وﯾﺮﺟﯿﻦ ﮔﻠﮑﺘﯿﮏ از ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی  VSS Unityروﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،آذر ۱۳۹۹
»وﯾﺮﺟﯿﻦ ﮔﻠﮑﺘﯿﮏ« در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی  VSS Unityدر ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »آﻧﺪر
آرﻣﻮر« از ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
وﯾﺮﺟﯿﻦ ﮔﻠﮑﺘﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ و در آﻧﻬﺎ از ﭘﺎرﭼﻪ
ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﻓﺸﺎر ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﺳﻔﺮﻫﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﯽدرﭘﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮت ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﯾﺮﺟﯿﻦ ﮔﻠﮑﺘﯿﮏ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻧﺴﺨﻪ
ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﻦ ﻟﺒﺎس روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮاﻧﺶ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ در
ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﺸﺪه و دﻣﺎی ﺑﺪن را در ﻓﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮواز ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﮐﻔﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎوردی ﻓﺎش ﻧﺸﺪه ،وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی
ﯾﺎدآور ﮐﻔﺶ  Stellar Tactical Side-Zipآﻧﺪر آرﻣﻮر اﺳﺖ.

ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی  VSS Unityﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .وﯾﺮﺟﯿﻦ ﮔﻠﮑﺘﯿﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ  ۱۱دﺳﺎﻣﺒﺮ ) ۲۱آذر( ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی  VSS Unityرا از ﻓﺮودﮔﺎه آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻪ »اﺳﭙﯿﺲﭘﻮرت« اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺘﺪا ﻗﺼﺪ

داﺷﺖ ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ را در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹ﺗﺎ  ۲۳ﻧﻮاﻣﺒﺮ ) ۲۹آﺑﺎن ﺗﺎ  ۳آذر( اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮواز ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی VSS
 Unityﺑﻪ ﻓﻀﺎ از ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۰۱۹و اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز ﻓﻀﺎﯾﯽ وﯾﺮﺟﯿﻦ ﮔﻠﮑﺘﯿﮏ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺠﺎری اﺳﭙﯿﺲﭘﻮرت
در ﻧﯿﻮ ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی  VSS Vanityﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی  SpaceShipTwoﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ ﺷﺶ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ و دو ﺧﻠﺒﺎن را داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ در ﺳﻔﺮﻫﺎی
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت زﯾﺮ ﻣﺪاری ) (Suborbitalاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم
 WhiteKnightTwoاز زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در ارﺗﻔﺎﻋﯽ در ﺣﺪود  ۱۵ﻫﺰار ﻣﺘﺮی از آن ﺟﺪا ﺷﺪه و
ﺳﻔﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

