ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را در
ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،آذر ۱۳۹۹
ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ژﻧﺮاﺗﻮر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ را ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﻣﺮﯾﺦ از آن ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ) (Perseveranceدﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  MOXIEدارد ﮐﻪ دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺳﻄﺢ
ﻣﺮﯾﺦ را ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ زودی در ﻣﺮﯾﺦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﯾﻨﺪه ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ
و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺳﻮﺧﺖ راﮐﺖ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.

ﻧﺎﺳﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ را ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺪاع روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .آﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،راﮐﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ از ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﻪ  ۲۵ﺗﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻧﯿﺎز
دارد.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ارﺳﺎل اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ از اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ،ﮐﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﻧﻮردان
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺮاﺗﻮر  MOXIEﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ.

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ژﻧﺮاﺗﻮر  MOXIEروی ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ارﺷﺪ ژﻧﺮاﺗﻮر  MOXIEﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﻮﺧﺖ راﮐﺖ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ دار
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره را ارزانﺗﺮ ،اﯾﻤﻦﺗﺮ و آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﺗﻤﺴﻔﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺟﻮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و  ۹۵درﺻﺪ آن از دی
اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 MOXIEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﻫﻮای ﻣﺮﯾﺦ را ﻣﮑﯿﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

دو اﺗﻢ اﮐﺴﯿﮋن را از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪن ﮔﺎزﻫﺎ در اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ،ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آنﻫﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺧﻠﻮص آن و ﺑﺎزدﻫﯽ
دﺳﺘﮕﺎه را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن ،ﮔﺎزﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را
ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﺮﯾﺦ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸ﻓﻮرﯾﻪ  ۳۰) ۲۰۲۱ﺑﻬﻤﻦ( ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮود ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

