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Το Perseverance της NASA έξυσε βράχο στον
Άρη για να «δει κάτι που δεν έχει δει ποτέ κανείς»
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Το ρόβερPerseverance της NASA στον Άρη έξυσε μια συγκέντρωση βράχων στον
Άρη που ενδεχομένως να σχηματίστηκαν εντός νερού που βρισκόταν σε υγρή
μορφή.
«Κοιτώντας μέσα για να δω κάτι που δεν έχει δει ποτέ κανείς» έγραψαν στο
Twitter οι επικεφαλής αποστολής του Perseverance, εκ μέρους του οχήματος.
«Έξυσα ένα μικρό μέρος αυτού του βράχου για να απομακρύνω το στρώμα της
επιφάνειας και να ρίξω μια ματιά από κάτω. Πλησιάζω στον επόμενο στόχο μου για
λήψη δειγμάτων από τον Άρη».
Peering inside to look at something no one’s ever seen. I’ve abraded a
small patch of this rock to remove the surface layer and get a look
underneath. Zeroing in on my next target for #SamplingMars.
More

pics

here

for

fellow

rock

lovers:

https://t.co/Ex1QDo3eC2

pic.twitter.com/qfIRs3MYyI
— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 9, 2021

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του space.com, τo όχημα έχει ήδη συλλέξει δύο
δείγματα στο πλαίσιο της αναζήτησής του για ίχνη εξωγήινων μικροβίων στον
Άρη. Στόχος είναι αυτά τα δείγματα να συγκεντρωθούν σε ένα φορτίο και να
αφεθούν πίσω για να τα συλλέξει μια μελλοντική αποστολή.
Το Perseverance, που

παρέμενε

στη

θέση

του

λόγω

προβλημάτων

στις

τηλεπικοινωνίες που οφείλονταν στον Ήλιο τον προηγούμενο μήνα, προορίζεται να
πραγματοποιήσει, μεταξύ άλλων, έρευνες στον Κρατήρα Τζέζερο και να μελετήσει
τη γεωλογία της περιοχής. Παρόλα αυτά, το drone Ingenuity που το συνοδεύει έχει
πραγματοποιήσει πτήσεις, παρέχοντας εικόνες από ψηλά, εν όψει της προσέγγισης
του οχήματος σε σημεία ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, το Ingenuity έκανε την 15η
πτήση του στον Άρη στις 6 Νοεμβρίου, στο ευρύτερο πλαίσιο δοκιμών για πτήσεις
στον «Κόκκινο Πλανήτη».
Τα προβλήματα επικοινωνίας άρχισαν στις 2 Οκτωβρίου, καθώς ο Ήλιος
βρισκόταν ανάμεσα στη Γη και τον Άρη (κάτι που χαρακτηρίζεται ως «solar
conjunction», ηλιακή ευθυγράμμιση ή σύζευξη). Αυτό έλαβε τέλος στις 19
Οκτωβρίου, και το όχημα άρχισε ξανά τη δουλειά του.
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