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ســــــــفري مجازي به 
ایستگاه فضایی بین المللی



برنامه واقعیت مجازي سفر به ایستگاه فضـایی این فرصت را به 
شما میدهد تا همراه با فضـانورد سامانتا کریســتوفرتی که با 
حضور 200 روزه در ایستگاه فضایی رکورد حضـور مسـتمر یک 
فضانورد زن در فضا را شکسته است، تجربه حضور در ایسـتگاه 
فضـایی را بدست آورید و به شناخت کافی از بخ شهاي مختلف 
ایستگاه دست یابید. از بخش هاي مختلف این ایستگاه که شما 
در این برنامه با آن آشنا میشـوید میتوان به موارد زیر اشـاره 

کرد: 

ایستگاه فضایی بین المللی، تشکیالت فضـایی و سرنشـین دار 
بزرگی است که در مداري نزدیک زمین قرار دارد. این ایسـتگاه 
که فعالیت خودش را از سـال 1998 آغاز کرده اسـت حدود 108 
متر طول دارد و انرژي مورد نیاز خودش را از صفحات خورشیدي 
تامین میکند. ایســـتگاه فضـــایی در مداري در ارتفاع 400 
کیلومتري از زمین قرار گرفته و هر 90 دقیقه یکبار به دور زمین 
میچرخد و ما را رصد میکند. ایســتگاه فضــایی بین المللی 
سومین شی نورانی در آسمان است که با چشـم غیر مسـلح نیز 

دیده میشود. 
پانزده کشور در ایسـتگاه فضـایی با یکدیگر همکاري میکنند. 
این ایستگاه محصول همکاري مشـترك سازمان ناسا، سازمان 
فضایی روسیه، سازمان فضـایی اروپا، سازمان فضـایی ژاپن، و 

سازمان فضایی کانادا است. 
حضـور فضـانوردان در ایسـتگاه فضــایی بین المللی از آغاز 
نخسـتین ماموریت او تاکنون بدون وقفه ادامه داشته است. این 
ایسـتگاه ظرفیت شش سرنشـین دائمی را دارد. اگرچه هنگام 
اتصـال فضـاپیماها و ورود اردوهاي جدید، تعداد فضــانوردان 
درون این ایســــتگاه بطور موقت تا بیش از 10 نفر هم افزایش 

م ییابد.
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