چگونه فناوری مکانی برای کاوش در مریخ حیاتی است؟
تا ادای احترام تِ هرکس ػلَم زهیي ؼٌاظی فضاییٌّ ، USGSگاهی کِ در فَریِ  2021هریخ ًَرد ًاظا تِ ًام
"پؽتکار" تر رٍی هریخ فرٍد آهذ ،هجْس تِ تؼذادی از دقیق تریي ًقؽِ ّای هریخ تَد کِ تا کٌَى ایجاد ؼذُ اظت.
ایي ًقؽِ ّای جذیذ ًِ تٌْا ترای فرٍد ایوي تر هریخ ضرٍری تَدًذ ،تلکِ تِ ػٌَاى ؼالَدُ ای ّعتٌذ کِ تر اظاض آى
فؼالیت ّای ػلوی ترًاهِ ریسی ؼذُ ترای هأهَریت هریخ ،ظاختِ خَاّذ ؼذ.
تِ هٌظَر فرٍد ایوي در ظطح ًاّوَار هریخ ،ایي فضاپیوا از فٌاٍری جذیذی تِ ًام ًاٍتری ًعثی زهیي اظتفادُ کرد .تا
فرٍد آهذى از هیاى اتوعفر ظیارُ ،ایي فضاپیوا از ًقؽِ ّای هَجَد ٍ اختصاصی در فضاپیوا ،ترای آگاّی دقیق از
هکاى خَد ٍ جلَگیری از خطرات اظتفادُ کرد ٍ ترای ػولیات ًاٍتری ،تِ تْتریي ًقؽِ ّای هوکي از هحل فرٍد ٍ
زهیي اطراف خَد احتیاج داؼت.
دو نقشه ارتقاء یافته توسط  USGSاز مریخ
 USGSدٍ ًقؽِ جذیذ ترای هأهَریت هریخ تْیِ کرد .اٍلیي هَردً ،قؽِ ای تا ٍضَح تاال ( 25ظاًتی هتر در
پیکعل) اظت کِ هحققاى از آى ترای تْیِ ًقؽِ دقیق هخاطرات ظطحی در هحل فرٍد اظتفادُ کردُ اًذ .ایي ًقؽِ تِ
ػٌَاى ًقؽِ اصلی ترای ػولیات هاهَریتی در ًظر گرفتِ ؼذُ ٍ ترظین ًقؽِ هحلی اظت کِ هریخ ًَرد پط از فرٍد
در آى تِ جعتجَ خَاّذ پرداختً .قؽِ دٍم ًقؽِ ای تا ٍضَح پاییي تر ( 6هتر در پیکعل) اظت کِ هحل فرٍد ٍ
تعیاری از هٌاطق اطراف را پَؼػ هی دّذ .ایي ًقؽِ تِ ػٌَاى ًقؽِ کارتردی ٍ آى ترد در فضاپیوا تِ ّوراُ ًقؽِ تا
ٍضَح تاال از هَقؼیت هخاطرات هَجَد ،ترای کوک تِ فرٍد ایوي هَرد اظتفادُ قرار گرفت .ایي ًقؽِ ّا تا دقت
تی ظاتقِ ای تا یکذیگر ٍ تا ًقؽِ ّای جْاًی تْیِ ؼذُ از هریخ ّن تراز ؼذُ اًذ تا هحل ٍاقؼی ٍ دقیق هخاطرات را
تا اطویٌاى تیؽتری ًؽاى دٌّذ.
ًاظا از تکٌَلَشی "ظٌجػ از دٍر" ،ترای تؼییي هکاى ّای تالقَُ فرٍد ،از تیي  30هکاى ،ترای هاهَریت هریخ ًَرد
"پؽتکار" ،اظتفادُ کرد .ایي دٍ ًقؽِ تر اظاض تصاٍیر جوغ آٍری ؼذُ تَظط دٍرتیي زهیٌِ ای -فضاپیوای -
هذارگرد ؼٌاظایی هریخ ٍ تصَیرترداری دٍرتیي آزهایػ ػلوی تا ٍضَح تاال ّایریط (HiRISE) /جوغ آٍری
ؼذُ اظت.
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پط از تررظی ّای دقیق هکاى ّای فرٍد ،آًْا تصوین گرفتٌذ دّاًِ جیسرٍ (  )Jezeroکِ یک دّاًِ  44کیلَهتری
در چْارگَؼِ ظیرتیط هاشٍر تر رٍی هریخ هی تاؼذ را تِ ػٌَاى هحل فرٍد ،اًتخاب کٌٌذ.
نقش داده های سنجش از راه دور
هکاى فرٍد فضاپیوای "پؽتکار" هی تایذ دارا ی چْار ٍیصگی هْن تاؼذ :ایي هکاى تایذ از ًظر زهیي ؼٌاختی ًاّوعاى
تَدُ ٍ تیاًگر ًؽاًِ ّایی از فرآیٌذّای تؽکیل دٌّذُ خَد تاؼذ؛ ایي هکاى تایذ از ًظر اخترزیعت ؼٌاظی ،جالة
تَدُ ٍ ػالئوی از ٍجَد زًذگی احتوالی قثلی در آى هَجَد تاؼذ؛ هَاد ٍ اجعام کافی ٍ هٌاظة ترای جوغ آٍری ٍ
رخیرُ ظازی ترای ترداؼت ّای احتوالی در آیٌذُ ،تایذ در ایي هکاى ٍجَد داؼتِ تاؼذ؛ ٍ ایي ظایت تایذ داًػ
جذیذی را ارائِ دّذ کِ تِ اًعاى ترای رفتي تِ هریخ کوک ًوایذ.
کاوش مریخ با GIS
ؼرکت اظری Esri /تِ تازگی تَاًایی اظتفادُ از ظایر ظیعتن ّای هختصات ظیارُ ای تا یک کرُ ظِ تؼذی را
ایجاد کردُ اظت کِ درٍاقغ دارای زهاى تٌذی تْتری ًیعت ٍ فرٍد هَفقیت آهیس هریخ ًَرد پؽتکار گَاُ ایي
هذػاظت .هذل ّای ارتفاػی دیجیتال ) ، (DEMتصاٍیر دقیق ٍ فضایی دادُ ّایی کِ ًؽاى دٌّذُ ظایت ّای فرٍد
قثلی هریخ ًَرد ّعتٌذّ ،وِ تحت ظیعتن هختصات هریخ ٍ تِ طَر دقیق ًوایػ دادُ هی ؼًَذ ٍ ّوِ آًْا را
هی تَاى تا ترًاهِ یا اپلیکیؽي"  "Explore Marsکاٍغ کرد.
در پیػ تیٌی هأهَریت ّای آتی تِ هریخ ،تکٌیک ّای  GISترای جوغ آٍری دادُ ّای ارتفاػی از هریخ تِ هٌظَر
هذل ظازی زهیي ترای کوک تِ هریخ ًَردّا ٍ در ًْایت کوک تِ اًعاًْا ،قثالً اػوال ؼذُ اظت.

