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  م ١٨/٠٣/٢٠٠٨                     ديپلوم انجينيرکريم عطائی
  

  توريزم در فضا
  

  م٢٠٠٨مارچ ١٢چاپ زوريخ مورخ ) ِان، ِست، ِست(روزنامه : مطبوعات سويس
  

  
  

  »گوگل لونار ايکس پرايز«
Google Lunar X Prize   

می خواهد بداند که از اولين گام گذاری انسان 
ه باقی مانده  سال قبل بروی مهتاب چ٤٠) تصوير(

 .است

  
  

  .کمپنی های انفرادی مزيداً  با موسسات دولتی فضانوردی در رقابت هستند
ً  سپری  زمانيکه فضانوردی صرف روی شانه های موسسات دولتی و همکاران صنعتی شان  قرار داشت، ظاهرا

  .مائی کننداز چند سالی به اين سو کمپنی ها در کوشش اند، به قدرت خود طالع آز. گرديده است
در "  مرکز فيلد روبوتيکس"او، مدير . که يک محقق است از هيچگونه چلنج خود داری نمی کند"  ويليام ريد ويتاکر"

در ساختمان روبوت های که خود تحت مشکلترين شرايط بصورت خودکار عمل می " کارنيگی ميلون" پوهنتون 
ردی که او انکشاف داده است در يک مسابقۀ روبوت در محيط در چند ماه گذشته  وسيلۀ فضانو. کنند، نام کشده است

در برابر يک چلنج جديد، اين مرتبه در خارج از " ويتاکر"اکنون .  مليون دالر جايزه داشت، برنده گرديد٢شهری که 
کس اي"پايه گذاری کرده است، چند هفته قبل ازطرف " استروتکنالوژی"کمپنی ای که او بنام . زمين قرار می گيرد

که گوگل، مسؤوليت  آنرا عهده دار " لونار ايکس پرايز" تيم ديگر در مسابقۀ ٩انتخاب گرديد تا با " پرايز فونديشن
 مليون دالری را بدست بيارد، بايد ٢٠کسی که آرزو دارد جايزۀ . اين هدف نهايت همت طلب است. است، سهم بگيرد

مهتاب فرود آيد، بايک روبوت خودکار فاصلۀ حد اقل  فر، بهبدون ن " Sondeسوند " م با يک ٢٠١٢الی اخير سال 
جايزه های خاصی ديگر نيز در .  کيلومتر را طی نموده و تصاوير نهايت روشن و ويديورا به زمين مخابره کند٥٠٠

صرف تيم : شرط اساسی شرکت در مسابقه ". سفر اپولو"انتظار است مانند يافتن و عکس برداری کردن از بقايای 
  .مصارف از منابع شخصی تمويل گرديده باشد% ٩٠ی در مسابقه سهم گرفته می توانند که حد اقل ها

  

  داوود در برابر گلياد
اينکه کمپنی های شخصی امروز با قبول احتمال زيان وضرر، به وظايفی دست می زنند که تا حال در چوکات 

در حاليکه . عتماد بخود، در صنعت فضانوردیصالحيت های موسسات دولتی قرار داشتند، نشانۀ است از رشد ا
 " EDAS" ، يا " لوک هيد مارتين" ، " بوينگ"ضرور نيست حتماً  شرکت های غنيی موسسات فضانوردی از قبيل 

اين ها بصورت نسبی کمپنی های کوچکی امريکائی هستند که . که دليرانه به پيش قدم می گذارند، شامل آن باشند
. ی کمپنی های سرمايه دار و مشتاق فضانوردی برخوردار بوده و به خوشی شروع بکار می نماينداکثراً  از پشتی بان

آنچه اين هارا تحريک می کند، يادگار روحيۀ پيش گامان هوانوردی در شروع و اطمينان خودی به پرينسيپ های 
ازل را  خوبتر و بهتر بميان کشيد اقتصاد بازار آزاد بوده که با آن می توان  از همه زياد تر انکشاف تکنولوژی ن

