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دستاوردهای بی پایان «روزتا»
انتحار  در  پایان  راه

در  کــه  روزتــا  فضاپیمــای 
ســال های گذشــته بســیار خبرساز 
بود، خــود را برای آخریــن مرحله 
آمــاده  زندگــی  پرماجرایــش  از 
کــه  روزتــا  فضاپیمــای  می کنــد. 
از جملــه کاوشــگرهای ســازمان 
فضایی اروپاســت، در ســال ۲۰۰۴ 
به فضا ارســال شــد که پس از ۱۰ 
سال وپنج ماه و چهارروز (۶ آگوست 
۲۰۱۴) بــه دنباله داری بــه نام ۶۷ 
به  پی/چوریوموف-گراسیمنکو (که 
اختصار چوری نام دارد)، رســید. از 
جملــه فعالیت های بســیار جالب 
روزتا این بود که کاوشــگری به نام 
فیله را به سمت دنباله دار فرستاد تا 
روی ســطح آن فرود آید و به انجام 
آزمایش های علمــی بپردازد که در 
زمان خود، یکی از مهم ترین اخبار و 
دستاوردهای علمی جهان محسوب 
می شد زیرا اولین فضاپیمایی بود که 
به دیدار یــک دنبالــه دار می رفت. 
دانشــمندان می گویند کاوشگر فیله 
کــه روی دنباله دار ۶۷ پی فرود آمد، 
با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل 
گاز (که روی آزمایشگاه این کاوشگر 
نصب شــده بود)، جو این دنباله دار 
و «نخستین مولکول های  بررسی  را 
آلــی» را کشــف و شناســایی کرد. 
توســط  انجام شــده  تحلیل هــای 
«فیلــه» روی این ســتاره دنباله دار 
اســت  همچنیــن مشــخص کرده  
که ســطح دنباله دار ۶۷پی از یخ و 
آب تشــکیل شــده که الیه ای نازک 
از گردوغبار آن را پوشــانده اســت. 
کاوشگر روزتا اسیدآمینه گالیسین و 
همچنین عنصر فسفر را در هاله غبار 
اطراف دنباله دار چوری یافته است. 
پیداشدن گالیســین و فسفر این نظر 
را تقویــت می کند کــه دنباله دارها، 
مولکول های اصلی پیش نیاز حیات 
را به منظومه شمسی و به ویژه کره 

زمین منتقل کرده اند.
 به بیــان دیگــر «بــذر» حیات 
را اجــرام فضایــی در کــره زمیــن 
این  اکنون مسئوالن  اما  کاشــته اند. 
قرار  می گوینــد  تحقیقاتی  برنامــه 
برنامه  این فضاپیما، طبــق  اســت 
ازپیش طراحی شــده، در تاریــخ ۳۰ 
سپتامبر (نهم مهر) با چوری برخورد 
کند و دوره فعالیت و کار آن به پایان 
برسد. مسئوالن در توجیه اتمام عمر 
این فضاپیما  این فضاپیما می گویند 
در حال دورشــدن از خورشید است 
نتیجه صفحه های خورشیدی  و در 
آن نمی تواننــد انــرژی الزم بــرای 
آورنــد.  را فراهــم  ادامــه کار آن 
البته این عملیــات انتحاری نیز به 
شیوه ای طراحی می شود که بتوان 
بیشــترین داده های علمی را از آن 

استخراج کرد.
 روزتــا در حــال ســقوط نیز به 
نقشــه برداری های  و  اندازه گیری ها 
ادامه می دهــد و عکس های  خود 
ایــن  ســطح  از  باکیفیــت  بســیار 
دنباله دار را به زمین می فرســتد که 
به دلیــل نزدیکی بی ســابقه آن به 
۶۷پی، بسیار منحصربه فرد خواهند 
بود. گفتنی است تأمین انرژی برای 
فضاپیماها و کاوشــگرهای فضایی، 
ازجملــه مهم تریــن و دشــوارترین 
ســاخت  و  طراحــی  بخش هــای 

