ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر روی ﺳﯿﺎره
ﺳﺮخ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ روی ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .اﯾﻦ رﺑﺎت اﺑﺘﺪا در ﻣﺤﻞ ﻓﺮود  ۱۳ﻓﻮت
) ۴ﻣﺘﺮ( ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ  ۱۵۰درﺟﻪای ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۸ﻓﻮﺗﯽ )۲.۵
ﻣﺘﺮی( ﺑﺎ دﻧﺪه ﻋﻘﺐ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ را از رد ﭼﺮخﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ:

ﻫﺮ ﺷﺶ ﭼﺮخ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ روی ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﺧﺸﻦ ﻣﺮﯾﺦ را
آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﯾﮏ ﺻﺪم ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ) .۰۱۶ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ(
ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ »ﮐﻨﺠﮑﺎوی«  ۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﺳﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎم رﺳﻤﯽ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﻓﺮود اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را اﻋﻼم ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﮑﯽ از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار رﻣﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺨﯿﻠﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ» ،اﮐﺘﺎوﯾﺎ ﺑﺎﺗﻠﺮ« )(Octavia E. Butler
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻧﺎﺳﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن رﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺗﻠﺮ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ اراده
ﻣﺤﮑﻢ و اﺧﺘﺮاع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او را ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪای اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺮﯾﺦ و ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ
آن ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻧﺎﺳﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻨﺴﻮر ِ
ﺑﺎد ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﭘﺮدازﻧﺪه اﯾﻦ
رﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ  ۱۶ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮدازش  ۱۴۰وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن
اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ.
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و از آنﻫﺎ ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺣﯿﺎت در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر دور ﻣﺮﯾﺦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ اﮐﺴﯿﮋن از ﺟﻮ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎره و اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ رﺑﺎت در اداﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی را ﻃﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و آﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﺮواز درآوردن »ﻧﺒﻮغ« ،اوﻟﯿﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﺮﯾﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻟﺘﺎی اﻃﺮاف دﻫﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮرداری ﺟﺰرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر دور آب را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردی
ﻣﯽرﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
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