 DEMظطح هریخ ترگرفتِ از دادُ ّای لیسری ،ارتفاع ظٌج لیسری هریخ ًَرد

ًوای هایل تِ ظوت ؼوال غرتی حاؼیِ غرتی ٍ کف دّاًِ

)(MOLAاظت کِ در طی هاهَریت ًقؽِ تردار جْاًی هریخ تا ٍضَح 463

 ،Jezeroهریخ را ًؽاى هی دّذ( .هٌثغ) USGS :

هتر در  463هتر ،ضثط ؼذُ اظت.
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ادارُ هلی َّاًَردی ٍ فضایی (ًاظا) ،هذل ّای ارتفاػی دیجیتالی از دادُ ّای ارائِ ؼذُ تَظط ارتفاع ظٌج لیسری
هذارگرد هریخ )، (MOLAکِ اتساری در فضاپیوای ًقؽِ ترداری جْاًی هارض هی تاؼذ ( 1477الی  ،)2001را
ایجاد کرد .هذل ّای دیجیتالی زهیي ) (DTMاز دٍرتیي آى ترد ّایریط ، HiRISE /در هذارگرد ؼٌاظایی هریخ
تَلیذ ؼذُ اظت کِ از ظال  2006هؽغَل جوغ آٍری اطالػات تَدُ اظت.

ترًاهِ  Explore Marsکارتراى را قادر هی ظازد تِ صَرت هجازی از درُ ّا  ،کَُ ّا ٍ دّاًِ ّای هریخ دیذى کٌٌذ.

درک ٍ ؼٌاخت ها از ظیارات هٌظَهِ ؼوعی ٍ ّوچٌیي ظیارات فراخَرؼیذی (خارج از هٌظَهِ ؼوعی) تِ صَرت
تصاػذی افسایػ هی یاتذ .در ػیي حال ،ها تِ اداهِ تکارگیری فرآیٌذّای ظٌجػ از دٍر ٍ  GISکِ ترای تَظؼِ
ؼٌاخت زهیي ٍ هحیط ّای ظیارُ ای ایجاد کردُ این ،تا جای هوکي اداهِ هی دّین تِ ٍیصُ ترای ظیارُ ای هاًٌذ
هریخ  ،جایی کِ تِ احتوال زیاد اًعاى ّا طی 15الی 20ظال آیٌذُ ،اًذازُ گیری ّای هیذاًی را در آى اًجام هی دٌّذ
ٍ فرصتی هٌحصر تِ فرد ترای تأییذ ٍ تصذیق دادُ ّای ظیارُ ای فراّن هی ؼَد.
در ظال  ،2017فراًعیط اظویت داًؽوٌذ دادُ ّای جغرافیایی در ظیعتن ّای اطالػاتی  ، MDAدر  LLCدر
گایترزتَرگ ،هریلٌذ ،ایاالت هتحذُ آهریکا ،اظْار داؼت :ایي هَضَع تِ ها اجازُ تفعیر تْتر تصاٍیر جوغ آٍری
ؼذُ را هی دّذ ٍ هَجة تْثَد هذل ّای هکاًی هی ؼَد کِ ترای هطالؼِ تیي ظیارُ ای ایجاد هی کٌین ٍ فکر
هی کٌن تعیار ّیجاى اًگیس خَاّذ تَد.
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