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చంద్రయాన్ -1 అంతరిక్షం న ండి డేటాన ఉపయోగించి మూన్ ధ్ర వ ప్రంతాల చీకటి
మరియు శీతల ప్రంతాలలో స్త ంభంపచేసన
ి నీటి నిక్షేప్ల ఉనికిని శ్స్త రవత
ే త లు

ధ్ర వీకరించారు, in 2008 -ఇది 10 స్ంవతసర్ల కిత
ి ం భారతదేశం ప్రరంభంచింది.

ఉపరితలం వద్ద తగినంత మంచ కూరచొని - పన
ై కొనిి మిల్లో మీటరుో - నీటిని చంద్ర నిపై
అన్ేేషించడానికి మరియు చంద్ర నిపై కూడా ఉండటానికి భవిష్యత్ యాతరలకు ఒక

వనరుగ్ అంద్ బాటులల ఉంటుంది, మరియు చంద్ర ని ఉపరితలం కింి ద్ కన గచనబడిన
నీటి కన్ాి ప్రపయత స్ లభంగ్ ఉంటుంది.

మంచ నిక్షేప్లు patchily పంపిణీ మరియు బహుశ్ PNAS జరిల్ లల పరచ రించిన
అధ్యయనం పరక్రం, పుర్తన క్వచ ొ.
Scientists have confirmed the presence of frozen water deposits in the
darkest and coldest parts of the Moon's polar regions using data from
the Chandrayaan-I spacecraft, that was launched by India 10 years ago,
Nasa said.
With enough ice sitting at the surface -- within the top few millimetres -water would possibly be accessible as a resource for future expeditions
to explore and even stay on the Moon, and potentially easier to access
than the water detected beneath the Moon's surface.
The ice deposits are patchily distributed and could possibly be ancient,
according to the study published in the journal PNAS.

Lunar water discovery[edit]

Direct evidence of lunar water though Chandrayaan-1 Chandra's Altitudinal Composition (CHACE) output
profile

These images show a very young lunar crater on the side of the Moon that faces away from Earth, as
viewed by Chandrayaan-1's NASA Moon Mineralogy Mapper equipment

On 18 November 2008, the Moon Impact Probe was released from Chandrayaan-1 at a height of
100 km (62 mi). During its 25-minute descent, Chandra's Altitudinal Composition Explorer
(CHACE) recorded evidence of water in 650 mass spectra readings gathered during this
time.[101] On 24 September 2009 Science journal reported that the Moon Mineralogy Mapper (M3)
on Chandrayaan-1 had detected water ice on the Moon.[102] But, on 25 September 2009, ISRO
announced that the MIP, another instrument on board Chandrayaan-1, had discovered water on
the Moon just before impact and had discovered it 3 months before NASA's M3.[103] The
announcement of this discovery was not made until NASA confirmed it.[104][105]
M3 detected absorption features near 2.8–3.0 µm on the surface of the Moon. For silicate bodies,
such features are typically attributed to hydroxyl- and/or water-bearing materials. On the Moon,
the feature is seen as a widely distributed absorption that appears strongest at cooler high
latitudes and at several fresh feldspathic craters. The general lack of correlation of this feature in
sunlit M3 data with neutron spectrometer H abundance data suggests that the formation and
retention of OH and H2O is an ongoing surficial process. OH/H2O production processes may feed
polar cold traps and make the lunar regolith a candidate source of volatiles for human
exploration.
The Moon Mineralogy Mapper (M3), an imaging spectrometer, was one of the 11 instruments on
board Chandrayaan-I that came to a premature end on 28 August 2009.[106] M3 was aimed at
providing the first mineral map of the entire lunar surface. M3 data were reanalyzed years later
and revealed "the most definitive proof to date" of the presence of water in shaded regions of
craters near the Moon's north and south poles.[68]
Lunar scientists had discussed the possibility of water repositories for decades. They are now
increasingly "confident that the decades-long debate is over" a report says. "The Moon, in fact,
has water in all sorts of places; not just locked up in minerals, but scattered throughout the
broken-up surface, and, potentially, in blocks or sheets of ice at depth." The results from the
Chandrayaan mission are also "offering a wide array of watery signals."[107][108]

NASA's Curiosity rover
captures 360 degree panoramic
view of Martian landscape

Photo from mars-august -2018
Robotic computer based rover on mars controlled by nasa