فضاپیماست.
 روزتا پیش از این و در سال ۲۰۱۱ 
نیز به مــدت ۳۱ ماه بــه وضعیت 
تعلیق یا (خواب زمســتانی) درآمد 
زیرا در آن زمان از خورشــید بســیار 
دور بود و به منبع انرژی دسترســی 
نداشــت. فاصلــه کنونــی آن نیــز 
به قدری زیاد اســت که فراهم کردن 
انرژی برایش دشــوار شــده است. 
این پروژه درباره وضعیت  مسئوالن 
ایــن پــروژه پــس از ۳۰ ســپتامبر 
می گویند: «۳۰ ســپتامبر به معنای 
پایــان عملیــات ایــن فضاپیمــا و 
درعین حال شــروع مرحلــه تازه ای 
اســت. در این مرحله، تمرکز اصلی 
زمینه دستاوردهای علمی  در  گروه 
این فضاپیمــا خواهد بود. مأموریت 
روزتا نیز در اصل برای دســتیابی به 
همیــن هدف طراحــی و راه اندازی 
شده اســت». گفتنی اســت کار در 
زمینه تحلیل اطالعات به دست آمده 
از فضاپیمای روزتا و کاوشــگر فیله، 

سال ها طول می کشد.

زاویه دید

آیا گفت وگو الزاما باید به توافق بینجامد؟
موافقان و مخالفان چه می گویند

غالبا هرروز شــاهد درگرفتــن بحث ها و گفت وگوهــای فراوان میان 
موافقان و مخالفان نظرات سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و حتی هنری 
و علمی هســتیم. برخی از این اختالف نظرها باال گرفته و به مشــاجرات 
و مناقشــات پیش بینی نشــده ای دامن می زند. پرســش اینجاست که آیا 
صورت بندی اختالف نظرها در قالب گفت وگو ممکن اســت؟ آیا می توان 
به نتیجه ای نهایی رســید که همه طرف های مناقشــه آن را منصفانه یا 

عقالنی ارزیابی کنند؟
متفکــران و اندیشــمندان نظریــات مختلفی دربــاره مثمرثمربودن 
گفت وگــو دارند. برخی معتقدند که برای پیشــرفت مســیر عقالنی یک 
گفت وگو به حداقل پیش شــرط هایی نیاز است و در صورت فقدان چنین 
پیش شرط هایی، هر گفت وگویی اساســا محکوم به شکست است. مثال 
طرفین یک گفت وگو باید دست کم به قواعد منطق سلیم پایبند باشند، در 
غیر این صورت بحث به هیچ کجا نمی رسد و حتی یک گام نیز رو به جلو 
نمی رود. کافی اســت تصور کنید یکی از طرفین منازعه با تناقض گویی یا 
با بهره گیری از مغالطه، ســعی داشته باشد هرطور که شده پیروز میدان 
باشد. در این صورت بحثی بی نتیجه و بی حاصل خواهیم داشت که حتی 
می تواند در صورت نداشــتن قدرت تحمل و سعه صدر، به درگیری منجر 
شــود. کمترین توقعی که می توان از یک گفت وگوی اثربخش داشت این 
اســت که طرف های درگیر، به قواعد منطق پایبند باشند. در صورتی که 
طرف های درگیر در گفت وگو، بر یک تناقض منطقی صحه بگذارند، یعنی 
هم A را بپذیرند و هم A~ ؛ یا در خالل گفت وگو از کلمات مشترک و با بار 
معنایی متفاوت استفاده کنند، گفت وگو پیشرفت چندانی نخواهد داشت. 
ســازگاری منطقــی (Logical Consistancy) در نظام اندیشــه طرفین 
پیش شرط پایبندی به عقالنیت است. قبل از هر چیز نباید فراموش کنیم 
که مناقشات درواقع بر سر منافع افراد است و به عبارتی هر یک از طرفین، 

از ایده ها و نظریاتی پشــتیبانی می کند که منافع وی یا گروه اجتماعی اش 
را تأمین می کند. به همین جهت اســت که هدف بسیاری از گفت وگوها 
دســتیابی به حقیقت نیســت، بلکه گفت وگو صرفا برای یافتن نتیجه ای 
نهایــی صورت می پذیرد که به صــورت بینابینی منافع هــر دو طرف را 
تأمین کند. نکته بعدی که بســیاری از متفکران آن را به نوعی پیش شرط 
هر بحث عقالنــی می دانند، وجود یک چارچوب حداقلی مشــترک بین 
طرفین گفت وگوست. به عبارتی وجود یک چارچوب مشترک از ایده های 
بنیادین که مورد توافق هر دو سوی منازعه است. برخی قدری از این ایده 
عقب نشــینی می کنند و معتقدند حتی اگر چارچوب مشترک اولیه برای 
بحث وجود نداشته باشــد، همین که دو طرف حاضر شوند برای تعیین 

