ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﭼﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اوﻟﯿﻦ ﻣﺎژول از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﮑﺎﭘﻮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﺰرگ ﻓﻀﺎﯾﯽ در اﺑﻌﺎد ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎﺑﻞ را ﻃﯽ ﭼﻨﺪ

ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری »ﺷﯿﻨﻬﻮا«» ،ﺗﻠﺴﮑﻮپ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﯿﻦ« ) (CSSTﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎل ۲۰۲۴
راهاﻧﺪازی ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ اﭘﺘﯿﮑﺎل ﻓﻀﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ
ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر »ﺷﻮﻧﺘﯿﺎن« ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،دارای ﯾﮏ ﻟﻨﺰ  ۲ﻣﺘﺮی اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع آن را ﻫﻤﭙﺎﯾﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺎﺑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﯿﺪان دﯾﺪ  CSSTﺣﺪود ۳۰۰

ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎﺑﻞ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.

ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﻋﺮﯾﺾ ﺷﻮﻧﺘﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دورﺑﯿﻦ  ۲.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ

ﺧﻮد ﻇﺮف  ۱۰ﺳﺎل ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ آﺳﻤﺎن را رﺻﺪ ﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﭼﯿﻦ در
ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻬﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ

ﺷﻮد ﺗﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

»ژو ﺟﯿﺎنﭘﯿﻨﮓ« ،ﻃﺮاح ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﭼﯿﻦ در ﻣﺎه ﻣﺎرس در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺮﮐﺰی

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺪار اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ آﯾﻨﺪهﻣﺎن ﮔﺮدش
ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﻮﺧﺖ و ارﺗﻘﺎﻫﺎی درون ﻣﺪاری آﺳﺎن ﻣﯽﺷﻮد«.
اﯾﻦ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﯾﺘﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای  CSSTﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎﺑﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎﯾﯽ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ،ارﺗﻘﺎ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﭼﯿﻦ

ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ دادهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺷﻮﻧﺘﯿﺎن ﻧﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ را رﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ از دﯾﺪ
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﯿﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺪف ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﺧﻮاص ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ و اﻧﺮژی
ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﯿﻬﺎن در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻬﮑﺸﺎن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﯿﻦ در ﺗﺪارک اﻧﺠﺎم  ۱۱ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد
آنﻫﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦدار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

