ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ارﺗﻘﺎ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
دو ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻧﺎﺳﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ  ۵ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﻮن-ﻟﯿﺘﯿﻮم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﺎﯾﺎن

دادﻧﺪ.

ً
ﺣﺪودا دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دو ﻓﻀﺎﻧﻮرد
»ﻣﺎﯾﮏ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ« و »وﯾﮑﺘﻮر ﮔﻼور« ،ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﺎﺳﺎ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﺮو دراﮔﻮن اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی

ﮐﺮدن  ۵ﺳﺎﻋﺖ و  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻼء ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده اﯾﺴﺘﮕﺎه را ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﻌﺪادی از
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در اﻃﺮاف آن را آﭘﮕﺮﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی روﺗﯿﻦ
ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻣﺎ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی و ﻗﺪم

ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﻼء اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺣﯿﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
ﮔﺮدش اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۲۷ﻫﺰار و  ۶۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دور
زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش و ﻫﺮ  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار دارد ،ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﺮژی
را در ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه از ﻧﻘﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً »ﺧﻂ
ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﺗﻮر« ) (Terminator lineﻋﺒﻮر ﮐﺮده و وارد ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ اﻧﺮژی ﮐﻞ
اﯾﺴﺘﮕﺎه از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﯿﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺻﻠﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ از ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﮑﻞ-ﻫﯿﺪروژن ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻧﺮژی
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ISSدر ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و رﯾﺴﮏ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی
ﯾﻮن-ﻟﯿﺘﯿﻮم را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺗﺄﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از اواﺧﺮ ﺳﺎل ۲۰۱۴

ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﻧﺎﺳﺎ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را از دﺳﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺗﺎب و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺑﺎرﺑﺮی ژاﭘﻨﯽ
 Japanese H-II Transfer Vehicleﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۳ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ ۱۴
راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺻﻠﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﮐﺎﻣﻼ از ﻓﻨﺎوری ﯾﻮن-ﻟﯿﺘﯿﻮم ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺣﺎﻻ
ً
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

