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با زمین  بسیار  به شباهت های  توجه  با  سیاره ی مریخ 
از نظر نوع مواد تشكیل دهنده، خاكی و سنگی بودن 
پوسته ی خارجی، وجود جو، بازه ی دمایی نسبتًا كوچك 
)در مقایسه با سیارات دیگر منظومه ی خورشیدی( و 
همین طور دمای سطح سیاره در طول روز همواره از 
نظر دانشمندان یكی از كاندیداهای مناسب جستجوی 
حیات در سیارات دیگر بوده است. به این منظور پس 
از ارسال سفینه های اولیه به سمت این سیاره و تهیه ی 
آمریكا  فضایی  سازمان  آن،  سطح  از  عكس هایی 
مجموعه ی  آغاز  به  تصمیم   1996 سال  در  )ناسا( 
مریخ  مورد  در  دقیق  اطالعات  جمع آوری  پروژه های 
»رهیاب«  سفینه ی  ارسال  با  مأموریت ها  این  گرفت. 
ماهواره های  و  ربات ها  ارسال  از  پس  و  گردید  آغاز 
مختلف بر روی سطح و مدار مریخ در آخرین مأموریت 
با ارسال مریخ نورد Mars Science Laboratory با 
نام مستعار Curiosity به معنی »كنجكاوی« همچنان 
این  تمامی  مأموریت های  عمده  است.  داشته  ادامه 
سفینه ها عالوه بر جمع آوری و تجزیه و تحلیل عناصر 
تشكیل دهنده ی سطح مریخ، جستجوی آب )به هر 
یك اشكال ممكن( یا یافتن رد آن در سنگ ها و خاك 
عناصر  احتمالی  رد  همچنین  و  مریخ  روی  بر  موجود 
بوده  سیاره  آن  روی  بر  حیات  دهنده ی  تشكیل  آلی 

است.

گردآوری:محمدرضاگلهداری

نگاهی به سفرهای انجام شده به مریخ
جمع آوری اطالعات و تصاویر از سیاره ی مریخ توسط 

ناسا به سه روش انجام می شود:
توسط  عكس  تهیه ی  و  اطالعات  .جمع آوری 
سفینه هایی كه از كنار سیاره گذر می كنند. این مجموعه 
می باشد.   7 و   6 مارینر  و   4 و   3 مارینر  شامل  سفرها 
پروژه ی مارینر 3 به دلیل باز نشدن كپسول نگهدارنده 
به  هیچ گاه  و  خورد  شكست  اطلس  موشك  روی  بر 
دیگر  سیارهای  از  عكس ها  اولین  نرسید.  سرانجام 
شدند.  گرفته  مریخ  سیاره  سطح  از  و   4 مارینر  توسط 
و   1960 دهه ی  سال های  خالل  در  مأموریت ها  این 

اوایل دهه ی 1970 انجام پذیرفتند.
انجام  و  عكس  تهیه ی  اطالعات،  .جمع آوری 
این  گردها.  مدار  توسط  مریخ  سطح  از  نقشه برداری 
مأموریت ها  كه عمده ترین مأموریت های سازمان ناسا 
به این سیاره می باشند شامل مارینر 8 و 9، وایكینگ 
Mars Observer، Mars Global Survey� ،2 1 و

 or، Mars Climate Orbiter، Mars Odyssey
می باشند.   Mars Reconnaissance Orbiter و 
مأموریت Mars Climate Orbiter پس از گم شدن 
 Mars Observer مدار گرد در جو مریخ و مأموریت
به دلیل قطع ارتباط، درست پیش از ورود به مدار مریخ 
شكست خوردند. مدارگردهای وایكینگ 1 و 2 شامل 
بخشی جهت فرود بر روی سیاره و جمع آوری و ارسال 

اطالعات از سطح سیاره نیز بودند.

مأموریت ها  این  نورد؛  مریخ  ربات های  مأموریت های 
Path Finder، Polar Lander/ سفینه ی  شامل 
 Deep Space 2، Mars Twin Rovers )Spirit
 and Opportunity(، Phoenix، Mars Science
مأموریت ها  این  میان  از  است.  بوده   Laboratory
مریخ نورد Polar Lander/Deep Space 2 در زمان 
رسیدن به مریخ ارتباطش با زمین قطع گردید و هرگز 

به مقصد مورد نظر نرسید.

