ﺗﻼش ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻓﺮود
ﮐﺎوﺷﮕﺮ  - ۲۰۲۰دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﻓﺮود ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﺑﻌﺪیاش روی ﺳﯿﺎره ﻣﺮﯾﺦ را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﺎ دوﺳﺘﺪاران ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﯽ
ﯾﮏ ورﮐﺸﺎپ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪای ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﺑﺮای ﻓﺮود ﮐﺎوﺷﮕﺮ  ۲۰۲۰را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ در وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮود در ﻣﺮﯾﺦ را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺎوﺷﮕﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﯿﺎره ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺎﺳﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮود آﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﺗﺮی ﺧﻮد را ﺷﺎرژ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﺪار ﻣﺮﯾﺦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﺎوﺷﮕﺮ  ۲۰۲۰روی ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻓﺮود رﺳﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎﺳﺎ Thomas Zurbuchen ،درﺑﺎرهی اﻫﻤﯿﺖ ﻣﮑﺎن ﻓﺮود ﮐﺎوﺷﮕﺮ ۲۰۲۰
ﻣﺮﯾﺦ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:

»ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻓﺮود ﮐﺎوﺷﮕﺮ  ۲۰۲۰ﻣﺮﯾﺦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺤﯿﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺳﯿﺎره ﻣﺮﯾﺦ ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﻈﺮات ﻣﻬﻢ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﮐﺎوﺷﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ،وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺗﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪای دور ،روی آن ﺣﯿﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺣﯿﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﯾﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﺎره ﻣﺮﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

