دوﻣﯿﻦ ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﭙﺴﻮل اﺳﺘﺎرﻻﯾﻨﺮ
ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﭘﺮواز آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﭙﺴﻮل اﺳﺘﺎرﻻﯾﻨﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی در اوﯾﻮﻧﯿﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳ﻓﺮودﯾﻦ  ۱۴۰۰اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻪ دوﻣﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﭘﺮواز ﻣﺪاری اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎراﯾﯽ

اﺳﺘﺎرﻻﯾﻨﺮ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﻪ ﻓﻀﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی را ﺗﺎﺪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و ﻧﺎﺳﺎ در
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﺗﻐﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۹ﻓﺮودﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ آن
ﺑﻪ  ۵ﻓﺮودﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ  ۱۳ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ و ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ،
اﯾﻦ وﻗﻔﻪ  ۸روزه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮان در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ
»ﮐﻨﺪی« در ﻓﻠﻮرﯾﺪا رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اوﯾﻮﻧﯿﮏ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺑﺮای
اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ،اوﯾﻮﻧﯿﮏ

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻞ در ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ زﻣﯿﻨﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﮐﭙﺴﻮل اﺳﺘﺎرﻻﯾﻨﺮ را ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
) (ISSآﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ دوﻣﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺪی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان از ﯾﮏ ﮐﭙﺴﻮل ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻓﻀﺎﻧﻮردان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی زﯾﺎدی
روی آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮواز آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺘﺎرﻻﯾﻨﺮ از ﭘﺮﺗﺎب ﺗﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺪا ﺷﺪن ﮐﭙﺴﻮل از اﯾﺴﺘﮕﺎه و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.
آزﻣﺎﯾﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۹اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
 ISSﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ،ﮐﭙﺴﻮل اﺳﺘﺎرﻻﯾﻨﺮ زودﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