یک چارچوب مشترک اولیه گفت وگو کنند، کافی است.
«کارل پوپر» فیلســوف علم مشهور، از جمله اندیشمندانی بود که به 
وجــود چنین چارچوبی معتقد نبود و باور به چنین چارچوبی را باالبرنده 
احتمــال جنگ و خشــونت می دانســت. او بر این باور بود کــه اگر افراد 
شــرکت کننده در یک گفت وگو در همه موارد بحث با یکدیگر اتفاق نظر 
داشــته باشند بحث بسیار ساده و بی دردسر (و درعین حال کسالت باری) 
خواهیم داشت. چنین بحثی غالبا مطلوب است، اما از دید «پوپر» بحثی 
است بی فایده. او معتقد است تنها بحث هایی می توانند اثربخش باشند 
که طرفین آن، چارچوب های فکری کامال متفاوتی داشــته باشــند. یکی 
از دالیلــی که اغلب ما احیانــا به وجود چارچوب اولیــه از توافق حول 
محورهای حداقلی معتقدیم مسئله زبان است. اگر گفت وگو بین اهالی 
دو زبــان مختلف صورت گرفته باشــد معموال همه چیــز به گونه کامال 
محسوسی دشوارتر می شود. بسیاری از گزاره ها قابل ترجمه به زبان های 
دیگر نیستند و بسیاری از امور واقع یا وضعیت ها در یک زبان قابل توصیف 
و در دیگری غیرقابل فهم هســتند. همین مســئله فهم متقابل را دشوار 
می کند. برخی جمالت در زبان فارســی بسیار ســاده و قابل فهم اند، اما 
انتقال آن به زبان هایی مانند فرانســوی یا آلمانی ممکن است بی نهایت 
دشوار باشــد و حتی منجر به سوءبرداشت شود. بســیاری از شوخی ها، 
کنایه ها و ضرب المثل ها یا ظرایف ادبی مانند ایهام یا نظایر آن قابل انتقال 
به زبان های دیگر نیستند. «کواین» (Quine) فیلسوف مشهور، این مسئله 
 (Ontological Relativity of Language) «را «نســبیت انتولوژیک زبان
می نامید و معتقد بود غالبا زبان  های بشری به یکدیگر ترجمه پذیر نیستند. 
البتــه «پوپر» کامال برخالف «کواین» معتقد بــود که زبان ها اغلب تا حد 
خوبــی به یکدیگر قابل ترجمه هســتند و تجربه شــخصی خود را مثال 
می آورد که در دانشگاه لندن دانشجویانی از خاورمیانه، چین و ژاپن، هند 
و آفریقا داشته و طی این تجربه دریافته که با کمی مدارا می توان به فهم 
متقابل دست پیدا کرد. از مسئله زبان به عنوان مانعی بر سر فهم متقابل 
در یک گفت وگو که بگذریم، دوباره بازمی گردیم به موضوع امکان پذیری 
حصول توافق در گفت وگو. پرسش اینجاست که اساسا هدف از گفت وگو 
چیســت و در چه صورت می توانیم یک گفت وگو را گفت وگویی سازنده 
بنامیم؟ اغلب ما عالقه مندیم اگر بحث بر ســر یک گزاره صادق اســت، 
طرفین در پایان بر سر صادق بودن گزاره به توافق برسند و گفت وگو پایان 
بپذیرد و اگر هم بحث بر ســر یک گزاره کاذب اســت، نتیجه این باشد که 
طرف های گفت وگو اتفاق نظر خود را بر سر کذب بودن گزاره اعالم کنند و 

بحث خاتمه پیدا کند.
عمومــا از مناظــرات بی نتیجــه راضــی نیســتیم و می خواهیم 
گفت وگو به یک نتیجه مشخص نهایی ختم شده نه اینکه بی حاصل 
رها شود. اگر ناظر بی طرف باشیم تمایل داریم از البه الی بحث میان 
موافقان و مخالفان یک دیدگاه، حقیقت بر ما مکشوف شود. اگر هم 
به سود یکی از طرفین مناظره، سوگیری داشته باشیم محتمل است 
که استدالل های طرف موافق با خود را منطقی و استدالل های طرف 
مخالف را بی منطق ارزیابی کنیم. اگر بحث درباره هدف از گفت وگو 
را ادامــه دهیم، موضــوع می تواند کمی پیچیده تر شــود. آیا اگر در 
یک گفت وگو طرفین بر ســر یک گزاره کــذب توافق کنند و همه چیز 

