ﻧﺎﺳﺎ ﭘﺲ از  ۷ﻣﺎه ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی
ووﯾﺠﺮ  ۲ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﻧﺎﺳﺎ ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ووﯾﺠﺮ  ،۲ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ارﺗﻘﺎ ﯾﮑﯽ از
آﻧﺘﻦﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎی »ووﯾﺠﺮ  «۲ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ووﯾﺠﺮ  ۲از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن را ﺳﺨﺖ ﮐﺮده
ً
ﺣﺪودا  ۱۷ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه از آن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮاری
و

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.

آﻧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ دوردﺳﺖ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ۷۰ﻣﺘﺮ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻗﺮار دارد.
ووﯾﺠﺮ  ۲ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺸﺘﺮی ،زﺣﻞ و اوراﻧﻮس ،ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﺑﻪ ﻧﭙﺘﻮن رﺳﯿﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ
اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ از ﮐﻨﺎر ﻗﻤﺮ ﻣﺮﻣﻮز ﻧﭙﺘﻮن ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﺮﯾﺘﻮن« ﻫﻢ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ووﯾﺠﺮ  ۲ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل از زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺗﺮﯾﺘﻮن ﭘﺮواز ﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﺴﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن را ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ووﯾﺠﺮ  ۲ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ دوردﺳﺖ ﻧﺎﺳﺎ ) (DSNرا ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ آﻧﺘﻦ رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺨﺶ ﺷﺪن آﻧﺘﻦﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻤﺎم
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ آﻧﺘﻦﻫﺎ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ووﯾﺠﺮ  ۲ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﺮ ﻣﺴﯿﺮ در ﺟﻨﻮﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در راﺳﺘﺎی دﯾﺪ آن ﺑﺎ زﻣﯿﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺣﺪود  ۵دﻫﻪ از ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و آﭘﮕﺮﯾﺪ آن از ﻣﺎه ﻣﺎرس
اﻣﺴﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﺳﺎ از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻔﺖ
ﻣﺎه( ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ووﯾﺠﺮ  ۲ﻧﺒﻮد.
ﺣﺎل ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ آﻧﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ
ﻣﺎه ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ووﯾﺠﺮ  ۲ارﺳﺎل ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد .ووﯾﺠﺮ
 ۱و  ۲ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﯽ در ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺎره ای در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ووﯾﺠﺮ ۲
اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی از ﺳﺮﻋﺖ ،ﭼﮕﺎﻟﯽ ،دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ذرات ﺑﺎردار ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﺘﺎره ای ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ارﺳﺎل
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