Path Finder
نسل  از  نورد  مریخ  اولین  رهیاب  یا   Path Finder
سرخ  سیاره ی  روی  بر  فضایی  مأموریت های  جدید 
بود. هدف اصلی این مأموریت عالوه بر انجام كارهای 
سیاره  این  روی  بر  تحقیقات  دوباره  آغاز  تحقیقاتی، 
نیاز  مورد  سامانه های  و  الگوها  آزمایش  همچنین  و 
مریخ  این  در  بود.  بعدی  نوردهای  مریخ  ارسال  برای 
تصویربرداری  روش های  بر  فعالیت ها  عمده  نورد 
جدید، روش ها و سامانه های حركتی جدید و همچنین 
نزدیك  از  این سیاره  آنالیز و سنجش شرایط محیطی 
بود.  متمركز  زمین  از  شونده  كنترل  ربات  یك  توسط 
جهت  آزمایشی  سكویی  مأموریت  این  كلی  طور  به 
مأموریت های بعدی بود. در نهایت موفقیت چشم گیر 
داده های جمع آوری شده توسط آن  و  نورد  این مریخ 
در كنار ارایه ی روشی اقتصادی برای ارسال یك ربات 
افكار عمومی  اعتماد  از یك سو  به یك سیاره ی دیگر 

سفر به مریخ

اتوماسیون و 7 دقیقه ی وحشت
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را به پروژه های كاوش بر روی سیاره های منظومه ی 
برای  را  آغازی  دیگر  سوی  از  و  بازگرداند  خورشیدی 
قرار  نشین  زد. بخش مریخ  رقم  بعدی  مأموریت های 
بود طبق برنامه به مدت 30 روز مریخی )هر روز مریخ 
اطالعات  جمع آوری  به  زمینی(  ساعت   6/24 معادل 
 Sojourner نام  با  آن  مریخ پیما  كاوشگر  و  پرداخته 
بر روی سطح  به جستجو  به مدت 7 روز مریخی  نیز 
سیاره بپردازد. در نهایت با توجه به موفقیت آمیز بودن 
به  مریخ نشین  سامانه ها،  عملكرد  صحت  و  پروژه 
از  بیش تر  برابر   12 مدت  به  كاوشگر  و  برابر   3 مدت 
زمان پیش بینی شده ی اولیه به انجام آزمایش بر روی 
سیاره پرداختند. از زمان فرود بر روی سیاره تا ارسال 
آخرین اطالعات، این مریخ نورد مقدار 3/2 گیگا بیت 
اطالعات را به زمین ارسال نمود. این اطالعات شامل 
عكس   550 و  نشین  مریخ  توسط  عكس   16500
توسط مریخ پیما، بیش از 15 آزمایش آنالیز شیمیایی 
سنگ و خاك و حجم زیادی اطالعات هواشناسی در 

مورد سیاره مریخ بود.

 Twin Rovers
ناسا  رهیاب،  مأموریت  موفقیت آمیز  انجام  از  پس 
تصمیم به طراحی و ساخت یك جفت ربات دو قلو با 
به   Opportunity و   روح  معنی  به   Spirit نامهای 
معنی فرصت گرفت. این دو مریخ نورد جدید بر خالف 
ربات قبلی با هدف انجام آزمایش های علمی بر روی 
سیاره ی سرخ و مواد تشكیل دهنده ی پوسته ی رویی 
این سیاره ساخته شدند. این دو مریخ نورد كامال شبیه 
به هم بوده و مجهز به چند نوع دوربین و تكنیك های 
جدید  طیف سنجی  و  تصویر  پردازش  تصویربرداری، 
رباتیک  بازوی  یک  به  مجهز  همچنین  و  بودند 
جهت نمونه برداری از سنگ های این سیاره و تحلیل 
دو  این  بودند.  سنگ ها  این  دهنده ی  تشكیل  مواد 
مری خنورد در دو نقطه ی متفاوت در دو سوی سیاره 
اختیار  در  را  باارزشی  بسیار  اطالعات  و  آمده  فرود 
شده  پیش بینی  مدت  طول  دادند.  قرار  دانشمندان 
جهت این مأموریت سه ماه بود. اما از آن جا كه این دو 
مریخ نورد بدون بروز هیچ اشكال فنی مأموریت تعریف 
شده را به پایان رساندند مأموریت آن ها به طور مداوم 
تمدید گردید به طوری كه مریخ نورد روح بعد از حدود 
7 سال به دلیل اشكاالت فنی متعدد و قطع ارتباط با 
نورد فرصت بدون  اتاق كنترل متوقف گردید و مریخ 
و  بروز هیچ مشكل عمدهای كماكان در حال تجزیه 

تحلیل و آزمایش بر روی این سیاره می باشد.