مسالمت آمیز پایان پذیرد، از نتیجه گفت وگو راضی خواهیم بود؟
* پژوهشگر مطالعات علم و فناوری دانشگاه کاسل

سال سیزدهم    شماره 2624علم سه شنبه   15 تیر 1395

زاویه

  عرفان کسرایى*

فاطمه کاظمى

اکتشاف های فضایی اکتشاف های فضایی 
با انرژی خورشیدی

خورشید، انرژى فضاپیماهایى را 
که در مدار زمین، مریخ و فراتر 
مى کند.  فراهم  هستند،  آن  از 
جونو،  نام  با  ناسا  فضاپیماى  اما 
پرواز  مشترى  مقصد  به  که 
طى کردن  رکورددار  است،  کرده 
بیشترین مسافت در سفر به فضا 
خورشیدى  انرژى  از  استفاده  با 
جونو  بدانیم  مى خواهیم  است. 
و  است  کرده  را  کار  این  چگونه 
چه تأثیرى بر آینده اکتشاف هاى 
فضایى آینده با استفاده از انرژى 

خورشیدى خواهد داشت. 

این فضاپیماها تاکنون به کجاها رفته اند

این فضاپیماها به کجا می خواهند بروند؟ 

فضاپیماهاى جونوى ناسا و فضاپیماى روزتاى 
سازمان فضایى اروپا، تنها فضاپیماهایى هستند 
که با استفاده از انرژى خورشید، به جایى فراتر 

از کمربند سیارك ها رفته اند. 

ماهواره ونگارد یک که در سال 
1958 به فضا ارسال شد، 

اولین کاوشگرى بود که از انرژى 
خورشید استفاده مى کرد. 

سفر به دوردست ها با فضاپیمای جونوی ناسا
جونو چگونه می تواند به چنین سفر دورودرازی برود درحالی که 

پیش از این، هیچ فضاپیمایی نرفته بود؟ 
۱- بزرگ ترین صفحه های خورشیدی در جهان

براى آنکه همه سطح سه صفحه خورشیدى فضاپیماى 
جونو را بپوشانیم، به بیش از هزارو 200 صفحه کاغذ 
ادارى (تقریبا همان A4 خودمان) نیاز داریم. سطح این 

صفحه هاى خورشیدى، 24 مترمربع است. 
۲- همه سلول های خورشیدی، بازبینی شدند. 

همه 19  هزار سلول خورشیدى را بارها بررسى کردند 
تا مطمئن شوند بهترین کارایى جونو را تضمین مى کنند. 

۳-تنظیم انرژی تولیدشده
جونو مى تواند بسته به فاصله اش از خورشید، انرژى 

تولیدشده در صفحه هاى خورشیدى را تنظیم کند. 
به همین دلیل هیچ وقت به دلیل نزدیکى به خورشید، به 

اضافه بار تولیدشده یا به دلیل دورى از خورشید، به 
کاهش بار تولیدشده دچار نمى شود. 

۴- انرژی رنگین کمان
 مواد موجود در صفحه هاى خورشیدى جونو، مانند 

ته رنگ به کاررفته در عینک آفتابى، همه انواع نور با 
طول موج هاى گوناگون را جذب مى کند و به همین دلیل 

کاراتر از صفحه هاى خورشیدى متداول هستند. 

ژانویه 2016 (دى ماه 1394) که جونو 
در راه رسیدن به مشترى بود، توانست 

از لحاظ برترین فضاپیمایى که با انرژى 
خورشیدى سفر کرده است، از روزتا هم 

پیشى بگیرد. 

 روزتا را به گونه اى طراحى کردند که به 
کمربند سیارك ها برسد، اما صفحه هاى 

خورشیدى با کیفیتش، آن را به جاهایى 
بسیار دورتر هم برد. جونو تا فاصله 5.29 

واحد نجومى (790  میلیون کیلومتر) از 
خورشید رفته است.

زمین
کیوان

مشترى
اورانوس

نپتون
پلوتون

یک واحد نجومى ک و ووووااحاحاحداحدحدمناطق بررسى شده

با فناورى امروزى، مى توانیم فضاپیماهایى را تا مشترى 
در فاصله 817  میلیون کیلومترى خورشید بفرستیم

صفحه هاى خورشیدى جونو بسیار 
سنگین هستند.این صفحه ها در 
بهترین حالت مى توانند 28 درصد 
انرژى دریافت شده خورشید را به 
انرژى الکتریکى تبدیل کنند. 

