اوﻟﯿﻦ ﻓﺮود اﻧﺴﺎن روی ﻣﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه ﭘﺨﺶ ﺷﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﻓﺮود آﭘﻮﻟﻮ  11روی ﻣﺎه در ﺳﺎل  1969و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﯿﻞ آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ روی ﻗﻤﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﯽ
ﺷﮏ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را رﻗﻢ زدِ .دﯾﮏ اﺳﻼﯾﺘﻮن ،اوﻟﯿﻦ رﺋﯿﺲ دﻓﺘﺮ
ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻧﺎﺳﺎ راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﭘﯿﻤﻮد ﺗﺎ ﻧﺎﺳﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ آﻧﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ را ﺑﺮای ﻣﺎه
ﻧﺸﯿﻦ آﭘﻮﻟﻮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﺪف از ﻧﺼﺐ آﻧﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ و ﺑﺎز آﻟﺪرﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪن اﯾﺴﺘﮕﺎه ردﯾﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده دﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد.
ﭘﺨﺶ زﻧﺪه اﯾﻦ روﯾﺪاد اﻣﺎ رﯾﺸﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

ﻧﺎﺳﺎ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﻠﯿﺪ زده ﺷﺪه ﺑﻮد.

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﻓﻀﺎ
در ﻫﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﮏ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﯿﻦ آن و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ زﻣﯿﻨﯽ رد و ﺑﺪل ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻨﺠﯽ ،آﭘﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺻﻮﺗﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻟﯿﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺒﺎدل ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ.
در اواﯾﻞ ﺳﺎل  1962ﻧﺎﺳﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی آﭘﻮﻟﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد دارد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﻮری و ﺟﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدش در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و در آﻧﻬﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ،
آﭘﻠﻮد داده ﻫﺎ و داﻧﻠﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی  UHFو  VHFاﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﺪ  Cو ﺑﺎ ﺷﻨﻮد ﺗﻮﺳﻂ رادار زﻣﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﻧﯿﻞ آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ در ﺣﺎل ﺗﻤﺮﯾﻦ روی زﻣﯿﻦ
اﯾﻦ روش در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽ داد اﻣﺎ آﭘﻮﻟﻮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دورﺗﺮ از ﻣﺪار
زﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﻪ اﻧﺴﺎن )ﺑﺎز آﻟﺪرﯾﻦ ،ﻧﯿﻞ آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ و ﻣﺎﯾﮑﻞ ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ( در دو

ﺳﻔﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ زﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻧﺎﺳﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روش ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ داده ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ.
راه ﺣﻞ در ﺑﺎﻧﺪ  Sﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ) (Unified S-bandﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  USBﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر
داده ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ردﯾﺎﺑﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﺎﺑﯽ و دﺳﺘﻮرات در ﯾﮏ آﻧﺘﻦ واﺣﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﺪ.

داده ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﻧﯿﺰ زﯾﺴﺘﯽ روی زﯾﺮ ﺣﺎﻣﻞ  FMﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  1.25ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ زﯾﺮ ﺣﺎﻣﻞ دو ﻓﺎز ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﺷﺪه  1.024ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﭘﻮﻟﻮ ﺑﺮای ﻓﺮود ﺑﻪ ﻣﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺎژول ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای
ﻓﺮود ،ﻣﺎژول ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ از آن ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎه ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ .دو ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ اﻣﺎ
در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ 2287.5
ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﺑﺮای ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ ﻫﻢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  2282.5ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ
ﻧﻮع داده ای ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ و ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ ﺗﺒﺎدل ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء داده
ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ.

ﺟﺎی ﭘﺎی آﻟﺪرﯾﻦ روی ﻣﺎه
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از ﻣﺎژول ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ آزاد
ﺷﻮد ،ﻧﺎﺳﺎ از ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺣﺎوی

اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ،ﺳﻮار ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭘﯿﺎم ،ﺷﺎﻣﻞ داده
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد .ﻫﺪف از
ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت روی ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل دﯾﮕﺮ )ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺎﻣﻞ( اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮد ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﺑﻬﺮه وری اﻧﺘﻘﺎل و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ .در
)ﻣﺜﻼ داﻣﻨﻪ ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ،ﻓﺎز ،ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﯾﻦ ﻫﺎ( ﺑﺎ
ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺣﺎﻣﻞ
ً
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﭘﯿﺎم ﺗﻐﺮ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر  700ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ آزاد ﺷﺪ ﺗﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺎﻧﺪ  Sﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای
ارﺳﺎل ﻓﯿﻠﻢ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد .دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن زﻣﺎن وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را ﺑﺎ 525
ﺧﻂ اﺳﮑﻦ و ﻧﺮخ  30ﻓﺮﯾﻢ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ از  525ﺧﻂ اﻓﻘﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  5ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از آن
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل آن از ﻣﺎه وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﻧﯿﻞ آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ در ﻣﺎژول ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ ﭘﺲ از ﻣﺎه ﻧﻮردی
اﻣﺎ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﻢ راه ﺣﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺎﺳﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دورﺑﯿﻨﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﮑﻦ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ
ﻧﺮخ ﻓﺮﯾﻢ در آن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ  320ﺧﻂ اﺳﮑﻦ ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﻢ ﺑﻪ  10ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ  500ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗﺰ ﺑﻮد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﻧﺎﺳﺎ دو ﻗﺮارداد را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی RCA

و ﺑﺨﺶ ﻫﻮا-ﻓﻀﺎی وﺳﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎوس اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد RCA .ﻗﺮار ﺑﻮد دورﺑﯿﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﻣﺎژول ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و وﺳﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎوس ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎژول ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ را ﺑﺴﺎزد.

از ﻣﺎه ﺑﻪ اﺗﺎق ﻧﺸﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
وﺳﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎوس ﻃﺮاﺣﯽ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎژول ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ را ﺑﻪ
»اﺳﺘﻨﻠﯽ ِﻟ ِﺒﺮ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺳﭙﺮد .دورﺑﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺳﺒﮏ
ﺑﻮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺣﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ از زﻣﯿﻦ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽ وزﻧﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎ در ﻓﻀﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

اﺳﺘﻨﻠﯽ ﻟﺒﺮ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی آﭘﻮﻟﻮ .دورﺑﯿﻦ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻧﮕﯽ را از ﻣﺎژول
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد و دورﺑﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ وﯾﺪﯾﻮی زﻧﺪه ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﯿﻞ
آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
دورﺑﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ و اﻟﺒﺘﻪ راﺣﺖ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻔﺎﻓﯽ را در ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ روﺷﻦ ﻣﺎه و آﺳﻤﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
وﺳﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎوس اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﯾﺎﻓﺖ :ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر ﮐﻢ ﮐﻪ
وزارت دﻓﺎع اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از آن ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎرﺗﯽ در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ در ﺷﺐ ﯾﮏ ﺧﻠﺒﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮده را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ

ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  SECاﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺷﯿﺎء ﻣﺘﺤﺮک در ﻧﻮر ﮐﻢ را داﺷﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﺳﺘﯿﻨﮓ ﻫﺎوس ﻫﻤﺎن دورﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﻧﯿﻞ

آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺎه را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .دورﺑﯿﻦ در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ روی ﻟﺒﻪ ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ آﻣﺪ ،ﺗﺴﻤﻪ ای را ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎز ﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ
ﯾﮏ روﮐﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﻮراخ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺑﻮد.
ﺑﺎز آﻟﺪرﯾﻦ از داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪار ،دورﺑﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ

ﭘﺎﻦ آﻣﺪن آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ از ﻧﺮدﺑﺎن و اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮ از ﻃﺮﯾﻖ
ِ
ﻫﺎﻧﯿﺴﺎﮐﻞ ﮐﺮﯾﮏ در ﮔﻠﺪﺳﺘﻮن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺎﻧﺒﺮای
آﻧﺘﻦ ﻣﺎژول ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ردﯾﺎﺑﯽ در
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﺰ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرﮐﺲ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .ﻧﺎﺳﺎ از ﯾﮏ ﻣﺒﺪل اﺳﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﮑﻦ  525ﺧﻄﯽ و  30ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ.

اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﯿﻞ آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ روی ﻣﺎه
در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ردﯾﺎب ،ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮو ِوﯾﻮ وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره اﯾﻨﺘﻞ ﺳﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎد و در آن
ﺳﻮی دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط زﻣﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎط راه دور  AT&Tﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ در ﻫﯿﻮﺳﺘﻮن ﺗﮕﺰاس ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮی ﻓﺮود ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ
ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی
از ﮐﯿﻔﯿﺖ وﯾﺪﯾﻮ را ﮐﺎﻫﺶ داد اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم اﻧﺴﺎن روی ﻣﺎه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

