ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ »ﻧﯿﻮ ﻫﻮراﯾﺰﻧﺰ«؛ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﮔﺬر
ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻟﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی »ﻧﯿﻮ ﻫﻮراﯾﺰﻧﺰ« ﻧﺎﺳﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  2015ﮔﺬری ﺗﺎرﯾﺨﯽ را از ﻣﺠﺎورت ﭘﻠﻮﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺮد ،اﮐﻨﻮن در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻌﺪی اش در ﻣﺮز ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎوﺷﮕﺮ

ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ »ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ« ) (hibernationﻓﺮو رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﯽ آن ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش درآﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ  11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ» ،ﻧﯿﻮ

ﻫﻮراﯾﺰﻧﺰ« در وﺿﻌﯿﺘﯽ اﯾﻤﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.

ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  1397ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﯽ ﻧﯿﺎزی ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ زﻣﯿﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺎﺳﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪی »ﻧﯿﻮﻫﻮراﯾﺰﻧﺰ«
ﻋﺒﻮر از ﻣﺠﺎورت ﯾﮏ ﺑﺪﻧﻪ ﯾﺨﯽ در ﻟﺒﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد آن
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺎﺳﺎ ،ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺬر ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻃﺒﻖ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻮﻧﯽ »ﻧﯿﻮ ﻫﻮراﯾﺰﻧﺰ« در ﺗﺎرﯾﺦ  21ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ) 2019ﯾﮑﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل (1397
از ﮐﻨﺎر ﺟﺮم ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  MU69 2014ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﯾﺨﯽ در ﺳﺎل  2014در
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﮐﻮﺋﯿﭙﺮ ،اﺑﺮ وﺳﯿﻊ اﺟﺮام ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی آن ﺳﻮی ﻣﺪار ﻧﭙﺘﻮن را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
از زﻣﺎن ﺗﻌﻦ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎ ،ﺗﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل آن ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﻋﻤﺎل
ﺗﻐﺮات ﺟﺰﺋﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮواز »ﻧﯿﻮ ﻫﻮراﯾﺰﻧﺰ« ﺑﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻘﯽ را
ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻧﺰدﯾﮏ از ﻣﺠﺎورت  MU69ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﻨﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻزم اﻻﺟﺮا در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  25دﺳﺎﻣﺒﺮ

 2018ﺗﺎ  3ژاﻧﻮﯾﻪ  2019را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