فضاپیماهاى خورشیدى آینده براى آنکه بتوانند به کیوان (زحل) و فراتر از 
آن سفر کنند، به صفحه هاى خورشیدى سبک تر و کاراترى نیاز دارند. مأموریت 
ناسا به قمر مشترى با نام اروپا، شاید اولین مأموریت از این نوع باشد. 

فضاپیمای جونو دیروز (دوشــنبه ۱۴ تیر، چهــارم جوالی)، پس از طی کردن 
ســه  میلیارد کیلومتر و سفری پنج ســاله، وارد مدار مشتری شد و کار بررسی 
دقیق این غول منظومه شمســی و قمرهای آن را آغاز کرد. مأموریت جونو 
برای اکتشاف مشتری، به دالیل بســیار، مهم است؛ ازجمله اینکه این فضا، 
در یک دهه گذشــته اولین فضاپیمایی است که وظیفه آن بررسی و ارزیابی 
مشــتری است، هرچند ناسا پیش از این هم کاوشــگری به نام «گالیله» را به 
مقصد مشتری فرســتاده بود. گالیله هشت ســال در مدار این سیاره ماند و 
تصویرهای بسیاری را از این سیاره و قمرهای زیاد آن به زمین فرستاد. ما از 
تصویرها و اطالعات بسیاری که گالیله به زمین فرستاد، چیزهای بسیار مهمی 
را دریافتیم؛ از جمله اینکه در زیر سطح یخ زده یکی از قمرهای این سیاره به 
نام «اروپا»، اقیانوس بسیار بزرگی وجود دارد. دانشمندان می گویند احتمال 
دارد در این مکان، گونه هایی از انواع حیات وجود داشته باشد، به بیان دیگر، 
محتمل ترین مکان برای یافتن حیات اســت. اما هدف اصلی این مأموریت، 
توجه به خود سیاره مشــتری و درک پدیده های موجود در این سیاره است؛ 
ازجمله اینکه در زیر ابرهای غلیظ و متراکم این ســیاره چه چیزهایی وجود 

دارد. درادامه، اهداف مأموریت جونو را با هم مرور می کنیم. 

جونــو فضاپیمایــی رباتیک (بدون سرنشــین) متعلق به ناساســت که 
به تازگی به مدار سیاره مشتری رسیده است. این کاوشگر فضایی را که پنجم 
آگوست ۲۰۱۱ از فلوریدا به فضا پرتاب شد، شرکت الکهید مارتین و مؤسسه 
تحقیقات جنــوب غربی ســاخته اند و هدایت می کنند. یکــی از مهم ترین 
ویژگی هــای این فضاپیما آن اســت که انرژی الزم بــرای فعالیت های آن، 
از پرتوهای خورشــید فراهم می شــود. این کاوشگر با شکستن رکورد سابق 
روزتا، به فاصله ۸۰۰ میلیون کیلومتری از خورشید رسید که برای فضاپیمایی 
که انرژی اش را فقط از پرتوهای خورشــید می گیرد، بسیار چشمگیر است. 
دســتاورد کاوشــگر جونو ازآن رو اهمیــت دارد که این کاوشــگر هرچه از 
خورشید دورتر می شود، شــدت تابش پرتوهای خورشیدی نیز کاهش پیدا 
می کنــد. به این ترتیــب، کم کم و با نزدیک ترشــدن به مقصد یعنی ســیاره 
مشتری، منبع انرژی این کاوشگر، تضعیف می شود. به گفته «ریک نیباکن»، 
مدیر پروژه جونو در آزمایشــگاه پیشرانش جت ناســا (جی پی ال)، فاصله 
مشــتری تا خورشید پنج برابر زمین تا خورشید اســت و درنتیجه، انرژی نور 
خورشید در این فاصله، ۲۵ برابر کمتر می شود. با این همه، طراحی جونو به 
گونه ای اســت که می تواند همین مقدار کم انرژی خورشید را جذب و برای 

