ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی دان ﺑﻌﺪ از  ۱۱ﺳﺎل ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
ﻧﺎﺳﺎ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی دان ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺪت ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ  ۱۱ﺳﺎﻟﻪاش ﻣﺸﻐﻮل ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ دو ﻣﻮرد از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺟﺴﺎم ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎرکﻫﺎ ﺑﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد.
اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ در  ۲۷ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2007ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ و ﺳﺎل  2011ﺑﻪ ﻣﺪار وﺳﺘﺎ رﺳﯿﺪ .دان در
ﺳﺎل  2012از ﻣﺪار وﺳﺘﺎ ﻫﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻓﻮرﯾﻪ  2015ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﺪار ﺳﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻧﺎﺳﺎ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺳﻮﺧﺖ دان ،اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮﺧﺖ دان را داﺷﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ از دﺳﺖ داده و دان دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎرک راﯾﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه دان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ از
دان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﺮ ﻫﺮ ﺑﺎر از ﭘﺲ آنﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪ .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه«.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی دان در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺎزﻧﺸﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ارﺳﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Adeonaدر ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎرکﻫﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آن را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺎﺳﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ  Ceresرا ﺑﻪ دان واﮔﺬار ﮐﺮد.
در ﺿﻤﻦ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﭙﻠﺮ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ۲۶۰۰
ﺳﯿﺎره ﺧﺎرج از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از آنﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﻫﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه و ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺳﻮﺧﺘﺶ ،وارد دوره ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﺳﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎرﮐﺮ رﮐﻮرد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﺷﯽ ﺑﺸﺮی ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را
ﺷﮑﺴﺖ .رﮐﻮرد ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺳﺎل  1976ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ-آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ Helios
 2ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

