


Powiększyła się populacja robotów na Marsie
Q

18 lutego 2021, około 21:56 naszego czasu, wylądował na Marsie amerykański łazik Perserverance.
Celem misji którego jest dokładne zbadanie okolic krateru Jezero pod kątem zasobów naturalnych (i
możliwości ich przetwarzania) oraz śladów życia.

Oto cyfrowa wizja tego, jak się rzecz dokonała:

https://www.youtube.com/watch?v=rzmd7RouGrM

Nagranie relacji na żywo (trwała od godziny 20:00 więc najlepsze jest na końcu).

https://www.youtube.com/watch?v=gm0b_ijaYMQ

I - zgodnie z duchem czasu - link do medium społecznościowego z pomocą którego zautomatyzowany
eksplorator Czerwonej Planety będzie komunikował się ze światem:

https://twitter.com/nasapersevere

Pojazd wyposażony jest w bogaty arsenał urządzeń badawczych, składają się na niego:

Mastcam-Z, zaawansowany system kamer z możliwością obrazowania
panoramicznego i stereoskopowego, z możliwością robienia zbliżeń. Urządzenie
będzie mogło również określać mineralogię powierzchni Marsa i pomagać w
operacjach łazika. Głównym pracownikiem naukowym jest James Bell z Arizona
State University w Tempe.
SuperCam, instrument, który może zapewnić obrazowanie, analizę składu
chemicznego i mineralnego. Urządzenie będzie także zdolne do zdalnego wykrycia
obecności związków organicznych w skałach i w regolicie. Główny pracownikiem
naukowym jest badacz Roger Wiens z Los Alamos National Laboratory w Nowym
Meksyku. W instrument ten istotny wkład włożyły również francuskie Centre
National d'Études Spatiales (CNES) i Institut de Recherche en Astrophysique et
Planétologie (IRAP).
Planetarny Instrument do Rentgenowskiej Litochemii ang. Planetary Instrument
for X-ray Litho Chemistry (PIXL), rentgenowski fluoroscencyjny spektrometr, który
zawiera również wysokiej rozdzielczości kamerę do określenia składu
pierwiastkowego marsjańskiej powierzchni. PIXL zapewni nowe możliwości, które
pozwolą na bardziej szczegółowe wykrywanie i analizę pierwiastków chemicznych
niż kiedykolwiek. Głównym naukowcem jest Abigail Allwood z Jet Propulsion
Laboratory (JPL).
Skanowanie środowisk posiadających możliwość stanowienia siedlisk życia,
wykorzystując efekt Ramana i luminescencję dla form organicznych i chemicznych
(SHERLOC), spektrometr ten dostarczać będzie dokładnie wyskalowane
przetwarzanie obrazu i wykorzystując laser ultrafioletowy wykrywać będzie
związki organiczne i określać mineralogię według dokładnej skali. SHERLOC
będzie pierwszym ultrafioletowym spektrometrem Ramana wysłanym na
powierzchnię Marsa i dostarczać będzie pomiary uzupełniające do innych
instrumentów na pokładzie łazika. Głównym badaczem jest Luther Beegle, JPL.
Marsjański Eksperyment Produkcji Tlenu ang. The Mars Oxygen ISRU Experiment

https://twitter.com/nasapersevere


(MOXIE), poszukiwanie technologii, która będzie produkować tlen z marsjańskiej
atmosfery, a konkretnie z dwutlenku węgla. Główny pracownikiem naukowym jest
Michael Hecht z Massachusetts Institute of Technology znajdującego się w
Cambridge.
Marsjański Analizator Dynamiki Środowiska ang. Mars Environmental Dynamics
Analyzer (MEDA), zestaw czujników, które dostarczą pomiary temperatury,
prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie, wilgotność względną, rozmiary kurzu i jego
kształt. Głównym uczonym w tej dziedzinie jest Jose’ Antonio Rodriguez-Manfredi z
centrum Centro de Astrobiologia instytutu Instituto Nacional de Tecnica
Aeroespacial z Hiszpanii.
Eksperymentalny radarowy przetwornik obrazu podpowierzchni marsjańskiej ang.
The Radar Imager for Mars’ Subsurface Experiment (RIMFAX), radar penetrujący
marsjańskie podpowierzchniowe struktury geologiczne z centymetrową
rozdzielczością. Głównym naukowcem jest Svein-Erik Hamran z Norwegian
Defence Research Establishment Instead.
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