ﻣﺸﺎﻫﺪه اوﻟﯿﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ
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ﭘﻮﯾﺎ ﺣﺎﻣﺪی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
اواﯾﻞ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎی ﭘﺮوژه اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺣﺎل ﯾﮏ ﻣﻨﺠﻢ آﻣﺎﺗﻮر اﻫﻞ ﻫﻠﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ در ﻣﺪار را دﯾﺪه و
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ آن ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻨﺠﻢ در وﺑﻼﮔﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻋﺒﻮر اﯾﻦ
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ از آﺳﻤﺎن ،ﺑﺎ دورﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از آب در

آﻣﺪه :رﺷﺘﻪ ای از ﻧﻘﺎط ﺳﻔﯿﺪ و ﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ در آﺳﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺻﺤﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺸﻘﺎب ﭘﺮﻧﺪه دﯾﺪه اﻧﺪ.

وی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن  56ﻣﺎﻫﻮاره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺧﻮد ﺑﺮود ،ﻗﻄﺎرﺷﺎن
ﻫﺮ ﺷﺐ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎز از آﺳﻤﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﭘﺲ از دو ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮوژه
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺮاﺳﺮی در ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ

اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺷﺪن در ﻣﺪار
اﯾﻦ  60ﻣﺎﻫﻮاره ﭘﺮوژه اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ در ﻣﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ و ارﺗﻔﺎع  440ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی رﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  550ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب اﯾﻦ
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ رﮐﻮرد وزن ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن  9را ﺷﮑﺴﺖ و از  10.6ﺑﻪ  18.5ﺗﻦ
ارﺗﻘﺎ داد.
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﻓﻌﻼ ﻫﺮﺷﺐ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر از آﺳﻤﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
اﺟﺮا ﺷﺪه .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  11ﻫﺰار و  943ﻣﺎﻫﻮاره اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﺳﮏ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از درآﻣﺪ ﺑﺎﻻی ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺷﻮد.
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