ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﭙﻠﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺧﻮد از
ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ رﺳﻤﯽ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﭙﻠﺮ را اﻋﻼم و ﺗﻠﺴﮑﻮپ  TESSرا
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﺮد .ﮐﭙﻠﺮ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ  3.5ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ  9.5ﺳﺎل در ﻓﻀﺎ
دوام ﺑﯿﺎورد و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  2600ﺳﯿﺎره ﺧﺎرج از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﭙﻠﺮ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻫﻢ دﺳﺖ از اﮐﺘﺸﺎف ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﺼﺎوﯾﺮی از
ﯾﮏ ﺳﯿﺎره ﮔﺎزی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﭙﺘﻮن ،ﯾﮏ َا َﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﯾﮏ ﺳﯿﺎره ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ زﺣﻞ )ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﺳﺘﺎره ای در
اﺑﻌﺎد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ( را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ارﺳﺎل ﮐﺮد.

ﺣﺎﻻ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﻓﻀﺎی ﻧﺎﺳﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﭙﻠﺮ ﺑﻪ اﺳﻢ »Last
 «Lightﯾﺎ »آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮر« را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ اﯾﻦ
ﻋﮑﺲ ،ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺎﺳﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﭙﻠﺮ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ﮐﭙﻠﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﮑﯽ آﺑﺮﯾﺰ )دﻟﻮ( ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺳﺘﺎره ای

ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ 1-ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  12ﭘﺎرﺳﮑﯽ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ  7ﺳﯿﺎره ﻫﻢ
اﻧﺪازه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  3ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﯿﺎت )ﻓﺎﺻﻠﻪ ای از ﺳﺘﺎره ﮐﻪ در آن آب ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺎﯾﻊ روی ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎره ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ،1-ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ  GJ 9827ﻧﯿﺰ در آﺧﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﮐﭙﻠﺮ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
ﺳﻪ ﺳﯿﺎره ﺧﺎﮐﯽ ﻏﻮل آﺳﺎ َ)ا َﺑﺮ زﻣﯿﻦ( دارد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  2018ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﭙﻠﺮ
ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ »آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮر« ﮐﭙﻠﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ TESS
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ داده ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﺮدو اﺑﺰار را ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﯿﺴﻮن ﻫﺎوﮐﺲ ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﺳﺎ ،ﻋﮑﺲ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻮر ،ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﺳﻔﺮ
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﭘﺮﺑﺎر ﮐﭙﻠﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