 .نسبت به موسسات غير محرک فضانوردی و همکاران صنعتی آنها
تا حاال . از همه بيشتر توريزم در فضا سود مند است. تازه واردان هم می خواهند در فضا منفعت پولی در جيب کنند

ولی با اولين . ين المللی فضائی پروازنمايندبه اشتيشن ب" سيوز"مشتريان کم و پول دار توانسته اند با کشتی فضائی 
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کشتی . م عصر جديدی در فضانوردی با سرنشين پديد آمد٢٠٠٤ سپتمبر ٢٩ به تاريخ  Spaceship Oneپرواز 
انکشاف بافته بود، با يک طيارۀ انتقالی   " Scaled Composidesسکاليد کومپوزيديس "فضائی که از طرف کمپنی 

چند روز بعد از . کيلومتر پرتات گرديد١٠٠ر برده شده و با راکت مربوط به يک ارتفاع کيلومت١٤به يک ارتفاع 
بازگشت به زمين باکشتی فضائی که دو باره قابليت پرواز را داشت، مطالعۀ پرواز دومی در مدار پايانی فضا انجام 

 پرايز -انصاری ايکس" لری مليون دا١٠جايزۀ  " Burt Rutanبرت روتان "به اين وسيله تيم انکشافی . پذيرفت
Ansari  X- Prize " را بدست آورد که انعکاس قابل وصف داشت .  

بود، در معرض عام " ِاسپيس شيپ َون" که بزرگتر از سلف خود " Spaceship Tow" چند هفته قبل برای بار اول 
بنام " ان و سرريچار برن سنروت" کشتی از اين قبيل، کمپنيی که از طرف ٦با يک ناوگان حد اقل . معرفی گرديد

 به بعد به پرواز های منظم به فضا شروع ٢٠١٠اساس گذاری شده است، آرزو دارد از سال " ويرجن گاالکتيک"
ويرجن گاالکتيک "به اساس معلومات .  هزار دالر بالغ خواهد گرديد٢٠٠تا ١٥٠تکت فی پرواز و فی نفر به . کند

Virgin Galactic "هزار عالقمند يادداشت گرديده اند٨٥ آمده  و  ريزرويشن بعمل٢٠٠  .  
فضانوردی اروپائی " کانسرن"سال گذشته . اين ارقام در موسسات ديگر نيز عالقه و دلچسپی ها را تحريک می کند

EDAS Astrium به .   نفر را به مدار پايانی فضا انتقال داده بتواند٤ ساختن کشتی فضائيی را به اطالع رسانيد که
به حيث آمر تخنيکی ايفای وظيفه می کند اين کشتی وسيلۀ است بين يک " استريوم" که در " روبرت الين"بيان 

 کشتی متذکره به طيارۀ انتقال دهنده ضرورت نداشته بلکه از هر Space Ship Towبرخالف . طياره و يک راکت
 عقيده دارد تا    Lainéديده ولی  الين در حال حاضر تمويل آن هنوز فيصله نگر. طيارۀ عادی می تواند ستارت کند

  .  سال آينده در ساختمان اين کشتی اقدام گردد٥
  

  يک هوتل در فضا
کسی که خواسته باشد بيشتر از يک اقامت کوتاه در فضا بماند، بايد از همين حاال در يک هوتل فضائی جای ريزرف 

روی دست گرفته شده " بيگلو اسپيس" ی بنام ستارت آپ امريکائ"انکشاف يک چنين هوتل از طرف کمپنی . کند
که با داشتن سلسلۀ هوتلها متمول گرديده، پشتی " باب بيگلو"ساختمان اين هوتل از جانب ميلياردر امريکائی . است

را بدست آورد و می خواهد يک " نازا"بيگلو حقوق يک مفکورۀ کهنۀ ادارۀ فضانوردی امريکائی . بانی می گردد
)  مترمکعب٣٣٠( ا از مواد نهايت مقاوم بسازد که باقرار گرفتن در فضا به حجم بزرگ کامل خود استيشن فضائی ر

