ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ »ﻧﺒﻮغ« ﻧﺎﺳﺎ از دوﻣﯿﻦ ﭘﺮواز ﺧﻮد در
ﻣﺮﯾﺦ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ »ﻧﺒﻮغ« ) (Ingenuityﻧﺎﺳﺎ ﺳﻪ روز ﭘﺲ از اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺧﻮد ،در ﭘﺮواز دوم
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮی اوج ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮواز ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻫﻢ

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮواز اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ۳۹ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﭘﺎﻦ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ اوج ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ در ﭘﺮواز دوم ﮐﻪ روز دوم

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز ﺧﻮد اوج ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺪت زﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﺮواز  ۵۱.۹ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۳۰روزهای را در ﻣﺮﯾﺦ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮواز دوم ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮواز اول ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﻪای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ از زﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﻃﻮل ﭘﺮواز ،ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،دادهﻫﺎی دورﺳﻨﺠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﻓﯿﻠﻢ اﯾﻦ ﭘﺮواز را ﻧﯿﺰ
ﺿﺒﻂ ﮐﺮد.

ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه در ﻣﻮرد ﭘﺮواز دوم اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺒﻮغ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﭘﺮواز ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ۵
ﻣﺘﺮی اوج ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۲ﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دو ﭘﺮواز
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪﺗﺮی را ﺑﺮای ﺻﻌﻮد اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
»ﺑﺎب ﺑﺎﻻرام«از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ارﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻣﺪلﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﭘﺮواز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
اﯾﻨﺠﻨﯿﻮﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺰرگﺗﺮی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻧﺎﺳﺎ در اﺑﺘﺪای اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۹۹ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد »ﭘﺸﺘﮑﺎر« را ﭘﺲ از ﺳﻔﺮی  ۷ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
روی ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ ﻓﺮود آورد .ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﺒﻮغ«

ﺑﻮد .ﭘﺮواز اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮﻓﺮاز ﻣﺮﯾﺦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺟﺎذﺑﻪ ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻮ آن ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻟﺶ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺒﻮغ،
دﻣﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﻣﺮﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ  ۹۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎﯾﻖ آﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

