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آزمایشگاه در فضا؛

آزمایشگاه فضایی در ایستگاه فضایی بین المللی
ایستگاه فضایی بینالمللی

ایستگاه فضایی بینالمللی که به اختصار «آیاساس»
نامیده میشود ،نهمین ایستگاه قابل سکونت در مدار است.
آیاساس یک ماهوارهی مسکونی عظیم و بزرگترین
آژمایشگاه میکروگراویته در فضاست که با همکاری بیش از
 15کشور سراسر جهان ساخته شده است .نخستین قطعات
این ایستگاه در سال  1998به فضا پرتاب شد و نزدیک به
دو سال بعد ،دو فضانورد روسی و یک فضانورد امریکایی
به عنوان خدمهی اولیه ایستگاه شروع به کار کردند .این
ایستگاه فضایی در مدار زمین و در ارتفاع  ۳۵۰کیلومتری
از سطح زمین در حرکت است .سرعت آن در مدار معادل
 ۲۷,۷۰۰کیلومتر بر ساعت است ،که به این ترتیب روزی
 ۱۵بار به دور سیاره زمین گردش میکند .بیشتر بخشهای
اصلی این ایستگاه فضایی ساخته شده اما تا سالهای آتی
چند بخش جدید به آن افزوده خواهد شد .پس از تکمیل،
ایستگاه فضایی بینالمللی  ۴۵۰تُن وزن خواهد داشت و
 ۱۲۰۰متر مکعب فضای کار ،پژوهش و زندگی برای
فضانوردان فراهم خواهد آورد .این ایستگاه در حال
حاضر ظرفیت شش سرنشین دائمی را دارا است ،اگرچه
هنگام اتصال فضاپیماها و ورود اردوهای جدید ،تعداد
فضانوردان درون ایستگاه به طور موقت تا بیش از ده
نفر هم افزایش مییابد .آیاساس پرهزینهترین دستگاه
ساخته شده در طول تاریخ بشر است.
آزمايشهاي طوالنيمدت در شرايط گرانش ناچيز
در ايستگاه فضايي بينالمللي انجام ميشود .در اين
ايستگاهها ،امكان دخالت مستقيم انسان در آزمايش نيز
وجود دارد .تأثير بلندمدت حضور در فضا و شرايط
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(قسمت اول)

گرانش ناچيز را تنها بر روي فضانوردان خدمه ايستگاه
ميتوان تحقيق كرد.
به گروهی از فضانوردان که به ایستگاه فضایی سفر و
برای مدت و اهداف مشخصی در آن اقامت میکنند« ،اردو»
گفته میشود .هر اردو شامل سه فضانورد است و معموالً
حدود  ۶ماه به طول میانجامد .نامگذاری اردوها با شماره
و به صورت «اردوی [شمارهی اردو]» انجام میشود.
ايستگاه از  14بخش بزرگ استوانهاي شکل به نام
ماژول (واحد یا بخش) تشكيل شده است .هر ماژول به
طور جداگانه روی زمين درست شده و به كار انداخته
شده و فضانوردان اين بخشها را در فضا به هم متصل
كرده و ميكنند .این ماژولها دارای فشار هوا مناسب
برای زندگی و کار انسان هستند.
کشورهای سازنده بخشهای اصلی ایستگاه (تا پایان
پروژه) عبارتند از :روسیه ( ۶بخش) ،آمریکا ( ۴بخش)،
اروپا ( ۳بخش) ،ژاپن ( ۲بخش) ،کانادا ( ۲بخش) ،ایتالیا

تصویر  .1بخشهای مختلف ایستگاه فضایی بینالمللی

به طور مستقل(یک بخش) ،به همراه دو بخش که یکی
ساخت مشترک آمریکا و روسیه و دیگری ساخت مشترک
اروپا و ایاالت متحده آمریکا است .این ماژولها شامل:
چندین آزمایشگاه ،بخشهای ویژه اتصال ،محفظههای
هوایی و واحدهای مسکونی هستند .این بخشها عبارتند
از :زاریا (روسیه) ،یونیتی (آمریکا) ،زیوزدا (روسیه) ،دستینی
(آمریکا) ،کوئست (آمریکا و روسیه) ،پیرس (روسیه)،
هارمونی (آمریکا) ،کلمبوس (اروپا) ،کیبو  1و( 2ژاپن)،
بخش آزمایشگاهی چند منظوره (روسیه) ،گره ( ۳آمریکا و
اروپا) ،کوپوال (اروپا) ،بخش باری اتصالی  1و ( 2روسیه).

