وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﻓﺮود ﻫﺎﯾﺎﺑﻮﺳﺎ  ۲ژاﭘﻨﯽ روی ﺳﯿﺎرک
رﯾﻮﮔﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل آژاﻧﺲ ﮐﺎوش ﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎی ژاﭘﻦ ) (JAXAﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﺑﺪون
ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ  Hayabusa2را روی ﺳﯿﺎرک رﯾﻮﮔﻮ ﻓﺮود آورد و ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن از ﺳﻄﺢ
ﺳﯿﺎرﮐﯽ ﮐﻪ  ۳۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دورﺗﺮ از زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﯾﯽ،
وﯾﺪﯾﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎﯾﺎﺑﻮﺳﺎ  2ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ روی ﻫﻤﯿﻦ
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ.

در وﯾﺪﯾﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻫﺎﯾﺎﺑﻮﺳﺎ  2ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎرک رﯾﻮﮔﻮ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎک و ﺳﻨﮓ
آن را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از آن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﺧﺮد
ﺷﺪه اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل رخ دﻫﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﺷﺪ ﺷﻦ داﺷﺘﻪ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ
روی ﺳﯿﺎرک رﯾﻮﮔﻮ اﻓﺘﺎده و در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان رﯾﺰﺑﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﻫﺎﯾﺎﺑﻮﺳﺎ  2ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﺳﯿﺎرک ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  2010ﺗﻮﺳﻂ ژاﭘﻨﯽ
ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﻫﺎﯾﺎﺑﻮﺳﺎ )ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺎﯾﺎﺑﻮﺳﺎ  (2اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی از ﯾﮏ ﺳﯿﺎرک ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آورده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ روز ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﻫﺎﯾﺎﺑﻮﺳﺎ  2ﮐﻪ از ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﮐﻨﺎر رﯾﻮﮔﻮ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪه ،اﺑﺘﺪا دو ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﮐﻮﭼﮏ را
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﮑﺴﺒﺮداری و ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻓﺮود ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی اﺻﻠﯽ را

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ،JAXAﻫﺎﯾﺎﺑﻮﺳﺎ  2ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر روی ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  100ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  2020ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﺆاﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺣﯿﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎرک ﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

