اﺳﭙﯿﺲاﮐﺲ ﭼﻬﺎر ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻧﺎﺳﺎ را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺮد ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
اﺳﭙﯿﺲاﮐﺲ و ﻧﺎﺳﺎ ﭼﻬﺎر ﻓﻀﺎﻧﻮرد دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد در ﻓﻀﺎ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﺳﺎ و اﺳﭙﯿﺲاﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Crew-2ﺑﺮای ارﺳﺎل اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﻀﺎﻧﻮرد روز ﺟﻤﻌﻪ ۳
اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮﺗﺎب  ۳۹ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ..در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ روز
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد.
در اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ،ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﯿﺲاﮐﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﻧﻮردان را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .اﺳﭙﯿﺲاﮐﺲ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اواﯾﻞ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن در ﭘﺎﺰ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﺎﺳﺎ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.

ِ
ﺷﺮﮐﺖ
در اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺷﮏ »ﻓﺎﻟﮑﻦ  «۹ﺳﺎﺧﺖ
اﺳﭙﯿﺲاﮐﺲ و ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻀﺎﯾﯽ »ﮐﺮو دارﮔﻮن« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳:۴۰ﻇﻬﺮ ﺷﻨﺒﻪ  ۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ وارد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﺳﺎ در ﺣﺴﺎب
ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻓﻀﺎﻧﻮردان و ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻀﺎﯾﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ  Crew-2دوﻣﯿﻦ ﭘﺮواز ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻀﺎﯾﯽ »ﮐﺮو دارﮔﻮن« اﺳﭙﯿﺲاﮐﺲ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ »داگ ﻫﺮﻟﯽ« و »ﺑﺎب ﺑﻬﻨﮑﻦ« دو ﻓﻀﺎﻧﻮرد ﻧﺎﺳﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
 Demo-2در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮل ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را »ﺷﯿﻦ ﮐﯿﻤﺒﺮو« و »ﻣﮕﺎن ﻣﮏ آرﺗﻮر« ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﺎﺳﺎ» ،آﮐﯽﻫﯿﮑﻮ ﻫﻮﺷﯿﺪه«
ﻓﻀﺎﻧﻮرد آژاﻧﺲ ﮐﺎوشﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎی ژاﭘﻦ و »ﺗﻮﻣﺎس ﭘﺴﮑﺖ« از آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﺎه را در داﺧﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺳﭙﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم روﯾﺪاد اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ورود ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ

ﺻﻮرت زﻧﺪه از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺎﺳﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ »ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ«» ،وﯾﮑﺘﻮر ﮔﻠﻮور« و »ﺷﺎﻧﻮن واﮐﺮ« ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه »ﺳﻮﺋﯿﭽﯽ ﻧﻮﮔﻮﭼﯽ« از آژاﻧﺲ ﮐﺎوشﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎی ژاﭘﻦ ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و در
ﺗﺎرﯾﺦ  ۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ آﻣﺎده ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

