ﻣﺎهﻧﺸﯿﻦ  Chang’e 4ﭼﯿﻦ ﻣﺎده ژل ﻣﺎﻧﻨﺪی
در ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎه ﮐﺸﻒ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
زﯾﻨﺐ ﻋﺎﺑﺪی راد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ  Chang’e 4ﺧﻮد در ﺣﺎل اﮐﺘﺸﺎف ﺑﺨﺶ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮ ﻣﺎه ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾﮏ آن اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در اﯾﻦ راه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از اﻋﻤﺎق اﯾﻦ ﻗﻤﺮ ﺳﺮﺑﺮآوردهاﻧﺪ
را ﮐﺸﻒ ﮐﺮده .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻣﺎده ژل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی را در ﻣﺎه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ رﻧﮓ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﻢ
دارد.
اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺎهﻧﺸﯿﻦ  Chang’e 4و ﯾﮏ ﻣﺎهﮔﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم  Yutu-2ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﺎهﮔﺮد ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺸﺖ و ﮔﺬارش روی ﻧﯿﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ژل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺎده روز  3ﻣﺮداد ) 25ﺟﻮﻻی( ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و آﻧﻘﺪر ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺮوژه ﺟﺬاب و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ روی ﻣﺎﻫﯿﺖ
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺎهﻧﺸﯿﻦ  Chang’e 4و ردﭘﺎی آن روی ﺳﻄﺢ ﻣﺎه
ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر در ﯾﮏ دﻫﺎﻧﻪ آﺗﺶﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎه ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎص و رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺶ از
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮد .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﻇﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ژل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدن و رﻧﮓ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﻮﻋﯽ
ﺷﯿﺸﻪ ذوب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ ﺷﻬﺎبﺳﻨﮓ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎه ﻧﺸﯿﻦ  Chang’e 4ﻃﯽ ﺷﺐﻫﺎی ﺳﺮد ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ  sleepﻣﯽرود ﺗﺎ در روز ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را
اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ اﺧﯿﺮا دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﻬﻤﯿﻦ روز ﻗﻤﺮی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ
روز در ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل  14روز در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪی  Chang’e 4اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ردﯾﺎب رادﯾﻮﯾﯽ ﻧﻮﺗﺮوﻧﯽ ،ردﯾﺎب رادﯾﻮﯾﯽ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﻦ ،اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰاری ﮐﻪ روی آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺎه ﺑﭙﺮدازد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی داﺧﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ

ﻫﻤﮑﺎری در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎهﻧﺸﯿﻦ ﭼﯿﻨﯽ از ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ ،آﻟﻤﺎن،
ﺳﻮﺋﺪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

