ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮد ﺳﻠﻔﯽ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد؟ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﺧﻮدروی ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ
از آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮔﺸﺖ زﻧﯽ روی ﻣﺮﯾﺦ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺳﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  (Curiosityﻧﺎم داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل  2012روی ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ
ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻨﺠﮑﺎوی اﺑﻌﺎدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدرو دارد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان

آن را ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﺷﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﯾﺦ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪ.

اﯾﻦ رﮐﻮرد در ﻃﻮل ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﻣﺎه ﻣﺎرس آﻏﺎز ﺷﺪه ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم Mount

 Sharpﺑﺎ ﺷﯿﺐ  31درﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﺮﯾﺦ
ﻧﻮرد ﻓﺮﺻﺖ )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  (Opportunityدر ﺳﺎل  2016ﺑﻪ رﮐﻮرد ﺣﺮﮐﺖ در ﺷﯿﺐ  32درﺟﻪ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی  86ﻋﮑﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ارﺳﺎل
ﮐﺮده؛ ﺣﺎل ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ از ﮐﻨﺠﮑﺎوی را ﺧﻠﻖ
ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﻣﺬﮐﻮر در
ﻧﻘﻄﻪ ای ﮐﻪ  3.4ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺻﻌﻮد اﺳﺖ ،ﺣﻀﻮر دارد.

ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮد ﺳﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻧﺎﺳﺎ اﺧﯿﺮا

وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ .داگ اﻟﯿﺴﻦ ) (Doug Ellisonاﭘﺮاﺗﻮر
دورﺑﯿﻦ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺶراﻧﺶ ﺟﺖ ﻧﺎﺳﺎ ) (JPLدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ:

ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻣﺮ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد اﺟﺎزه
دﻫﯿﻢ ﺧﻮدش ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﺪ ،ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﯾﮏ
ﺧﻮدروی ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ) Perseveranceﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺸﺖ ﮐﺎر و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ( ﺑﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی
ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

