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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٠/٠٣/٢٠١٠                           ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش
  
  

  نوردیيا نقاط نظر جديد در فضا تعيين موقعيت ها
  آنچه پيشنهادات بودجوی اداری اوبامه برای فضانوردی باسرنشين در بر دارد

  
قبل از اينکه ناسا قدم .  توانائی قرار می دهدپالن های فضانوری رئيس جمهور اوبامه ناسا را در برابر يک آزمايش

همکاری بين المللی و ابتکارات انفرادی  بايد در . های بزرگی را برداشته بتواند، بايد تکنولوژی جديد انکشاف يابد
  .زمينه ممد واقع گردند

  
  کريستيان شپايشر

  
  ً يرات زيادی را در پهنای اجراآتش به عقب  سالۀ خود ادارۀ فضانوری امريکا، ناسا، تغي٥٢در طول تاريخ تقريبا

، ١٩٨٠، اولين پا گزاشتن را به مهتاب به حيث نقطۀ اوج و سال های ١٩٦٠زمان ُپرشکوه سال های .  گزاشته است
گرچه رهنمائی استوار فضانوردی با سرنشين . را در پی داشتند) کشتی فضائی رفت و برگشت" (شتل فضائی"عصر 

.   احساس نمی گرديد١٩٦٠ين مؤفقيت های را همراه داشت، ولی خوشکامی های سالهای در مدار فضای نزديک زم
با اکمال استشن بين المللی .  ازاين لحاظ در امريکا ذهنيت ها برای پيشتازی های جديد در فضا رو به ازدياد بود

يک آنچه بعد از آن ل. بآلخره تعطيل می گردد" کشتی رفت و برگشت فضائی"فضائی اخير سال جاری، پروگرام 
  .خواهد آمد کماکان به يقين معلوم نيست

  

  برای روياها پول در اختيار نيست
  

معرفی کرد، در نظر گرفته شود، ) م٢٠١٠اوايل فبروری (اگر پالنهای بودجوی که رئيس جمهور اوبامه هفتۀ گزشته 
همچنان اهداف ديگری که جذبات را . دناسا در يک زمان پيشبينی شده نه به مهتاب و نه به مريخ پرواز خواهد کر

درعوض، بايد . دوباره تحرک بخشند، در مسودۀ جديد پروگرام ها به نظر نمی رسند" فضانوردی با سرنشين "برای 
  با يک تفاوت کلی، (ISS)در سالهای بعد نيز عمق نظر متوجه  فضای نزديک زمين و استشن بين المللی فضائی 

 (ISS)د از کنار گزاشتن کشتی رفت و برگشت، ديگر کشتی فضائی که استروناوتها را به ناسا بع. قرار داشته باشد
در عوض يک قسمت ناچيز بودجۀ ناسا در اختيار کمپنی های انفرادی فضائی قرار . برساند، در اختيار نخواهد داشت

  .دهندخواهد گرفت تا اين ها بتوانند ظرفيت مربوط ترانسپورتی خويش را در زمينه انکشاف 
  

ولو جای تعجب است . اين نظر خالی از جنبۀ خاص رؤيائی می باشد، زيرا حکومت در حال برای آن توان مالی ندارد
به اين صورت . ميليارد دالر ارتقا يابد٢١ ميليارد دالر به تقريباً  ١٨،٧ از ٢٠١٥که بودجۀ ساالنۀ ناسا بايد الی سال 

  .ارد دالر بيشتر در اختيار خواهد داشت ميلي٥ناسا در پنج سال مابعد مجموعاً  
  

  گرافيک های کمپيوتری
  

  ١          ٢                   ٣    
  ISSدر پرواز به طرف استيشن بين المللی »  اوريون–کشتی فضائی  «-١
  » اوريون-کشتی فضائی« نشست و ر نقليه دوسيلۀ مرحلۀ پرواز از زمين همرای -٢
  مودول وصل شدۀ نشست روی مهتاببا »  اوريون–کشتی فضائی  «-٣



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي   ئ مخکې په 

 

که از طرف اوبامه »  اگوستين–کميسيون «همين حال قبل از ماهای چند . ولی اين مبلغ برای خيزهای بلند کافی نيست
 ميليار دالر نشان می دهد درصورتيکه مطابق خيالهای سلف ٣مؤظف گرديده است، مصارف مالی ناسا را ساالنه به 