دیگر را تأمین میکنند .این برق پس از دریافت از سامانه
انرژی خورشیدی ،در سراسر ایستگاه با ولتاژ  ۱۶۰ولت
(مستقیم) پخش میشود و در صورت نیاز به صورت ۱۲۴
ولت (مستقیم) در اختیار فضانوردان قرار میگیرد .تبادل
نیروی الکتریکی با توان و ولتاژ متفاوت بین بخشهای
مختلف ایستگاه بهوسیله ترانسفورماتور انجام میشود.
در تاریخ  ۲۰۰۹میالدی ،قسمت چهارم و نهایی
صفحات خورشیدی ایستگاه (حاوی دو بال) با هدایت
کنترلکنندههای زمینی باز و آماده کار شدند .به این ترتیب
ایستگاه بینالمللی فضایی ،ده سال پس از شروع عملیات
مونتاژ ،با نصب آخرین صفحات خورشیدی به حداکثر
ظرفیت الکتریکی خود دست یافت.
سیستم تسهیالت تحقیقات انسانی»اچآراف» در
ایستگاه فضایی بین المللی

تصویر  .2ايستگاه فضايي بينلمللي

منبع نیرو  در ایستگاه فضایی بینالمللی

میدانیم که بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی و ابزارآالت
مرتبط با نیروی برق کار میکنند .اما در ایستگاه فضایی منبع
نیروی الکتریکی چگونه تأمین میگردد؟ منبع نیروی الکتریکی
ایستگاه فضایی بینالمللی انرژی خورشیدی است .انرژی ابتدا
فقط توسط صفحات خورشیدی متصل به بخشهای روسی
ایستگاه یعنی زاریا و زیوزدا تأمین میشد .بخشهای روسی
ایستگاه از جریان برق مستقیم  ۲۸ولتی بهره میبرند( .سامانه
برق فضاپیمای شاتل نیز همین گونه است).
آرایه صفحات خورشیدی دارای طولی معادل  ۵۸متر و
سطحی برابر  ۳۷۵متر مربع است .این صفحات با حرکتهای
دورانی و چرخشی ،خود را برای گرفتن بیشترین مقدار نور
از خورشید تنظیم میکنند.
پس از توسعه ایستگاه و نصب بخشها و سازههای جدید،
صفحات خورشیدی متصل به ستون فقرات ایستگاه ،با تولید
برق مستقیم  ۱۳۰تا  ۱۸۰ولتی ،برق مورد نیاز بخشهای