NASA’s Curiosity rover has captured a 360-degree panoramic view of the Martian
landscape, revealing reddish-brown skies darkened by a fading global dust storm
that has enshrouded the red planet for weeks. The panorama, snapped from
Curiosity’s current location on Vera Rubin Ridge, also includes a rare view by the
Mast Camera of the rover itself, revealing a thin layer of dust on its deck.
The rover surveyed its surroundings after collecting a new rock sample on August 9.
Its last two drill attempts were thwarted by unexpectedly hard rocks, NASA said in a
statement. Curiosity started using a new drill method earlier this year to work around
a mechanical problem. Testing has shown it to be as effective at drilling rocks as the
old method, suggesting the hard rocks would have posed a problem no matter which

method was used. There’s no way for Curiosity to determine exactly how hard a rock
will be before drilling it, so for this most recent drilling activity, the rover team made
an educated guess.
NASA యొక్క క్యూరియాసిటీ రోవర్ మారిిన్ ప్రక్ృతి దృశ్ూం యొక్క 360-డిగ్ీర ప్నోరమా దృశ్యూన్ని స్యాధీనం
చేసుక్ ంది, ఎరీటి గ్రీడ్డు తుఫయను కయరణంగ్య మరదురు ఎరుప్ు రంగ్ర గ్రీడ్డులను వెలలడించంది, ఇది ఎరుప్ు గ్ీహంను
వయరయల పయటు క్లిగ్ి ఉంది. వెరయ రూబిన్ రిడ్ లో క్యూరియాసిటీ యొక్క ప్రసు ుత ప్రదశ్
ే ం నుండి తీసిన ప్నోరమా, రోవర్
యొక్క మాస్టి కెమర
ె య యొక్క అరుదన
ై దృశ్యూన్ని క్లిగ్ి ఉంటుంది, దాన్న డక్ మీద ధూళి యొక్క ప్ల చన్న పొ రను
వెలలడిసు ుంది.

ఆగ్ష్ు
ి 9 న కొతు రయక్ నమూనా సేక్రించన తరువయత రోవర్ దాన్న ప్రిసరయలను సరవా చేసింది. చవరి రెండ్డ డిల్
ర
ప్రయత్ాిల ఊహంచన్న విధంగ్య హార్ు రయళ్ళత్ో అడ్డుప్డాుయన్న NASA ఒక్ ప్రక్టనలో త్లిపింది. క్యూరియాసిటీ ఒక్
యాంతిరక్ సమసూ చుటట
ి ప్న్న చేయడాన్నకి ఈ సంవతసరం కొతు డిల్
ర ప్దధ తిన్న ఉప్యోగ్ించడ్ం పయరరంభంచంది. పయత
ప్దధ తిలో డిలి
ర ల ంగ్ రయళ్ల లో టెసి ంగ్ ఇది సమరథవంతంగ్య ప్న్నచేసు ుందన్న, ఇది ఏ ప్దధ తిలో ఉప్యోగ్ించబడిందనే దాన్నపై
హార్ు రయక్ల సమసూను ఎదురుకంటాయన్న సూచసుునాియి. ఒక్ రయయిన్న తరవాటాన్నకి మరందు ఎంత క్ష్ి ంగ్య
ఉంటుంద్ త్ల సుక్ నేందుక్ క్యూరియాసిటక
ి ి మారగ ం లేదు, కయబటిి ఈ ఇటీవలి డిలి
ర ల ంగ్ సూచంచే కోసం, రోవర్
బృందం చదువుక్ ని అంచనాను చేసింది.
नासा के जिज्ञासा रोवर ने मार्टि न पररदृश्य के 360 डिग्री पैनोरममक दृश्य पर कब्िा कर मिया है , िो कक िाि भरू े
रं ग के भरू े रं ग के तफ
ू ान से अंधेरे भरू े रं ग की आसमान को उिागर करता है , जिसने िाि ग्रह को हफ्तों तक बढा
र्िया है । वेरा रूबबन ररि पर जिज्ञासा के वतिमान स्थान से घिरा पैनोरमा, रोवर के मास्ट कैमरा द्वारा िि
ि दृश्य
ु भ
भी शाममि है , िो इसके िेक पर धूि की पतिी परत को प्रकट करता है ।

नासा ने एक बयान में कहा, रोवर ने 9 अगस्त को एक नया रॉक नमन
ू ा इकट्ठा करने के बाि अपने पररवेश का
सवेक्षण ककया। पपछिे िो डिि प्रयासों को अप्रत्यामशत रूप से कर्ठन चट्टानों से नाकाम कर र्िया गया था।
जिज्ञासा ने इस साि की शरु
ु आत में एक यांबिक समस्या के आसपास काम करने के मिए एक नई डिि पवधध का
उपयोग शरू
ु ककया। परीक्षण ने इसे परु ानी पवधध के रूप में डिमिंग चट्टानों में प्रभावी के रूप में र्िखाया है , जिससे
सझ
ु ाव र्िया गया है कक कठोर चट्टानों ने कोई समस्या उत्पन्न की होगी, इससे कोई फकि नहीं पड़ता कक ककस
पवधध का उपयोग ककया गया था। जिज्ञासा के मिए यह तय करने का कोई तरीका नहीं है कक इसे डिि करने से
पहिे ककतनी मजु श्कि चट्टान होगी, इसमिए इस हामिया डिमिंग गघतपवधध के मिए, रोवर टीम ने एक मशक्षक्षत
अनम
ु ान िगाया।