"Mars Science Laboratory یا
Curiosity 

پ��س از مأموری��ت مریخ نورده��ای دو قل��و و موفقیت 
چش��مگیر و خ��ارج از انتظار هر دو رب��ات و جمع آوری 
حج��م زی��ادی از اطالعات ارزش��مند در مورد س��طح 

س��یاره، ناس��ا تصمیم به ارس��ال مریخ ن��وردی جدید 
ك��ه به یك آزمایش��گاه تم��ام عیار رباتی��ك و همچنین 
دوربین های پیش��رفته تر مجهز بود گرف��ت. این ربات 
 Curiosity ی��ا  Mars Science Laboratory ك��ه
ب��ه معنی »كنجكاوی« نام گرفت با توجه به تجربه های 
سفرهای قبلی، این مریخ نورد به دوربین های جدیدتر 
و رایانه ه��ای پیش��رفته تری مجهز گردی��د و همچنین 
الگوهای جدید پردازش تصویر جهت مس��یریابی بهتر 
و هوشمندانه تر، استقالل بیش تر ربات در مسیریابی و 
همچنین حذر از موانع به ش��كل وس��یعی به كار گرفته 
شدند. ربات كنجكاوی جهت بررسی ساختار شیمیایی 
س��نگ ها و تحلی��ل م��واد تش��كیل دهن��ده ی آن ها به 
یك س��امانه ی نمونه ب��رداری جدیدتر مس��تقر بر روی 
ب��ازوی رباتیك و همچنین یك آزمایش��گاه مس��تقر بر 
روی بدن��ه ی مریخ نورد مجهز گردید. ب��ه دلیل نیاز به 
انرژی بیش��تر جهت حركت رب��ات و بازوها و همچنین 
تجهی��زات آزمایش��گاهی در مریخ ن��ورد جدید به جای 
اس��تفاده از س��لول های خورش��یدی از یك س��امانه ی 

هسته ای تولید الكتریسیته استفاده شد.

فرود توسط كیسه های هوا
چند  پیاپی  شكست  دلیل  به  ناسا  كه  دورهایی  در 
عمومی  افكار  فشار  تحت  شدت  به  فضایی  پروژه ی 
قرار گرفته بود و از طرف دیگر به دلیل كاهش بودجه، 
برنامه ریزی ها به سمت روش های مقرون به صرفه تر 
مهندسین  تیم  داد،  جهت  تغییر  فضاپیماها  ارسال 
تصمیم به استفاده از كیسه های هوا جهت فرود ربات 
بر روی سیاره ی سرخ گرفت. این تصمیمی كلیدی در 
جهت كاهش هزینه ها و پایین آوردن ریسك فرود بر 
بار در مأموریت  اولین  برای  بود.  روی سیاره ای دیگر 
از  پس  هوا  كیسه های  این   )Path Finder( رهیاب 
شكلی  به  زمین  روی  بر  موفقیت آمیز  آزمایش های 
مشكل  بزرگ ترین  گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  عملی 
تعیین محل فرود و  این كیسه های هوا عدم دقت در 
جانبی  تجهیزات  و  مریخ نورد  وزن  در  محدودیت  نیز 
یعنی  بعدی  مأموریت  در  هوا  كیسه های  این  بود. 

مأموریت مریخ نوردهای دوقلوی »روح« و »فرصت« نیز 
با موفقیت مورد استفاده قرار گرفتند. اما در مأموریت 
ربات،  این  زیاد  وزن  دلیل  به  »كنجكاوی«  نورد  مریخ 
باید  و  نبود  امكان پذیر  هوا  كیسه های  از  استفاده 
تنی جدید   1 مریخ نورد  فرود  دیگری جهت  سامانه ی 

به كار گرفته می شد.