انگیزه و مقصد اصلی در اجرای يك سامانه مراقبت سالمت
خدمه »سیاچایسیاس» ايجاد شرايط مطلوب بدنی و تحت
نظارت قرار دادن اين شرايط در فضانوردانی که در مدار قرار
دارند ،است .با اين وجود اجزای اين سامانه ممكن است به
طور اتفاقی برای پشتیبانی و کاربرد در پژوهشهای علوم
زيستی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار بگیرد .به طور مشابه،
به اجرا درآوردن سامانهی»سیاچایسیاس» ممکن است
به استفاده موردی متناسب با موقعیت تجهیزات پژوهشی
و مطالعاتی برای برآورد دورهای خدمه درمانی_پزشکی
نیاز پیدا کند .بنابراين سامانهی»سیاچایسیاس» دارای
سیستم تسهیالت تحقیقات انسانی است که به اختصار آن
را «اچآراف» مینامند.
سیست ِم»اچآراف» در ماژو ِل آزمایشگاهی کلمبوس قرار
داده شده است (تصویر  .)3آزمایشگاه فضایی کلمبوس
یک آزمایشگاه علمی و بخشی از ایستگاه فضایی بینالمللی
است که توسط سازمان فضایی اروپا ساخته شده است.
این آزمایشگاه فضایی به شکل استوانهای به قطر چهار و
نیم متر است؛ فضای داخلی آن با گنجایش  ۷۵متر مکعب
از انعطاف زیادی برای نصب ابزارهای گوناگون پژوهشی
برخوردار است .آزمایشگاه فضایی کلمبوس فضای کافی
برای نصب ده قفسه تجهیزات با استاندارد بینالمللی
است .هشت قفسه در دیوارهها و دوتای آنها در سقف
آزمایشگاه قرار دارد .از این مجموعه ،پنج قفسه متعلق به
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سازمان فضایی اروپا و پنج قفسه دیگر در اختیار ناسا است.
هرکدام از این قفسهها تقریب ًا به بزرگی یک اتاقک تلفن
هستند ،و قابلیت پشتیبانی یک آزمایشگاه مستقل به همراه
تمام تجهیزات آن را دارا میباشند .شکل و ابعاد ماژولهای
آزمایشگاهی ایستگاه فضایی(برای نمونه کلمبوس) برای این
استوانهای شکل طراحی شدهاند تا بتوان آن را توسط بخش
باری فضاپیمای شاتل برای انتقال به مدار زمین حمل کرد.
سیست ِم»اچآراف» تجهیزات مناسب تحقیق دربارهی اثرات
میكروگراويته بر فیزيولوژی انسانی را درون خود جای داده
است« .اچآراف» در ایستگاه بینالمللی فضایی دارای دو
هدف پژوهشی گسترده است:
 -1تحقیقات اولیه بر روی انسان در بیوزنی که میتواند
به نفع حل مشکالت زیست پزشکی تجربه شده توسط مردم
روی زمین باشد.
 -2تحقیق در مورد چگونگی انطباق انسان با بیوزنی ،که
میتواند برای توسعه اقدامات متقابل به منظور بهبود اثرات
منفی طوالنی مدت پرواز به فضا مورد استفاده قرار گیرد.

فشرده شده و مكش میشود .برای نمونه ،رايانهها برای
انتقال دادهها از آزمايشهای محیطی مانند آزمايشهای
نقشه نگاری دوزيمتريك ،آشكارگر نوترون بانر که
پرتو افشانی را اندازهگیری مینمايد ،مورد استفاده قرار
میگیرند .رايانهها همچنین دادههای بدست آمده از
آزمايشهای علوم زيستی و بررسیهای روانشناختی
خدمه را انتقال میدهند.

تصویر  4قفسه «اچآراف_« 1
ِ
کلمبوس
سیستم »اچآراف» در ماژول
تصویر  .3محل قرارگیری
ِ
ایستگاه فضایی بینالمللی

سیستم»اچآراف»
قفسههای
ِ

این سیستم از دو قفسه بِنامهای «اچآراف_ »1و
«اچآراف _ »2تشكیل شده است .ابعاد هر یک از این
قفسهها به اندازهی یک اتاقک آهنی تلفن است و هر کدام
از این قفسهها و ابزارهای نصب شده درون آنان خدمات
و کاربردهاي ویژهای را برای آزمايشهای زیستی_پزشکی
فراهم میکنند .اين موارد شامل توان الكتريكی مورد نیاز،
کاربرد اطالعات و فرمانها ،خنكساز هوا و آب ،گازهای
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قفسه «اچآراف_»1

قفسه «اچآراف_ »1دارای پانزده کشو قابل حمل
است که هشت کشو در سمت چپ و هفت کشو در
سمت راست تعبیه شده است .بعضی از این قسمتها
فعال هستند و باقی غیر فعالند که ممکن است در طی
مأموریتها و اردوهای آتیِ ایستگاه فضایی بینالمللی
به کشوهای»اچآراف» اضافه گردند .قفسههای
سیست ِم»اچآراف» کاربردهای متعددی دارند .قسمتهای
اصلی و عمده «اچآراف_ »1عبارتند از:

