرد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺎﻣﺖ  ۳۰روزه
راﻫﯽ ﺳﺎﻟﯿﻮت ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی »وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﺷﺎﺗﺎﻟﻒ«» ،اﻟﮑﺴﯽ ﯾﻠﯿﺴﯿﻒ« و »ﻧﯿﮑﻼی
روﮐﺎوﯾﺶﻧﯿﮑﻒ« ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﻮت رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﻮع ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮﭼﮏ

ﮐﻞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد.

ﻓﻀﺎﻧﻮردان روس ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎز ﮐﺮدن درﯾﭽﻪ و ورود ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ

ﭘﺲ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ دوم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﺒﻮد .ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺎﯾﻮز را ﺟﺪا

ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه و ورود ﺑﻪ آن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل از ﮔﺮوه اﻋﺰاﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪارﺷﮑﻦ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺗﺼﺎل را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺧﺘﻼل در ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺟﺪا ﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻼت روس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز ﺳﻤﯽ در ﻓﻀﺎی

داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ از ﻫﻮش رﻓﺘﻦ روﮐﺎوﯾﺶﻧﯿﮑﻒ ﺷﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه
ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮدﻧﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﻀﺎ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اول ﭼﻨﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯽ در ﭘﺮوژه دوم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر

ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در  ۶ژوﺋﻦ  ۱۹۷۱ﺳﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮرد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی »ﮔﺌﻮرﮔﯽ دوﺑﺮوﻟﺴﮑﯽ«،
»وﻻدﯾﺴﻼو وﮐﻮف« و »وﯾﮑﺘﻮر ﭘﺎﺗﺴﺎﯾﻒ« ﺑﺎ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺳﺎﯾﻮز  ۱۱ﻋﺎزم ﺳﺎﻟﯿﻮت  ۱ﺷﺪﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺳﻪ

ﺗﻦ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪه و ﻃﯽ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ  ۳۸۳ﺑﺎر دور زﻣﯿﻦ ﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ  ۱۰روز ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ در اﯾﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ

اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﮐﺮدن واﺣﺪ ﻣﺸﮑﻞ دار ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ.

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎﻟﯿﻮت  ۱ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ
ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﭘﺲ از ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن در ﺳﺎﯾﻮز راﻫﯽ زﻣﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﭘﺲ
از ﻓﺮود ﮐﭙﺴﻮل ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﺎده اﺳﺘﻘﺒﺎل از اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ
ﭘﺲ از ﺑﺎز ﮐﺮدن درﯾﭽﻪ ﺳﺎﯾﻮز ﺑﺎ ﺟﺴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺒﻮدی ﺻﻮرت و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮش دوﺑﺮوﻟﺴﮑﯽ ،وﮐﻮف و ﭘﺎﺗﺴﺎﯾﻒ
ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ آﺳﻔﯿﮑﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﮑﯽ
از ﺷﯿﺮﻫﺎی ﮐﭙﺴﻮل اﻋﻼم ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺨﯿﺮ اﮐﺴﯿﮋن و ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﺎرﮔﯽ رگ ﻫﺎی ﻣﻐﺰ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺴﺪ ﭘﺎﺗﺴﺎﯾﻒ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﻼش وی ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ داد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﭘﺲ از  ۲۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ

داده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻣﯿﺰ از دﺳﺖ ﺑﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺪا ﺷﺪن
اﺳﯿﺪﻻﮐﺘﯿﮏ در ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ارﺗﻔﺎع  ۱۶۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی رخ داد اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی
ﺧﺎرج از ﺟﻮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﻧﺪ .در ﻣﮑﺎن ﻓﺮود اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮدی اﺣﺪاث ﺷﺪه و
ﺷﺪ
ﻧﺎﻣﮕﺬاری
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
اﻓﺘﺨﺎر
ﺑﻪ
ﻫﻢ
ﻣﺎه
دﻫﺎﻧﻪ
ﺳﻪ

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﻮروی ﺗﻐﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ را در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ

ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻋﺪم ارﺳﺎل ﻓﻀﺎﻧﻮردان دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﻮت  ۱ﺑﻮد.

در  ۱۱اﮐﺘﺒﺮ  ۱۹۷۱ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺳﺎﻟﯿﻮت  ۱ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر روﺷﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎخ آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ

ﺑﺒﺮد .ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺪار ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺳﺎﻟﯿﻮت  ۱ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه آن ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل راه را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮار ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