»  کانستليشن–پروگرام «برای اين منظور بايد در چوکات .  ردها دوباره به مهتاب سفرنماينداوبامه، بوش، بايد فضانو
  .انکشاف يابند)Orion( و هم  کپسول فضائی )Ares’I و  Ares-V( راکت های جديد 

  
ذکر داد اداره کنندۀ ناسا، چارلی بولدن، داليلی را ت ) م٢٠١٠اوايل فبروری (در يک کنفرانس مطبوعاتی هفتۀ گزشته 

اين پروگرام چنان کوششها و . از آن صرف نظر شده نمی تواند»  کانستليشن–پروگرام «که چرا در مندرجات 
مصارف مالی را همراه داشته است، که از اين سبب سرمايه گزاری های حتمی در تکنولوژی جديد کليدی که با آن 

  .از مهتاب دورتر بايد می رسيد،  پس پا ساخته شده است
  

 نولوژی های فرداتک
 

به اين وسيله . می تواند درجای ديگر، منابع مالی ضروری را به اختيار قرار دهد) برداشتن مانع(ترخيص آزادی 
 ميليارد دالر را در يک پروگرام تکنولوژی سرمايه گزاری می نمايد که در چوکات آن بايد ٧،٨ناسا در پنج سال آينده 

در جمله تانک نمودن کشتی های فضائی در فضا، وصل . دی فردا انکشاف يابندبرای فضانور) کانسپت ها(نسخه ها 
 به صورت اتومات يا ُمدل های که قابليت بسته شدن را ISS شدن با ديگر کشتی فضائی يا مثالً  با استيشن بين المللی

  .داشته  و در فضا خود بخود با گرفتن هوا باز شوند، شامل اند
ژی بايد انکشاف وسايل جديد  تحرک راکت، پروسۀ جديد احتراق و مواد محرکه يک پروگرام ديگری تکنولو

اگر سفر .  ميليارد دالر در اختيار قرار داشته باشد٣،١برای اين منظور بايد در پنج سال آينده . را احتوا کند) سوخت(
قطۀ آغاز خواهد بود در يک به مريخ در نظر گرفته شود که در عوض چند هفته تقريباً  يک سال دوام خواهد کرد، ن

  .پروگرام جيد
  

بهر صورت نبايد گفته شود که ناسا بعد ازيک سرگزشت کوتا به مهتات اکنون تمام عمل را در نقشۀ سفر به مريخ می 
تشخيص کرد که گرچه سفر به مريخ با کشتی فضائی »  آگوستين–کميسيون «حتی قبل از چند ماه . تواند تطبيق کند
در عوض راپور . حيث هدف نهائی باقی خواهد ماند ولی بهترين هدف که الوبت داشته باشد، نيستسرنشين دار به 

می باشد تا استروناوت ها را به فاصلۀ رهمنائی کند که تا حال سابقه » رشتۀ انعطاف پذير« کميسيون حاوی سکچ 
به . به اين صورت می توان آن تجربه را حاصل داشت که برای نشست به مريخ از آن دريغ شده نمی تواند. ندارد

در »  الگرنگ–نقاط « يا تر جيحاً برای اقامت ستاليت »  مريخ-قمر« حيث اهداف ممکنه از استروئيد های فوبوس 
  .کائنات نام برده می شود

ياد می »  لوئی الگرنج-ژوسيف« که  نظر به نام  » Lagrange-pointsالگرنج -نقاط« يا» ليبراسيون«: يادداشت
  . شوند نقاط موازنه استند در پروبلم محدود به سه جسم درميخانيک آسمان

در اين نقاط کائنات قوۀ جاذبه اجسام سماوی که در همسايگی يک ديگر قرار دارند و قوۀ فرار از مرکز درحال 
ورت هريک از اجسام سه گانه نسبت به نظامی که به آن ارتباط می گيرند بدون در اين ص. حرکت، خنثی می شوند

  .نيرو بوده و نظر به دو جسم ديگر هميشه در يک محل قرار دارند
  

  
  )رنگ آبی(و سياره ) رنگ زرد( در يک نظام شمسی  , L٥ …L١» الگرنج–نقطۀ «موقعيت پنج 

  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي   ئ مخکې په 

 

