ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﭘﺮواز ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ »ﻧﺒﻮغ« ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ
روﺑﺮو ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ »ﻧﺒﻮغ« ﭘﺲ از ﺳﻪ ﭘﺮواز ﻣﻮﻓﻖ ،ﻗﺮار ﺑﻮد روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۴۰۰ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸:۴۲ﺑﻪ
وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﭘﺮواز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺸﮑﻞ
ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺎﻧﻊ ﺻﻌﻮد ﺑﺎﻟﮕﺮد ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺶراﻧﺶ ﺟﺖ ) (JPLﻧﺎﺳﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺒﻮغ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را »اﯾﻤﻦ و ﺳﺎﻟﻢ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻌﺪی ﻧﺒﻮغ روز ﺟﻤﻌﻪ ۱۰

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ ﺻﻌﻮد در ﺳﺎﻋﺖ  ۲۲:۰۰ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﺒﻮغ از ﺣﺎﻟﺖ »ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز« ﺑﻪ
»ﭘﺮواز« ﺗﻐﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺪﻫﺪ.

ﻧﺒﻮغ در  ۳۰ﻓﺮوردﯾﻦ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳۹ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ اوج ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﮕﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﯿﺎره دﯾﮕﺮی ﭘﺮواز ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎزی ﮐﺮد .از

آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ  ۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﻧﺎﺳﺎ ،دو ﭘﺮواز ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮواز اﯾﻦ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۳:۰۱دﻗﯿﻘﻪ )ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان( روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻌﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮغ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ۵ﻣﺘﺮ اوج ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ۵۰ﻣﺘﺮ را ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ  ۲ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﯽ ﮐﺮد .ﻧﺒﻮغ در ﭘﺮواز ﭼﻬﺎرم ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ اوج
ﺑﮕﯿﺮد و  ۸۴ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﺒﻮغ ﻃﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد از ﺳﻄﺢ
ﻣﺮﯾﺦ ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺒﻮغ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺪدا ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰش ﺑﻌﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﺸﺮ در ﺳﯿﺎرات دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻟﻮری ﮔﻠﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎرهای ﻧﺎﺳﺎ،
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ آﯾﻨﺪه ﻣﺮﯾﺦ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

