ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﺎ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ۷ﺳﺎﻋﺘﻪ  ISSرا ﺑﺮای
ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ  ۷ﺳﺎﻋﺘﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮای ﻧﺼﺐ
ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
از ﻋﻤﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ) (ISSﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد .اﻧﺮژی اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل اﯾﻦ

دو دﻫﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺸﺖ ﭘﻨﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ  ۳۴ﻣﺘﺮی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﺪاوم و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻓﻀﺎ ،در ﺣﺎل ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺳﺎ و ﺷﺮﮐﺎی آن

ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺶ ﭘﻨﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،آنﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در واﻗﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻓﻨﺎوری  Roll Out Solar Arrayﯾﺎ  ROSAﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۷روی اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ.
ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺶ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از راه اﻧﺪازی ،ﺗﻮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﯾﺴﺘﮕﺎه را از  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮوات ﺑﻪ  ۲۱۵ﮐﯿﻠﻮوات ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐ آنﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ

ﺳﺎزهﻫﺎی ﻗﻼب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص روی ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻗﻼبﻫﺎ ﺑﺮ
دوش دو ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻧﺎﺳﺎ »ﮐﯿﺖ روﺑﯿﻨﺰ« و »وﯾﮑﺘﻮر ﮔﻼور« ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺷﺶ ﭘﻨﻞ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ ،ﺗﻮان ﻫﺸﺖ ﭘﻨﻞ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
روﺑﯿﻨﺰ و ﮔﻼور ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ  ۷ﺳﺎﻋﺖ و  ۴دﻗﯿﻘﻪای ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزه ﻗﻼب ﺷﮑﻞ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
آن را روی ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺶ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم  2Bﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری روی
زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻼء ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و روﺑﯿﻨﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
را در ﻟﺒﺎس ﻓﻀﺎﻧﻮردی  ۱۲۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ و روی ﺳﺎزهای ﻣﻌﻠﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۸ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ
ﺛﺎﻧﯿﻪ دور زﻣﯿﻦ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روﺑﯿﻨﺰ و ﮔﻼور ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻗﻼب اول ،ﻧﺼﺐ ﻗﻼب دوم روی ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻔﺖ ﭘﻨﻞ دوم ﺑﺎ ﻧﺎم  4Bرا ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ اﯾﻦ ﻗﻼب ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ ) ۵ﻣﺎرس( ﺑﺎ اﻧﺠﺎم راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ روﺑﯿﻨﺰ و
»ﺳﻮﭽﯽ ﻧﺎﮔﻮﭼﯽ« ،ﻓﻀﺎﻧﻮرد آژاﻧﺲ ﮐﺎوشﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ژاﭘﻦ ،ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ،دو ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی دراﮔﻮن
اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﭼﻬﺎر ﭘﻨﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دو ﭘﺮﺗﺎب دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