با مخلوط درست مواد بايد پوش استيشن فضائی که با هوای تعبيه شده باز می گردد، از صدمات اجسام . باز گردد
 وزن آن بسيار سبکتر می باشد که در برعالوه. ميکرو ميتيوريت ها در امان بماند نسبت به ساختمان از مواد جامد

با . مليون دالر فی استيشن به فروش برساند١٠٠بيگولو پالن دارد استيشن فضائی را با . قيمت تمام شد دخيل است
بيگلو نه تنها مشتری های متمول را به حيث .  مليون دالر در ماه می توان آنرا نيز به کرايه گرفت١٥پرداخت 

 نظر دارد بلکه کشور های که به استيشن فضائی بين المللی دست رسی ندارند و يا مو سسات توريست فضائی در
 .صنعتی، می توانند چنين يک استيشن فضائی را بکرايه بگيرند

اولی  توسط يک راکت روسی و دومی آن که تقريبًا به عين  " Prototypپروتيوپ "م يک ٢٠٠٦درجوالی سال 
باکمره ها و سنزور ها " مودول"از آن زمان به اين سو هردو . به فضا پرتاب گرديدندساختمان بود يک سال بعدتر 

در صورت . مجهز، درگردش بمدار خود بدوزمين اداامه می دهند) با چند گژدم و سوسک درسفينه(برای کنترول، 
شين نيز جای داشته موفقيت آزمايش ها، بايد يک مودول کالنتر به فضا پرتاب گردد که ازنظرتئوری برای سه سرن

 از لحاظ تئوری به اين دليل که تا حال کشتيی فضانوردی تجارتی در اختيار نيست که مسافر را به استيشن –باشد 
با " ايروسپيس"مذاکرات را در مورد " بيگولو"برای تغيير اين مشکل . فضائی شخصی انتقال و دوباره باز گرداند

راکت "اين دو همکار متفاوت می خواهند به اساس . ی، شروع کرده است، کمپنی بزرگ فضانورد" لوکحيدمارتين"
  .به انکشاف يک کپسول فضائی که برای هشت سرنشين جای داشته باشد، اقدام کنند"  اطلس– وی –

بزحمت در سراغ امکاناتی است که فضانوردان، تجهيزات و مواد حياتی را به فضا " بيگولو ايروسپس"نه تنها کمپنی 
رفت و )  (Shuttle م بايد ترافيک سفينه های٢٠١٠در سال . هم از اين لحاظ به تشويش است" نازا " بلکه برساند

م برای ستارت آماده نخواهد ٢٠١٦الی سال " اوريون/ آريس" و اما سيستم پالن شدۀ خلف آن . برگشت تعطيل گردد
روسی، با وسيلۀ " ترانسپورتر فضائی"ين المللی با تا آنگاه بايد انتقال وسايل مورد نياز برای استيشن فضائی ب. بود

شمار وسايل . انجام پذيرد) HTV( جاپانی HIIو وسيلۀ ترانسفر  ) ATV(  انکشاف داده است ESAترانسفر که 
نازا خواهد . انتقال فضائی که برای ارسال آن اروپا، جاپان و روسيه مکلف هستند، به هيچ صورت کافی نخواهد بود
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ری  بيشتری ازين قبيل کشتی های  فضائی باربری  را فرمايش دهد ولی عقيده دارد راه حل نازلتر را با توانست شما
  . بکار برد وسايل از داخل کشوريافته باشد

  

  به سراغ ُطُرق جديد" نازا"
برای خدمات تجارتی "  مليون دالر را دريک پروگرام، سرمايه گذاری کرد که بنام ٥٠٠مبلغ " نازا" دوسال قبل 
اين تمويل که به . ياد می گردد" Commercial Orbital Transportation Services (Cots)" انتقال به مدار

حيث کمک فکر شده است، به اختيار دو کمپنی امريکائی گذاشته شد تا به توان خود وسايليی ترانسپورتی فضائی را 
و در يک شکل انکشاف يافتۀ ( ن المللی انتقال داده بتوانند انکشاف دهند که مواد و لوازم مورد نياز را به استيشن بي