 روش فرود كنترل شده با ارابه ی 
Sky Crane -فرود

جدید،  مأموریت  فرآروی  بزرگ  چالش های  از  یكی 
این  در  استفاده  مورد  پیچیده ی  فرود  روش  و  سامانه 
مأموریت بود. در این مأموریت برخالف دو مأموریت 
فرود جدیدی  ارابه ی  از  هوا  كیسه های  به جای  قبلی 
به نام Sky Crane استفاده شد. مراحل فرود در این 
از كاهش سرعت توسط چتر نجات و جدا  روش پس 
ترمز  جهت  راكت هایی  از  استفاده  حرارتی  سپر  شدن 
و معلق ماندن در هوا و سپس كاهش ارتفاع تا سطح 
مرد نظر و بعد از آن پایین فرستادن مریخ نورد توسط 
این  بود.  سیاره  سطح  روی  بر  پالستیكی  كابل های 
مهندسان  فراروی  را  زیادی  چالش های  فرود  روش 
به طوری  پروژه قرار داد  این  پرواز  طراح و مهندسان 
امن  فرود  تا  نجات  چتر  شدن  باز  از  زمان  مدت  كه 
معروف  وحشت«  دقیقه ی   7« عنوان  به  جدید  ربات 
این نحوه ی فرود  از جمله چالش های موجود در  شد. 
همچنین  و  دقیق  زمان بندی  تهیه ی  به  می توان 
تهیه ی  جهت  سفینه  ارتفاع  و  موقعیت  اندازه گیری 
و  هوشمند  به صورت  فرمان ها  مختلف  سكانس های 
كاماًل مستقل توسط رایانه های مستقر بر روی ارابه ی 
فرود و مریخ نورد اشاره نمود. از سوی دیگر با توجه به 
فرود،  روش  این  در  مختلف  واحد  چندین  از  استفاده 
خالص شدن امن پس از پایان مأموریت هر واحد یكی 
ناسا  مهندسان  و  دانشمندان  فرآروی  چالش های  از 
بود. سكانس های فرود و نیز چگونگی خالصی از هر 
واحد باید به شكلی انجام می پذیرفت كه هیچ خطری 

متوجه مریخ نورد »كنجكاوی« نشود.

Sky Crane نمایی شبیه سازی شده توسط رایانه از

سفر به مریخ...
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 Sky Crane یكی از مهم ترین این واحدها سامانه ی
بود كه باید پس از تماس ایمن و پایدار چرخ های مریخ 
نورد با سطح سیاره و پایداری عمومی مریخ نورد، به 
شكل كنترل شده ای از مریخ نورد جدا و به فاصله ای 
صحت  عدم  صورت  در  می شد.  پرتاب  آن  از  دور 
طناب های  كامل  قطع  عدم  یا  سكانس  این  عمل 
 Sky Crane سقوط  احتمال  مریخ نورد  نگهدارنده ی 
پرتاب  زمان  در  آن  واژگونی  یا  نورد  مریخ  روی  بر 
تمامی  داشت.  وجود  دور  فاصله ی  به   Sky Crane
این عملیات در طول 7 دقیقه ی وحشت باید به شكل 
و  فرود  سامانه ی  توسط  مستقل  كاماًل  و  هوشمند 
مریخ نورد انجام می پذیرفت. زیرا انجام عملیات كنترل 
عملكردی  و  مسیری  خطاهای  تصحیح  و  پروازی 
سامانه ها توسط اتاق كنترل زمینی از زمان ورود سفینه 

به جو مریخ تا پایان عملیات فرود غیرممكن بود.

پردازش تصویر در خدمت كنترل و 
ناوبری

از زمان ارسال مریخ نوردهای دو قلو، دانشمندان ناسا 
پردازش  مختلف  الگوریتم های  از  استفاده  به  شروع 
و  كیفیت  دقت،  با  تصاویر  تهیه ی  جهت  تصویر 
صحت رنگ باال و همچنین استفاده از آن الگوریتم ها 
و  دستی  شكل  به  رباتها  این  هدایت  و  ناوبری  در 
همچنین آزمایش برنامه های هوشمند ناوبری خودكار 
در  نرم افزارها  این  از  موفقیت آمیز  استفاده ی  نمودند. 
شكل  به  آن ها  تا  شده  سبب  قدیمی  مأموریت های 
گسترده تری در مریخنورد كنجكاوی مورد استفاده قرار 
به  می توان  نرم افزارها  این  مهم ترین  جمله  از  گیرند. 
نرم افزار تشخیص سرخوردن چرخ ها و اصالح حركت 
آن ها یا تغییر مسیر مریخ نورد در زمان ورود به ناحیه ی 
گیركردن  از  جلوگیری  و  سیاره  سطح  سست  و  شنی 
موانع  تعیین  نرم افزار  یا  زمین ها  نوع  این  در  چرخ ها 
تصاویر  از  استفاده  با  چرخ ها  مسیر  اصالح  و  حركتی 

