اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﺳﻤﯽ از راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی
ﺑﻼک  ۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ]ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺗﺎب
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اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﺳﻤﯽ از راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی ﺑﻼک  5ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ وﯾﺪﯾﻮی ﺗﺎﯾﻢ ﻟﭙﺴﯽ
از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ آن را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد.

اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ آزﻣﺎﯾﺶ اﺣﺘﺮاق اﯾﺴﺘﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺷﮏ را اﻧﺠﺎم داد و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ راﮐﺖ
ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی ﺑﻼک  5ﺗﻨﻬﺎ  ۴روز ﭘﺲ از ﺗﺴﺖ اوﻟﯿﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ۳ﺻﺒﺢ روز  ۲۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﭘﺮﺗﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ راﮐﺖ ﮐﻪ  ۷۵ﺗﻦ وزن دارد ﻃﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز روی ﭘﺪ  39Aﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری و ارﺗﺒﺎﻃﯽ روی آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﺪﯾﻮی ﺗﺎﯾﻢ ﻟﭙﺲ اﺷﺎره ﺷﺪه ،اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  4Kاز اﯾﻦ راﮐﺖ و

ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی  Merlin 1Dآن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺰو دﻗﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از راﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﺑﺮای راﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد  ۳ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن  ۹در ﻧﻈﺮ
ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ً
اﺗﺼﺎﻻت و ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ راﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ،
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ اﻧﺘﻘﺎل داد.

ﻣﻮﺷﮏ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی ﺑﻼک  5ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی  Merlin 1Dﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوی راﻧﺸﯽ ﻣﻌﺎدل ۲۵۵۰
ﺗﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺋﯿﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،اﯾﻦ راﮐﺖ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺴﺖ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ  ۹۲درﺻﺪ از
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺻﻠﯽ اش را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﻧﯿﺮوی راﻧﺸﯽ ﻣﻌﺎدل  ۲۱۱۵ﺗﻦ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ۸درﺻﺪی ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﻋﻤﺪ و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎﻧﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺷﮏ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﭘﺮﺗﺎب اﯾﻦ
ﻣﻮﺷﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻣﺎ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺮﺗﺎب راﮐﺖ
ﺟﺪﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
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ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ:

اﺳﭙﯿ
ﺲ اﮐﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی ﺑﻼک  5ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮی ﯾﮏ روز ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و اﯾﻦ ﻣﻮﺷﮏ در ﺳﺎﻋﺖ  ۳ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۲ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه رواﻧﻪ
آﺳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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