در مقابل . موافقت چنين است که کمپنی ها خود بايد باقی پول مورد ضرورت را تهيه نمايند). آن هم فضانوردان را
  . اجازه دارند که خود کشتی های بار برداری را به مارکيت عرضه کنند

ياست خود کنار رفته و بصورت باز به تجارتی شدن فضانوردی اقدام می کند، از س" نازا"اينکه يک  موسسه مانند 
ُمدل آيندۀ همکاری را در فضا "  کوتس–پروگرام "بعضی هم در . در حلقات خاص به حيث فراست تلقی می گردد

ً  وظيفۀ مشکل، ما. می بينند نند پرواز موسسات فضانوردی که از منابع عامه تمويل می گردند بايد برای، حقيقتا
برای موسسات " فضای قريب زمين"تعمق کنند و راه را به  " Asteroidاستروييد "باسرنشين به مريخ و يا به يک 

 شعبۀ ستراتيژی فضانوردی برای مديريت ESA، که در موسسۀ "مانويل والس"به نظر . صنعتی باز نمايند
ار است، اروپا در درازمدت می تواند بيشتر به ابتکار فضانوردی باسرنشين، مايکرو گراويتاسيون و تحقيق را عهده د

ايقان ندارد و می پرسد که چرا نازا در ساختمان کشتی " پروگرام کوتس"او در حال به توفيق . انفرادی مراجعه نمايد
  . های باربردار، بدون سرنشين، سرمايه گذاری می کند، در حاليکه اين وسيله همين حال وجود دارد

همين چند ماه قبل نازا .  مليون دالر بی جا بوده است٥٠٠ری از امکان نيست که ثابت گردد سرمايه گذاری حقيقتاً  عا
، از اينکه نتواست منابع پول اضافی را تهيه کند،  )Rocketplane Kisger(موافقت نامۀ خود را بايکی از کمپنی ها 

 در ضمن به يک کمپنی – با شرايط خاص همراه است  که نازا به اقساط می پردازد و–پول باقی مانده . فسخ نمود
از  ) Space X ايکس –سپيس ( برای کمپنی همکار ديگر . وعده گرديد ) Orbita Scienceاوربتال ساينس (ديگر 

و اما پرتات يک راکت انتقال، در آزمايش قبل از : طرف نازا تصديق گرديد که تاحال به همه شرايط  پا بند بوده است
در آزمايش دومی قبل از يک سال راکت به يک .  ثانيه به سقوط مواجه گرديد٢٩به ناکامی انجاميد و بعد از دوسال، 
با وجود اين نقايص .  کيلومتری، نظر به پروبلم در دستگاه رهبری، به مدار مطلوب رسيده نتوانست٣٠٠ارتفاع 
 بايد دانسته شود که – را اطالع داده است برای سال جاری اولين پرواز يک راکت کالنتر" ايکس–سپيس " کمپنی 

  . يک سقوط سومی کمپنی را ، به مشکل قابل مالحظۀ مواجه خواهد نمود
ولی تاحال . هم احتمال دارد" Google Lunar X prize" وقوع اين چنين نا کامی ها در برابر ديگر حصه گرفتگان 

اطالع داده است که نه در سال " ويتاکر"از " وتيکاسترو رو ب "–تيم . خوشبينی غير قابل انکار حکم فرماست
، "بحر آرم" در ٢٠٠٩ جوالی ٢٠اين روبوت بايد به .  ، بلکه در سال بعد يک روبوت را به مهتاب پياده کند٢٠١٢

ضمناً  اين روبوتر بايد .  سال قبل به حيث اولين انسان به مهتاب پا گذاشته بود، فرود آيد٤٠جايکه نيل آرم استرونگ 
. از بيرق امريکائی که آن زمان در مهتاب افراشته شده بود، و يا آنچه از آن باقی مانده باشد،  عکس برداری کند

  .اين نيز قابل نصور است که فوتوها رايگان دستياب شده نخواهند توانست. انعکاس رسانه ها را می توان تخمين نمود
  

  پايان
  کريستيان اشپايشر: نوشته از

  
  
  

  
 
 


