ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺎری اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮود آﻣﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺟﻤﻌﻪ ۲۶ ،دی ۱۳۹۹
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪل از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﭙﺴﻮلﻫﺎی ﺑﺎری »اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ« ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر از
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮود آﻣﺪ.
ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺎری دراﮔﻮن ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷:۳۵روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺳﻔﺮی
 ۳۶ﺳﺎﻋﺘﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  ۰۴:۵۶دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان در »ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ« ﻓﺮود آﻣﺪ.
اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎی »اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ۱۷ ،آذر ﻣﺎه اﻣﺴﺎل
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪای ﺑﻪ وزن  ۳ﺗﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻓﻀﺎﻧﻮردان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﻼم ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ آزﻣﺎﯾﺶ داروی ﺿﺪ وﯾﺮوس »رﻣﺪﺳﯿﻮﯾﺮ« را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ » «CRS-21ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد.
ﮐﭙﺴﻮل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺮو دراﮔﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﺎزﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻘﺮار در ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﯿﺰ دارد .اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎزوی رﺑﺎﺗﯿﮏ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺎژول ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ در ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ  ۲ﺗﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آورده و ﭘﺲ از ﻓﺮود در درﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻃﯽ  ۶ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ »ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪی«

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﺰ ﮔﺮاﻧﺶ ﺗﺎ

ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه در  ISSﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﭙﺴﻮل ﻓﺮود
در ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺳﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺑﺎری ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار از ﮐﭙﺴﻮل دراﮔﻮن را ﻫﻢ در
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﻀﺎﻧﻮرد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ » «Crew-1ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