عالوه برآن ناسا آرزو دارد  .ام جديد آنرا قصداً  مسکوت می گزارداينکه اين سفر وقتی به کجا خواهد کشيد پرو گر
برای يک . با آمادگی ميشن های روبوتر در اول مرحله بداند که کدام فاصله ها اصالً  مورد بحث قرار خواهند گرفت

ت که ناسا چه وقت اين نيز قابل سؤال اس.  ميليارد دالر آمادۀ مصرف باشد٣پروگرام اين منظور در پنج سال بعد بايد 
به .  باشد ISSدر اين مرحله ناسا می خواهد کوشش بخرچ دهد تا متوجه. برای يک ماجرای بزرگ مجهز خواهد بود

 برونوگاردينی.  تمديد گردد٢٠٢٠اساس پالنهای ادارۀ اوبامه بايد سهم امريکا در اين پروژۀ مشترک اقالً  الی سال 
را بر رسی می کند، از اظهارات رسمی » Aurora اورورا «روگرام اکتشافی پ) ESA(که در ادارۀ فضانوردی اروپا 

 به خوشی استقبال کرد، گرچه برای او جای تعجب می بود اگر امريکا  ،)ISS(ناسا برای بار اول در مورد سرنوشت 
  .به عمل آورده است اين پروژۀ مشترک را ترک می گفت ISS با اين مصارف گزاف که در

  

  يکه تازیهمکاری، نه 
  
از اين لحاظ    . را در برنمی گيرد در اخير امر اعتراف به همکاری بيشتر در فضا) ISS(اظهار امريکا در مورد  

در آينده از اهميت بيشتر برخوردار خواهد » ستراتيژی تحقيقات جهانی « معتقد است که ابتکارهای مانند گاردينی
ی فضانوردی متفقاً آمادگی خود را اعالم داشتند تا در آينده ستراتيژی  اجنس١٤، از تمام جهان ٢٠٠٧در ماه می . بود

، رئيس هيئت عامل مرکز ورنر  ديتريش–يوهان. های ملی خود را در مورد تحقيق نظام شمسی بهتر همآهنگ سازند
می بر آيد،  و فضانوردی آلمان از اينکه امريکا نيز در انکشاف تکنولوِژ جديد به سراغ همکاری بين المللی -هوا

مثالً  او اين امکان را می بيند تا انکشاف راکت های انتقال دهنده، کپسول های ترانسپورتی و . اظهار مسرت کرد
  .ديگر سيستم های مغلق تخنيکی چنان همآهنگ شوند که به صورت ايديال باهم ترکيب شده بتوانند

ً عکس العمل  های مثبت را در بر داشته، در داخل کشور به در حاليکه پالنهای فضائی اوبامه در خارج  عمدتا
در اين ضمن خاصتاً  سناتورهای آن اياالت عضو در زمينه پيش قدم اند که در صورت عدم . مقاومت مواجه می باشد

ولی . جای کار را از دست خواهند دادند» ١Constellation-Programmsپرواز به مهتاب يا مريخ «تطبيق پروگرام ناسا 
اين آمر . ، نيز رشتۀ سخن را در دست گرفتمايکل گريفينز داخل ادارۀ ناسا، مانند آمر سابق اداری آن، همچنان ا

پروگرام که مهندسی آنرا عهده دار بود، عجيب و غريب می داند که حکومت امريکا قصداً  پيشتازی خود را در فضا 
اين . که همين حال به و جود آمده اند، بگزاردو با آن يک قسمت مهم هويت ملی  خود را به دست کمپنی های شخصی 

واقعيت بينی ادارۀ اوبامه قابل تمجيد است زيرا خالف حکومت قبلی نخواست اضافه از . تنقيد درک شده می تواند
  .توان خود وعده کند

  

  
 ناسا به کجا روان است اگر به مهتاب نمی رود؟

.ميم، گرفته شده است هوبل جهت تر-اين عکس ضمن يک پرواز به طرف تلسکوپ  
 

 پايان
 
  

 
 
 

                                            
 ١ اهداف دورتر   به مريخ و فراتر از آن به ٢٠٣٧ به مهتاب و بآلخره در سال ٢٠١٩ ناسا می بايست انسان در سال یمادرچوکات اين پروگر 

. نمايدنظام شمسی سفردربرای تحقيق    


