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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ارﺳﺎل ﺗﻠﺴﮑﻮپ »ﺟﯿﻤﺰ وب اﺳﭙﯿﺲ« ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺣﺎﻻ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎرس ﺗﺎ ژوﺋﻦ  2019ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد؛ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب آن در اﮐﺘﺒﺮ  2018ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﻐﺮاﺗﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد و اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻗﻄﻌﺎت و آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ
زﻣﺎن ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﻮﯾﻖ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی وب و ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ آن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺟﯿﻤﺰ وب ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از  100ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮرﺷﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ از ﻟﻨﺰﻫﺎی اﺻﻠﯽ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر و ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،درس ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻟﺮزش ﻧﺸﺎن
داده ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ.
ﻧﺎﺳﺎ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ،
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﻦ زﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺮﺗﺎب ﺟﯿﻤﺰ وب ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮﺗﺎب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و
وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﯿﻤﺰ وب ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮﺗﺎب ﺟﯿﻤﺰ وب ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری
ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻨﯽ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺴﺖ ﺗﻠﺴﮑﻮپ وب و ﻗﻄﻌﺎت آن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﯿﻤﺰ وب ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺻﺪ اﻋﻤﺎق ﻓﻀﺎ و ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺠﺎر ﺑﯿﮓ ﺑﻨﮓ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﺸﺮ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰاران اﺧﺘﺮﺷﻨﺎس در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
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