ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از »ﻧﺒﻮغ« ،ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﯾﺦ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
»ﺟﺰرو« ) (Jezero Craterدر
ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ) (Perseveranceﺳﺮاﻧﺠﺎم در دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ِ
ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻼﯾﻢ ﺣﯿﺎت در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر دور
ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮﭼﮏ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﯿﺎره ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ :ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی  ۱.۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ و ﺧﻮدران ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
»ﻧﺒﻮغ« ) (Ingenuityﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻨﺎوری ﭘﺮواز در ﺳﯿﺎرهای دﯾﮕﺮ

ﻧﺒﻮغ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮواز را در ﺳﯿﺎرهای دﯾﮕﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺳﻨﮓ
ﺑﻨﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺎری در ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﺒﻮغ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺸﺮاﻧﺶ ﺟﺖ ﻧﺎﺳﺎ ) (JPLﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮادران راﯾﺖ ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮواز ﮐﺮدن در اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﻮﺗﻮردار اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺎ ﻧﺒﻮغ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ«.

ﭼﺮﺧﺶ دﯾﻮاﻧﻪوار ﻣﻠﺦﻫﺎ
ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﺎ دﻧﺪان ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺒﻮغ اﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺤﺪود و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻮ ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎر رﻗﯿﻖﺗﺮ از ﺟﻮ

زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ) ۹۹درﺻﺪ رﻗﯿﻖﺗﺮ( ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﻮغ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺳﺒﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ارﺗﻔﺎع آن ﺣﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻦ روی زﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ  ۵۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ دو ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﺮه از ﺟﻨﺲ ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻌﺎع آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۱.۲ﻣﺘﺮ
اﺳﺖ .ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ،ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۲۸۰۰دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
ً
ﺣﺪودا  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻠﺦﻫﺎی ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﭼﺮﺧﺶ
ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﻠﺦﻫﺎ ،ﺟﻮ رﻗﯿﻖ ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ وزن  ۱.۸ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم را ﻧﯿﺰ

ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﺮواز ﺧﻮدﮐﺎر
 (۱ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی  (۲آﻧﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ  (۳روﺗﻮر ﺑﺎﻻﯾﯽ  (۴ﻣﻠﺦ  (۵روﺗﻮر ﭘﺎﻨﯽ  (۶اراﺑﻪ ﻓﺮود  (۷ﺟﻌﺒﻪ
ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺟﺰرو ،ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ روی آن ﻓﺮود آﻣﺪ ،ﺳﺮد اﺳﺖ و دﻣﺎی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻔﯽ ۹۰
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ازﯾﻦرو ،ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻧﯿﺮوی ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺒﻮغ ﺻﺮف ﮔﺮم ﮐﺮدن
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ دﭼﺎر ﯾﺦ زدﮔﯽ ﻧﺸﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﺮﯾﺦ
ﺗﺎ زﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻼدرﻧﮓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺒﻮغ را از روی زﻣﯿﻦ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﭘﺮواز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮواز اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﮐﻮﭼﮏ اﺿﻄﺮاﺑﯽ در ﺣﺪ  ۷دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎک را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﺣﯿﻦ ﮔﺸﺖ زﻧﯽ در ﻣﺮﯾﺦ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺪارد ،اﺳﺘﻔﺎده از  GPSو ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮغ ﺑﻪ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ  ۰.۵ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  ۱۳ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ رﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﮑﺴﺒﺮداری دارد .ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ از دﯾﺪ اول ﺷﺨﺺ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎره را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻧﺎﺳﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺒﻮغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮردﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ در
 ۲۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،واﻗﻌﺎً دربﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای اﮐﺘﺸﺎف ﺑﻪ روی ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد«.

ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺎﺗﺮی

ﻧﺒﻮغ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﮐﺮدن ﺑﺎﺗﺮی ﯾﻮن-ﻟﯿﺘﯿﻮم ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮای  ۹۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺮواز ﮐﺮدن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﺒﻮغ ﺑﻪ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮای ﻃﯿﻒ ﻧﻮری ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی را
از ﻧﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﺷﺶ ﺑﺎﺗﺮی ﯾﻮن-ﻟﯿﺘﯿﻮم را ﺷﺎرژ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺪود  ۵۰۰وات ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﻧﻮع
ً
ﺣﺪودا ﯾﮏ روز ﻣﺮﯾﺨﯽ )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ و  ۳۹دﻗﯿﻘﻪ( ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ،

ﭘﺮدازﻧﺪه
ﻧﺒﻮغ ،ﺑﺮﺧﻼف اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،از ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻐﺰﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ،
ﭼﯿﭙﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪای اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  ۸۰۱ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۲۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وان ﭘﻼس وان ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﺗﻤﺎم
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ ﻧﺒﻮغ
ً
ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺖ در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻐﺰ ﻧﺒﻮغ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻی ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دادهﻫﺎ را از ﺷﻌﺎع ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰۴ﻣﺘﺮی
ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