انجام مأموریت های خود از آن استفاده کند. 
من به مقصد رسیده ام

اکنون که جونو به مقصد رسیده است، با ارسال ساده ترین نوع سیگنال، 

یعنی یک صدای بیپ سه ثانیه ای، مسئوالن زمینی این طرح را از موفقیتش 
باخبر می کند. این صدای بیپ ســه ثانیه ای (که دانشــمندان و مهندســان، 
مدت ها متنتظرش بودنــد)، معنای دیگری هم دارد، اینکه برنامه روشــن 
موتور به مدت ۳۵ دقیقه برای کاهش ســرعت ایــن فضاپیما و قرارگرفتن 
در میدان گرانش مشــتری، با موفقیت انجام شده است. این مأموریت هم 
مانند همه برنامه های اکتشــافی فضا، دشواری هایی دارد. یکی از مهم ترین 
این دشواری ها، لزوم خودکار یا رباتیک بودن آن است. اگر در انجام برنامه ها 
اختاللی پیــش بیاید، هیچ کــس نمی تواند مداخله کنــد. ۴۸ دقیقه طول 
می کشد که یک سیگنال رادیویی از جونو به زمین برسد. به همین دلیل پیش 
از آنکه دانشمندان در مرکز مدیریت جونو پیام روشن شدن موتور را دریافت 

کنند، فضاپیما وارد مدار شده و موتورش را خاموش کرده است. 
پرسش های بنیادی

هدف اصلی مأموریت جونو، کشف رمز معماهای زیر سطح جونو است. 
برای مثال، لکه بزرگ و ســرخ مشتری که در چند صد سال گذشته، به دور 
خود می گردد، تا چه عمقی ادامه دارد؟ یا درون بزرگ ترین ســیاره منظومه 
خورشــیدی ما چه چیزهایی قرار دارد؟ «دایان براون»، مدیر اجرائی برنامه 
جونــو، در یک کنفرانس خبری گفته بود: «ما هنوز پرســش های بســیاری 
داریم و جونو آماده اســت پاســخ این پرسش ها را ارائه دهد». البته باید در 
نظر داشــت پاسخ هایی که جونو فراهم می کند، لزوما درباره سیاره مشتری 
یا قمرهای آن نیست و ممکن است اطالعاتی بسیار بنیادی تری را در اختیار 
ما قرار دهد، برای مثال «اســکات بولتون»، یکی از دانشــمندان اصلی این 
طرح ۱٫۱  میلیارد دالری می گوید: «یکی از مهم ترین اهداف ما این اســت که 
به چگونگی تشکیل منظومه خورشــیدی پی  ببریم. سیاره های منظومه ما 

چگونه ساخته شده اند؟». 
ارباب غول ها

ســیاره مشــتری حتی در بین «غول های گازی» نیز ســیاره ای بســیار 
بزرگ محســوب می شــود. برای مثال ســیاره زحل یا کیوان رتبه دوم را 
از لحاظ اندازه در بین ســیاره های منظومه شمســی ما دارد، اما مشتری 
ســه برابر کیوان است و رتبه اول این فهرســت را در اختیار دارد. مشتری 
بزرگ ترین سیاره  منظومه شمسی است؛ آ ن قدر بزرگ که همه  سیاره های 
منظومه شمســی، از زمین گرفته تا نپتون و همه ســیارک ها و شهاب ها و 
دنباله دارها، در این ســیاره  جا می شوند. مشتری را می توان پس ماندی از 
تولد خورشید دانست، زیرا از گاز سحابی اولیه ابتدا خورشید شکل گرفت 
و از آنچه به جا ماند، مشــتری پدید آمد. به همین دلیل اســت که مشتری 
هم مانند خورشید سرشــار از هیدروژن و هلیوم است، با این همه، مقدار 
کمــی از عنصرهای دیگر مانند لیتیم، کربن و هیدروژن نیز دارد که همین 

