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اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
دو روز ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ،اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه راﮐﺖ
ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ۱۵۰ﻣﺘﺮی
ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ.
اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺳﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﻣﺎه و ﻣﺮﯾﺦ اﺳﺖ و ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۲۲ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰

ﺗﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ را ﺗﺎ ﻣﺪار ﭘﺎﻦ زﻣﯿﻦ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ روی ﺑﻮﺳﺘﺮ راﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﻮﭘﺮ
ﻫﻮی« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻗﺪرت آنﻫﺎ را ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ» ،رﭘﺘﻮر« ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻫﻨﻮز
راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه .ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر رﭘﺘﻮر ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻣﯿﺰﺑﺎن  ۶ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﻣﺎﻏﻪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را روی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺨﺰن ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ راﮐﺖ
ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر روی ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ
اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮواز ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از آن ﺟﺎن
ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺪر ﺑﺒﺮد.
ﭘﺮواز اﻣﺮوز ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻫﺎپ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮواز و ﻓﺮود ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی ﻣﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ روی ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮود آن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن  ۹ﻧﺪارد.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ ﺗﺴﺖ ﻫﺎپ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »اﺳﺘﺎرﻫﺎﭘﺮ« اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی داﺷﺖ و از
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ،ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ راﮐﺖ
ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن را ﺑﺴﺎزد.
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