اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ رﮐﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از راﮐﺖ
ﻓﺎﻟﮑﻮن  ۹را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن  ۹اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ  ۶۰ﻣﺎﻫﻮاره اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﺳﺘﺮ ﺷﻤﺎر  ۱۰۵۱رواﻧﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﯾﮏ رﮐﻮرد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎر از اﯾﻦ راﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺣﻮزه ﻫﻮا و ﻓﻀﺎ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ رﮐﻮرد را

ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب آﯾﻨﺪهاش ،رﮐﻮرد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن  ۹را
ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول راﮐﺖ
ﻓﺎﻟﮑﻮن  ۹ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۰ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول راﮐﺖ ﻓﺎﻟﮑﻮن  ۹ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﺎب اﻣﺮوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۳
آذر ﻣﺎه ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ » «Sirius XM-7را اﻧﺠﺎم داد و آن را ﺑﻪ ﻣﺪار رﺳﺎﻧﺪ .ﺣﺎﻻ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﭘﺲ از
 ۳۸روز دوﺑﺎره ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ  ۵۱روز دارد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺗﻼش ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﺑﺮای
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از راﮐﺖ اﺳﺖ.

اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ اﺑﺘﺪا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش را روز دوﺷﻨﺒﻪ رواﻧﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
آب و ﻫﻮای ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آن را  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ
ﭘﺮﺗﺎب اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد راﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮﺗﺎب اﻣﺮوز ،ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺣﺎﻻ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺎﻫﻮاره در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی
ارﺳﺎﻟﯽ آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای اﺳﺘﺎرﻟﯿﻨﮏ را آﻏﺎز ﮐﺮد و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۲۱ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ در ﻓﻀﺎ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻫﻮارهای اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

