آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﻧﻘﺸﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺘﺎره را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﻘﺸﻪ ای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً دﻗﯿﻘﺎ ﺑﯿﺶ از  ۱.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺳﺘﺎره را در ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از
اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه.
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﯿﻨﻪ  Gaiaﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻔﯿﻨﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  1.6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی دور از زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از

ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ،ﺗﻬﯿﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮﺟﻮد از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در
ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی اﺳﺖ.
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎرﺗﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و از ﺷﯿﻮه ﻓﺮم ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺗﺤﻮﻻﺗﺶ در ﮔﺬر زﻣﺎن اﻃﻼع
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  Gaiaﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻗﺮار اﺳﺖ در
آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﻌﻦ ﮔﺮدد.
ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار داده ،ﻧﺴﺨﻪ ای ﺳﺎده ﺷﺪه از ﭼﺎرت ﻣﺬﮐﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻗﯿﻖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺘﺎره ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 Gaiaﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از ﺳﺘﺎرﮔﺎن دوردﺳﺖ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ۱۰آﯾﻨﻪ ﺑﺰرگ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮر رﺳﯿﺪه از اﯾﻦ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ،
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ،دﻣﺎ و ﻣﯿﺰان روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