از  نمود.  اشاره  چرخ ها  باالی  در  موجود  دوربین های 
دیگر نرم افزارهایی كه بر روی مریخ نورد فرصت مورد 
آزمایش قرار گرفت و پیش بینی می شود در مریخ نورد 
كنجكاوی  ربات  توسط  گسترده ای  شكل  به  جدید 
مورد استفاده قرار گیرد نرم افزار تهیه ی مسیر حركتی 
سه بعدی  تصاویر  از  استفاده  با  هدف  سمت  به  ربات 
تهیه شده توسط دوربین های موجود بر روی سر این 
مریخ نورد می باشد. این نرم افزار با پیش بینی و تهیه ی 
مورد  نقطه ی  به  رسیدن  تا  چرخ  هر  بعدی  سه  مسیر 
نظر، تمامی حركت چرخ ها و دستورات الزم جهت آن 
نوردهای  مریخ  در  اجرا می نماید.  و  تهیه  را  حركت ها 
در  نیاز  مورد  فرمان های  تمامی  و  مسیرها  این  قبلی 
با توجه به عكس های سه بعدی  اتاق كنترل زمینی و 
می گردید.  صادر  مریخ نورد  راهبر  توسط  و  شده  تهیه 
انجام این عمل بر روی زمین و به شكل نیمه خودكار 
و همچنین زمان در حدوداً 20 دقیقه ای رسیدن امواج 
رادیویی و فرمان ها به ربات مورد نظر بر روی سطح آن 
سیاره در عمل سبب كند بودن شدید حركت مریخ نورد 
به صورت یك حركت الكپشتی می گردید. به كار بردن 
این الگوریتم ها و نرم افزارها به صورت محلی و توسط 
رایانه های موجود بر روی مریخ نورد سبب حذف زمان 
همچنین  و  سیاره  به  فرمان ها  رسیدن  دقیقه ای   20
تسریع حركت این ربات ها به سمت اهداف مورد نظر 

خواهد گردید.

دوربین های موجود بر روی ربات
مری خنوردهای  همانند  كنجكاوی  مری خنورد  در 
عكس های  تهیه ی  جهت  متنوعی  دوربین های  قبلی 
عملیات  انجام  همچنین  و  باال  دقت  با  و  بعدی  سه 
طیف سنجی و سنجش از دور نمونه های مورد آزمایش 
مورد استفاده قرار گرفتند. دوربین های موجود بر روی 

مری خنورد »كنجكاوی« عبارتند از:

)Mast Camera )Mastcam
)Mars Hand Lens Imager )MAHLI
)Mars Descent Imager )MARDI

روی  بر  موجود  آزمایشگاهی  و  اندازه گیری  تجهیزات 
مریخ نورد عبارتند از:

 Alpha Particle X�Ray Spectrometer
))APXS
)Chemistry 4 Camera )ChemCam
 Chemistry 4 Mineralogy X�Ray
Diffraction/X�Ray Fluorescence Instru�
 )ment )CheMin
Sample Analysis at Mars )SAM( Instru�
ment Suite
)Radiation Assessment Detector )RAD
)Dynamic Albedo of Neutrons )DAN
 Rover Environmental Monitoring Station
))REMS

 Mars Science Laboratory Entry Descent
)and Landing Instrument )MEDLI

مأموریت آینده با توجه به جمع آوری اطالعات گسترده 
مأموریت  تا  دارد  نظر  در  ناسا  مریخ،  سطح  مورد  در 
بر روی  را  این سیاره  بر روی  تحقیقاتی خود  آینده ی 
جمع آوری اطالعات از الیه های زیرین پوسته ی مریخ 
متمركز نماید. به این منظور برنامه ریزی برای ارسال 
به تجهیزات حفاری  آزمایشگاه مجهز  از  نوع دیگری 
در مریخ و نمونه برداری از اعماق آن آغاز گردیده است. 
 2016 سال  در  مأموریت  این  كه  می شود  پیش بینی 

انجام پذیرد.

   منابع:   

www.nasa.gov
mars.jpl.nasa.go
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