اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮود اﻧﺴﺎن روی ﻣﺎه را
ﻣﯽﺳﺎزد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻮدﺟﻪ  ۲.۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺮاردادی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮود اﻧﺴﺎن« ) (HLSرا از ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ روﺑﻪروی »ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ« و »دﯾﻨﺘﯿﮑﺲ« ﻗﺮار داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺬابﺗﺮ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺎﺳﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮود ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﺎﺳﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻄﺢ ﻣﺎه از ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی

اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ HLS .ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آرﺗﻤﯿﺲ ﻧﺎﺳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه
ﻣﯽرود .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺳﺎ ارﺳﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۲۴ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ،ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ و دﯾﻨﺘﯿﮑﺲ از آورﯾﻞ ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻗﺮارداد  HLSﻣﻮرد ﺗﺎﺪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻠﻮ اورﯾﺠﯿﻦ و
دﯾﻨﺘﯿﮑﺲ ﻣﺪل ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد را در اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺎﺳﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ در ﺗﮕﺰاس ﻣﺸﻐﻮل آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی
اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮﺳﺘﺮ »ﺳﻮﭘﺮ ِﻫﻮی« ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎه
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﻧﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺮﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﮐﺎﻣﺮﺷﺎل
ﮐﺮو« ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ روﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ و ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ وارد ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﻧﻮردان
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ۲۰۲۱ﯾﺎ اواﯾﻞ ۲۰۲۲
ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد در ﻗﺮارداد ﮐﺎﻣﺮﺷﺎل ﮐﺮو ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﮐﺎﻣﺮﺷﺎل ﮐﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﺮو دراﮔﻮن اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﺎﺳﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺰد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺒﺮﮔﺰاری واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺎﺳﺎ در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﺟﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻠﮑﻪ
ﺟﺬب اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎرات
ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ ﻫﻨﻮز زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﯿﺎز دارد ،وﻟﯽ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ
ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺮوﺗﻮﺗﺎﯾﭗﻫﺎی اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ زودﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﺖ آن را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﺎﺳﺎ اﺳﭙﯿﺲ اﯾﮑﺲ را ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻗﻄﻌﺎت »دروازه ﻣﺎه« در ﺳﺎل
 ۲۰۲۴اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ راﮐﺖ »ﻓﺎﻟﮑﻮن ﻫﻮی« اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

