روﺳﯿﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺳﺎزد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  RKK Energiyaروﺳﯿﻪ )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎﻟﺴﺘﯿﮏ ،ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ( ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﻀﺎ
ﺧﺒﺮ داده و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎره ای آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ روسﻫﺎ از دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺮوز ﺟﺎذﺑﻪ
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده و
ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻟﺒﺎس در ﻓﻀﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ روﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ را در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزدم ﻓﻀﺎﻧﻮردان را
ﺟﺬب ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ،ﻣﺎﯾﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی
ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻀﺎﻧﻮردان اﻣﮑﺎن ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻓﻀﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺤﺪودی از ﻟﺒﺎس ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪن ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت رﯾﺴﮏ رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوب
ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﯾﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻀﺎﻧﻮردان را
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
از ﻃﺮﻓﯽ وزن ﺑﺎﻻی ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﯿﺰ ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺳﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 650
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﻔﺮ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ،از ﻣﺮز  2ﺗﻦ ﻧﯿﺰ
ﺗﺠﺎوز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻓﺮدی و راﺣﺘﯽ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ،ﺳﻔﺮﻫﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﻫﻢ
ﮐﺎﻫﺶ داده و در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ راﮐﺖ ﻫﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﺳﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﺼﺮف )آب و
اﻧﺮژی( ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪار ﭘﺎﻦ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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