اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﮐﺎوﺷﮕﺮ آب ﻧﺎﺳﺎ را ﺑﺎ راﮐﺖ
ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی رواﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۲۳ﺑﺎ راﮐﺖ »ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی« ﻓﺮودﮔﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ »اﺳﺘﺮوﺑﺎﺗﯿﮏ« را ﺑﻪ
ﻣﺎه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  VIPERﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﺳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
 VIPERﮐﺎوش آب و ﯾﺦ در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آرﺗﻤﯿﺲ ﺑﺮای ارﺳﺎل
ﻣﺠﺪد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ راﮐﺖ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻪ راﮐﺖ

ﻓﺎﻟﮑﻮن  ۹ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .اﺳﺘﺮوﺑﺎﺗﯿﮏ در اﻃﻼﻋﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه
ﺗﺎ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ» .دﻧﯿﻞ ﮔﯿﻠﯿﺰ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺳﺘﺮوﺑﺎﺗﯿﮏ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮔﻔﺘﻪ:
»ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی ﺗﮑﻤﯿﻞﮐﻨﻨﺪه »ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ  (GM1) «۱در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ،وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارد«.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﭼﻮن اﯾﻦ راﮐﺖ ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ ﺧﻮد
را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه و ﻗﺒﻼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ راﮐﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ را

از ﮔﺮاﻧﺶ زﻣﯿﻦ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎه ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺮ ﺳﭙﺲ روی ﺳﻄﺢ
ﻣﺎه ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ  VIPERاﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ آب در زﯾﺮ و روی ﺳﻄﺢ
ﻣﺎه را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
»اﺳﺘﻔﻨﯽ ﺑﺪﻧﺎرک« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﺮوش اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎرج زﻣﯿﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ «.اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﺳﺘﺮوﺑﺎﺗﯿﮏ
از داﻧﺸﮕﺎه »ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮن« ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﻣﻘﻄﻌﯽ رﻗﯿﺐ ﭘﺮوژه  Lunar XPrizeﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  CLPSﻧﺎﺳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺳﺘﺮوﺑﺎﺗﯿﮏ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮودﮔﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Peregrineرا ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺎه ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ راﮐﺖ
»وﻟﮑﺎن ﺳﺎﻧﺘﻮر« ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  United Launch Allianceﭘﺮﺗﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﺮ دو ﻓﺮودﮔﺮ
اﺳﺘﺮوﺑﺎﺗﯿﮏ از »دﻣﺎﻏﻪ ﮐﺎﻧﺎورال« واﻗﻊ در اﯾﺎﻟﺖ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

