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ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﺎﺳﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۹۹ﺑﻪ ﺳﯿﺎره ﻣﺮﯾﺦ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﻓﺮود
ﺗﺼﺎوﯾﺮی را از ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ و دادهﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺮود ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺒﺮ دﻫﺪ .اﮐﻨﻮن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ وارد ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮوﻋﯽ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز

ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺰرگ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﺑﺰار آﻻت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ آژاﻧﺲﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم
ﺑﻪ ﻗﺪم اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ .در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎی اول
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ و
اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد.

ﻧﻘﺸﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻧﺎﺳﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺳﯿﺎره ﺳﺮخ ﻓﺮود آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن اوﻟﯿﻦ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ
ﻣﺮﯾﺨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮغ ﻧﯿﺰ در دل ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﺮوﻋﯽ ﺗﺎزه را در اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت
ﻓﻀﺎﯾﯽ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺮﯾﺦ  ۲۰۲۰ﺑﺮای ﻧﺎﺳﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﺳﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺧﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺗﺴﺖﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد؟ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ آن ،ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺒﻮغ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺒﻮغ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻮر ﭘﺮواز و ارﺳﺎل دادهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد ﻧﻘﺶ ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﺮای ﻧﺒﻮغ داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﺪ
ﺻﺤﺖ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻧﺒﻮغ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از آن ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﺟﯽﭘﯽال ﻧﺎﺳﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻧﺒﻮغ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﺮوازﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم داد و ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎﺳﺎ ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد از ﻧﺒﻮغ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺣﺪود  ۷۵ﻫﺰار ﻋﮑﺲ و اوﻟﯿﻦ ﺻﺪا از ﻣﺮﯾﺦ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻧﺎﺳﺎ ﺣﺎﻻ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ آﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ۴
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
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