ﻣﺪارﮔﺮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﺎﺳﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی از
ﻓﺮود ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ) (Perseveranceﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ روی ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﻓﺮود آﻣﺪه و ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪی
از اﯾﻦ ﻓﺮود ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺪارﮔﺮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺮﯾﺦ« ) (Mars Reconnaissance Orbiterﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ

اﯾﻦ ﮐﺎوﺷﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ.

ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺗﻮﺘﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮود اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد ﺑﺎ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده:

»ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ داﺳﺘﺎﻧﯽ دارد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻣﻦ در وﺳﻂ ﻫﻮا و ﺷﻨﺎور در ﻣﺮﯾﺦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از
ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻓﺮود روی ﻣﺮﯾﺦ آوﯾﺰان ﺷﺪهام«.
در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻧﺎﺳﺎ ،ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت و

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮود ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﻧﺎﺳﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در »دﻫﺎﻧﻪ ﺟﯿﺰرو«
ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد.
ﻣﺪارﮔﺮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺮﯾﺦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۷۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻓﺮود اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﺑﺎز ﺷﺪن ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﺮود
ﺗﺮﺳﻨﺎک  ۷دﻗﯿﻘﻪای اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮود اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ
ارﺗﻔﺎع اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را ﮐﺎﻫﺶ داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ را ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت در زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد» .ﺳﻮاﺗﯽ ﻣﻮﻫﺎن« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺮﯾﺦ
 ۲۰۲۰ﻧﺎﺳﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽداﻧﺪ:

»اﯾﻦ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻞ در ورود،
ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع و ﻓﺮود ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭼﺘﺮ ﻧﺠﺎت وﺟﻮد داﺷﺖ«.
ﺣﺎﻻ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روی ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮود آﻣﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دادهﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در
اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺸﺮ ﺟﻮاب دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