عنصرها هستند که توجه دانشمندان را جلب کرده اند. 
ابزارهای علمی و نقشه برداری

ســیاره مشــتری میدان مغناطیســی بســیار بزرگی دارد. ایــن میدان 
مغناطیســی حــدود ۱۰ برابر میــدان مغناطیســی زمین اســت. یکی از 
برنامه های علمی فضاپیمای جونو، نقشه برداری از این میدان مغناطیسی 
بزرگ و قدرتمند اســت. بــرای انجام این کار هــم روی یکی از صفحات 
خورشــیدی اش، ابزاری قرار داده اند که شــار مغناطیسی و جهت میدان 
را اندازه گیــری می کند. اما خطر بزرگی هم جونــو و ابزارهای اندازه گیری 
آن را تهدید می کند؛ به ویژه آنکه این فضاپیما بســیار نزدیک به مشــتری 
پرواز می کند. این خطر، وجود کمربندهای پرتوزا است که زمین نیز مشابه 
آنهــا را دارد که کمربندهای «ون آلن» نام دارنــد. این پرتوهای پرانرژی با 
نفوذ به دستگاه های الکترونیکی سبب ایجاد اختالل و نابودشدن ساختار 
مولکولی شــان می شود. دانشــمندان برای کاهش زیان این پرتوها، نوعی 
محافظ تیتانیومی برای جونو ســاخته اند که یک سانتی متر ضخامت دارد 
و می تواند تــا حد قابل قبولــی، از ایجاد اختــالل روی ابزارها جلوگیری 
 کند. جونو درمجموع ۹ ابزار علمی دارد که قرار اســت با استفاده از آنها، 
عالوه بر میدان مغناطیســی، نقشــه ای دقیق از گرانش این سیاره تهیه و 
شــفق های قطبی آن را بررسی کند و با ابزار «رادیوسنج ریزموج «، مقدار و 

میزان توزیع آب و اکسیژن را اندازه بگیرد. 
دانستنی هایی درباره جونو

نام جونو که برای این فضاپیما انتخاب شــد، در اســاطیر روم باســتان 
ریشــه  دارد. «جونو»، همســر ژوپیتر (مشــتری)، خدای خدایان روم بود. از 
توانایی هــای منحصربه فــرد جونو، نگاه دقیق او در رفتــار ژوپیتر و ارزیابی 
عمیق آن بود، به گونه ای که می توانســت به آسانی از اسرار درون او باخبر 
شــود. فضاپیمای جونو نیز کــه به تازگی به مدار این غــول گازی منظومه  
شمسی رسید، در پی آن است که با نگاهی دقیق به این سیاره، به مهم ترین 
و دشوارترین پرسش های دانشمندان سیاره شناس پاسخ دهد. گفتنی است 
در این فضاپیما یــک پالک اختصاصی از گالیله از جنس آلومینیم هســت 
که شــش گرم وزن دارد. روی پالک جمله ای از گالیله و با دســت خط خود 
او حک شــده اســت. گالیله این جمالت را ژانویه سال ۱۶۱۰ و پس از کشف 
اقمار مشــتری (اقمار گالیله ای) نوشته اســت. همچنین در این سفینه سه 
مجســمه  لگو، از جمله یکی به شکل گالیله قرار دارد. دو لگو دیگر خدای 
رومی ژوپیتر (مشــتری) و همسر آن جونو اســت. لگو این مجسمه ها را به 
جای پالستیک، از جنس آلومینیوم ساخته اند تا بتواند وضعیت دشوار فضا 
را تحمل کند. قرار اســت این فضاپیما ۲۰ ماه در مدار این سیاره قرار گیرد تا 

اطالعاتی را درباره این سیاره و قمرهای آن به زمین مخابره کند. 

آغاز فعالیت فضاپیمای جونو در مدار مشتری

اسطوره رومیان چه رازهایی در دل دارد؟ 
سعیده پوررضا

ناســا دومین و آخریــن آزمایــش تقویت کننده 
راکتی برای سیســتم پرتاب به فضــا (تقویت کننده 
موشــک اس ال اس) را با موفقیت به انجام رساند. 
ناســا این سیســتم را «قدرتمندترین راکت جهان» 
توصیــف می کنــد و می گوید هدف ایــن آزمایش، 
بررســی چگونگی فعالیت آغازین آن در سردترین 
دمای درجه بندی حرارتی این سیســتم بوده است. 
ممکن اســت از این موتور قدرتمند برای فرستادن 
فضانوردان به مریخ اســتفاده شــود. ناسا با انتشار 
بیانیه ای درباره این آزمایش، اعالم کرد: «این آخرین 
باری اســت کــه ایــن تقویت کننده، پیــش از پرواز 
آزمایشــی با فضاپیمای اوریون در فضای آزمایشی، 
آزمایش شــده است». قرار اســت اوریون در اواخر 
ســال ۲۰۱۸ برای یک مأموریــت تحقیقاتی پرتاب 
شود. این موتور اکنون در دمای ۴۰ درجه فارنهایت 
(۱۴ درجه ســانتی گراد) نیز قابلیت اجرا دارد. پیش 
از ایــن و در اولیــن آزمایش کامل ایــن موتورها در 
مارس ۲۰۱۵، دمای ۹۰ درجه فارنهایت (۳۲ درجه 

