ﻧﺎﺳﺎ و ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺦ دوﻣﯿﻦ ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﮐﭙﺴﻮل »اﺳﺘﺎرﻻﯾﻨﺮ« را ﺗﻐﺮ دادﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻧﺎﺳﺎ و ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دوﻣﯿﻦ ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﭙﺴﻮل »اﺳﺘﺎرﻻﯾﻨﺮ« را  ۹ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺗﺎرﯾﺦ آن را ﺟﻠﻮﺗﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻓﺮوردﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ » «Orbital Flight Test-2ﯾﺎ  OFT-2ﻧﺎم دارد ،دوﻣﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﮐﭙﺴﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و راه را ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦدار ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و

آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن راﮐﺖ »اﺗﻠﺲ  ،«۵ﺑﺎز ﺑﻮدن
ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺪاوم و ﭘﺎﯾﺪار در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ISSﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺲ از آن اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﺑﺎره ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮواز
اﺳﺘﺎرﻻﯾﻨﺮ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﯾﻨﺪه را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ  ۹ﻓﺮوردﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮم
اﻓﺰار ﺑﺮای ﺗﺎﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﺎرﻻﯾﻨﺮ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﭘﺮﺗﺎب اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل و اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ از ﭘﺮواز
آزﻣﺎﯾﺸﯽ  OFT-2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮواز اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﭘﯿﺶ از ﺑﺎرﮔﯿﺮی و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺘﺮﻫﺎی ﻧﺠﺎت اﻧﺠﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮود اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ.
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﻣﺪاری اﺳﺘﺎرﻻﯾﻨﺮ در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۹ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺷﺘﺒﺎه
ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ISSﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل در ﻣﺪار ﭘﺎﻦﺗﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد.
اﺳﺘﺎرﻻﯾﻨﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱دی  ۱۳۹۸ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺪاری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﻓﺮود
روی اﻗﯿﺎﻧﻮس ،روی ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮود آﻣﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

