ﻧﺎﺳﺎ ﭘﺮواز ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ »ﻧﺒﻮغ« در ﻣﺮﯾﺦ را ﺗﺎ ۲۵
ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ »ﻧﺒﻮغ« ﻧﺎﺳﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﺑﻪ ﭘﺮواز درﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻧﺎﺳﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ اوﻟﯿﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰
ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﭘﺮواز اﺻﻠﯽ »ﻧﺒﻮغ« را ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازد.
ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ  ۲۲ﻓﺮوردﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺸﺪار اﻧﻘﻀﺎی ﺗﺎﯾﻤﺮ
»واچداگ« زودﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل »ﻧﺒﻮغ« ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺳﺎﻟﻢ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺗﺎﯾﻤﺮ

واچداگ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ آن را
ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﺑﻪ »ﻧﺒﻮغ« ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﺎﺳﺎ ﺳﻌﯽ دارد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و
از وﻗﻮع آن در ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز رﺳﻤﯽ »ﻧﺒﻮغ« ﻗﺮار ﺑﻮد  ۲۲ﻓﺮوردﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ  ۲۵ﻓﺮوردﯾﻦ
ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه ،ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﭘﺮواز  ۳۰ﺛﺎﻧﯿﻪای در ارﺗﻔﺎع  ۳ﻣﺘﺮی ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻃﻮل ۳۰
روز آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺠﺎم ﭼﻬﺎر ﭘﺮواز دﯾﮕﺮ را از ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ »ﻧﺒﻮغ« دارﯾﻢ.

ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﻌﻮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺎﺳﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﻻزم را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآوردن
»ﻧﺒﻮغ« ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ را در ﻣﺮﯾﺦ ﭘﺮواز ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻓﻀﺎﻧﻮردان در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی آﺗﯽ
ﻣﺮﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﺳﺎ  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺎوﺷﮕﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ را روی ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮود آورد و ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺒﻮغ را ﮐﻪ
ﺑﻪ زﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد از ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﮐﻮرد ﺧﻮد آﻣﺎده ﭘﺮواز ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