ســانتی گراد)، پایین ترین درجه ای بود که این موتور 
در آن آغــاز به کار می کرد. در این آزمایش، جزئیات 
فنی و توان ســامانه تقویت کننــده کمکی به مدت 
دو دقیقــه در وضعیت حداکثــر نیروی تولیدی و با 
در نظرگرفتن شــرایط کنترل اضطراری بررسی شد. 
ســازمان فضایی ناســا اعالم کرد: «اولین آزمایش 
عملی ســامانه پرتاب فضایی اس ال اس در ســال 
۲۰۱۸ و به مدت ۲۲ روز انجام خواهد شد». سامانه 
پرتاب فضایی اس ال اس، بزرگ ترین سیستم فضایی 
ساخت بشــر است که اســتفاده از آن در مأموریت 
ارســال انســان به مریخ، شــاید مهم تریــن کاربرد 
آن باشــد. با توجه به وزن زیاد مجموعه موشــک 
اس ال اس، اســتفاده از دو ســامانه رانش کمکی یا 
بوســتر برای خــروج از گرانش زمیــن در دودقیقه 
اولیه پرتاب، ضروری اســت. دو بوستر کمکی پس 
از انجــام مأموریت دو دقیقه ای پــس از پرتاب، از 
مجموعه موشــک اس ال اس جدا می شود و با چتر 

در اقیانوس فرود می آیند. 

هابل از جمله موفق ترین تلسکوپ های فضایی 
جهان اســت کــه سرنوشــت نهایــی آن موجب 
نگرانی هایی برای دوســتداران شده بود، اما اکنون 
ناســا می گوید مجوز ادامه فعالیــت آن به مدت 
پنج ســال دیگر را صادر کرده اســت. بنابر قرارداد 
صورت گرفته، این تلسکوپ تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۱ 
بــه کار خود ادامه خواهد داد. هزینه های این چند 
ســال در حدود چهار  میلیــارد دالر آمریکا برآورد 
شــده که این میزان در کل، جمــع هزینه های این 
تلســکوپ را به ۲۰۰  میلیــارد دالر آمریکا خواهد 
رســاند. طبق برنامه ریزی های کنونــی، راه اندازی 
تلســکوپ فضایی «جیمــزوب» نیز کــه اندازه و 
قدرت آن ســه برابر هابل اســت، در ســال ۲۰۱۸ 
انجام می شــود. این خبر به این معناســت که اگر 
همه چیز خوب پیش برود، هابل و جیمزوب در یک 
دوره زمانی حداقل سه ســاله، به طور هم زمان کار 
می کنند، هرچند ممکن اســت پنج ســال دیگر نیز 
به مأموریت هابل اضافه شود. هابل یک تلسکوپ 

با ســابقه و عملکرد درخشان است که بسیاری از 
رازورمزهای جهان را آشــکار کرده اســت و از این 
جهت، برترین تلســکوپ جهان محسوب می شود. 
شاتل دیسکاوری، تلسکوپ فضایی هابل را در سال 
۱۹۹۰ در مــدار قرار داد. این تلســکوپ، به افتخار 
کیهان شناســی به نــام «ادوین هابــل» نام گذاری 
شــده اســت. اگرچه هابل اولین تلسکوپ فضایی 
نبود، ولی یکی از بزرگ تریــن و پرکاربردترین ها به 
شــمار می آید. هابــل که یک برنامه مشــترک بین 
ناسا و ســازمان فضایی اروپاست، پاسخ بسیاری از 
پرسش های بشــر را فراهم کرده است برای مثال، 
دانشــمندان در نتیجه فعالیت های هابل توانستند 
ســن جهان را محاسبه کنند و فاصله بین ستارگان 
و کهکشــان ها را با دقت بیشــتری اندازه بگیرند و 
ســرعت گسترش کیهان را با ۱۰ درصد خطا تعیین 
کنند. همچنین با اســتفاده از تصویرهایی که هابل 
ارائه کرده، چگونگی شــکل گیری سیاهچاله ها در 

کهکشان های نزدیک به ما مشخص شده است. 

تمدید فعالیت هابل تا 2021آزمایش قدرتمندترین راکت جهان
مهسان زرکوبیاسان زرکوب