داریم .یکی از این سیستمهای حمایتکننده روانشناسی
فضایی است .روان و جسم انسان همواره در تعامل و
ارتباط متقابل با يكديگر قرار دارند و هر يك از آنها
ميتواند بنا به شرايط حاكم ،عالوه بر ايجاد تغيير در خود،
در ديگری هم تأثير متقابل داشته باشد.
ِ
کاری «اچآراف» برای حمایت از روان انسان،
ایستگاه
شناخت فیزیولوژیکی و مطالعات عوامل انسانی طراحی
ِ
کاری «اچآراف» شامل:
شده است.کیت لوازم ایستگاه
یک صفحه کلید ،کابل برق ،قطعات و لوازم جانبی است.
توجه داشته باشید که صفحه کلید دارای یک گوی است.
ِ
کاری
تصویر زیر سمت چپ نحوه اتصال ایستگاه
«اچآراف» به صفحه مانیتور و صفحه کلید را نشان میدهد
و سمت راست کیت لوازم ایستگاه کاری»اچآراف» را
نشان میدهد.

تصویر  .5قفسه “اچآراف _“ 2

 سامانه تصویربرداری پزشکی التراسوند ایستگاه کاری “اچآراف_”1 سیستم تحلیلگر گازی با کاربرد در فیزیولوژیتحلیلی متابولیک
 دستگاه سنجش جرم شتاب خطی فضایی اجزای جانبی قفسهی “اچآراف_”1 دستگاه پایین آوردن فشار منفی بدندر این بخش بعضی کشوهای «اچآراف_ »1را به صورت
مختصر توضیح میدهیم.
کاری «اچآراف_»1
ایستگاه
ِ

هر چند طی دهههای  1970تا  1990سفرهای فضایی
زیادی انجام گرفته است ،ولی این سفرها محدود بودند و
دانشمندان نیاز دارند تا مطالعات آزمایشگاهی بنیادی را در
شرایط شبیهسازی و دستگاه آنالوگ بر روی زمین انجام
دهند تا بتوانند اثرات رفتاری فضا را روی انسان بررسی
کنند .برای انجام هر چه بهتر این استراژی به مجموعهای از
سیستمهای درمانکننده و حمایتکننده بر روی زمین احتیاج

ِ
کاری “اچآراف” به صفحه مانیتور
تصویر  .6نحوه اتصال ایستگاه
و صفحه کلید

سیستم تحلیلگر گازی با کاربرد در فیزیولوژی
تحلیلی متابولیک

همچنین یکی دیگر از دستگاه های قرار داده شده در
قفسه «اچآراف_ ،»1سیستم تحلیلگر گازی با کاربرد در
فیزیولوژی تحلیلی متابولیک است که آن را به اختصار
«گاسمپ» می نامند« .گاسمپ» طیف سنج جرمی است
که یک نمونه گاز را تجزیه و تحلیل و ترکیب آن را تعیین
مینماید .این دستگاه برای ارزیابیهای دورهای ظرفیت
هوازی خدمه مورد استفاده قرار میگیرد .این دستگاه
جهت تحلیل متابولیسم انسان ،بازده قلبی ،ظرفیت انتشار
ریوی ،حجم ریه ،عملکرد ریوی و دفع نیتروژن در مواقع
استراحت و در طی فعالیت مورد استفاده قرار میگیرد.
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» طراحی1_این دستگاه متناسب با کشوی قفسهی «اچآراف
.شد و سپس در آن نصب شد

 سیستم تحلیلگر گازی با کاربرد در فیزیولوژی تحلیلی متابولیک.7 تصویر

. ماژول کالیبراسیون “گاسمپ” در سمت چپ تصویر دیده میشود.8 تصویر

 که هر،در داخل این ماژول سه مخزن گاز وجود دارد
کدام دارای یک پیچ تنطیم در پنل جلو میباشند و میتوان
 این ماژول.اندازه فشار ِداخل هر مخزن را در پانل جلو دید
 با کاتتر به دستگاه “گاسمپ” متصل،در طی کالیبراسیون گاز
 این دستگاه قادر است تا نمونه گاز از هر یک از سه.میشود
.مخزن را آنالیزکند
...ادامه دارد
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