ﻃﻠﺴﻢ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺷﮑﺴﺖ؛ ﻧﺠﺎت ﯾﮑﯽ از
ﻗﻄﻌﺎت ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی ﭘﯿﺶ از ﺳﻘﻮط در
اﻗﯿﺎﻧﻮس  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﻮﯾﺎ ﺣﺎﻣﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ راﮐﺖ ﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮﺗﺎب ﻫﺎﯾﺶ را
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و دوﺑﺎره از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻓﺮودﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ راﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﺗﻼش ﻫﺎی آن ﻫﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ در ﯾﮑﯽ از
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺠﺎت ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺎﻓﻆ دﻣﺎﻏﻪ راﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻃﻠﺴﻢ ﺑﺮای اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮑﯽ

از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎﻏﻪ راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط
در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارزش دارﻧﺪ
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺗﺎب راﮐﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ،ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ در دﻣﺎﻏﻪ راﮐﺖ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ راﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ وارد ﺷﻮد ،ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎز
ﺷﺪن ﺑﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼﻗﻪ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮﮐﺪام از آن ﻫﺎ ﺣﺪودا ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ و از
 62ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮﺗﺎب راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن  9و  90ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﻓﺎﻟﮑﻮن
ﻫﻮی ﻻزم اﺳﺖ 12 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺮﺗﺎب دﯾﺮوز ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎی دﻣﺎﻏﻪ راﮐﺖ ﻫﻢ اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮﻃﺸﺎن ﺑﻪ

وﺳﯿﻠﻪ ﭼﺘﺮ ،و ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی آن ﻫﺎ ﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آﻗﺎی اﺳﺘﯿﻮن ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﺣﺎﻻ اﺳﻤﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮی ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﯾﺮوز
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ را ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻧﺠﺎت دﻫﺪ .در

ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺳﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ و دو ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﺎب دﯾﺮوز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،دو ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻧﻮر ﺳﻪ

ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﮐﻪ در ﻣﺪار اﻧﺠﺎم داد دارای ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻓﺮود ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮد و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺳﮑﻮی ﺷﻨﺎور ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﮑﻮ  1200ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ دو ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
اﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮای اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻧﯿﺮوی

ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﻬﺎرت اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ را ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از
ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﻤﺎم  24ﻣﺎﻫﻮاره در ﻣﺪارﻫﺎﯾﺸﺎن ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ

رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ دارد.

ﻓﺮود ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮﺳﺘﺮﻫﺎ

»ﮐﻠﻨﻞ دﻧﯿﺲ ﺑﯿﺘﻮود« ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺗﺎب ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻋﻼم ﮐﺮده
راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﺪ ﺷﺮﯾﮏ از ﺑﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ،ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ ،ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ
ﻻﻧﭻ آﻟﯿﺎﻧﺲ و ﮔﺮوه ﻧﻮرﺗﺮاپ ﺑﺮای اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﺮﺗﺎب از ﺳﺎل  2022ﺗﺎ  2026اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ دو ﺷﺮﮐﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﺮوز ﺷﺎﻧﺲ اﺳﭙﯿﺲ
اﯾﮑﺲ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ روش دﻟﺨﻮاه ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ و راﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

