
 پلُتُ

 ظال در کؼف ٍيگام از کٌ اظت رُرػْسی نيظُنٌ کُتُلٌ ظْارً دهنْو ارّط، از پط ةضرگی ىظص از پلُتُ

 الهللی ةْو اتدادٌّ ىُّو تػصّف ةص ةيا اکيُن انا. ةُد رُرػْسی ظاناىٌ ظْارً ىَهْو ۴۱۱۲ اهت ۴۲ تا ۰۳۹۱

ٌٔ غيُان ةٌ ٍهچيْو ه کُتُلٌ ظْارً ّک ارتصػياظی  ػهار ةٌ فصاىپتُىی اجصام جسّس ردً از ىزعت ىهُى

 .رهد نی

 .گُّيس نی «پلُتُن» آن ةٌ فصاىعٌ زةان در ه اظت اىگلْعی زةان گُّغ «پلُتُ»

 اّو دهر ةعْار فاصلٌ دلْل ةٌ گشاری ىام اّو. اظت ةُدً زّصزنْيی رسای ىام ةاظتان رهم ٍای افعاىٌ در پلُتُ

 .اظت پشّصفتٌ صُرت رُرػْس از آظهاىی جصم

ٌٔ در فضاّی جعم تصّو ةضرگ پلُتُ  ةٌ ٍيُز زنْو ظُی از فضاّی ٍای نانُرّت کٌ اظت نا رُرػْسی نيظُن

 .اىس ىصظْسً آن

 

 نسار پلُتُ

 ةْضی ّک نسار اّو ةلکٌ ىْعت ای داّصً نسار ّک ةٌ ػتٌْ دّگص ظْارً ٍفت ه زنْو نسار ةصرالف پلُتُ نسار

 .کؼس نی ظُل زنْيی ظال ۴۲۲ آن نساری گصدش ه اظت ندعُظی نصکض از رصهج ةا

 ظاناىٌ ظْارً آرصّو ىپتُن، نسار ةا آن نسار کٌ ظُری ةٌ اظت غْصغادی ه زّاد ةعْار پلُتُ نسار کؼْسگی

 ّػيی اظت ىجُنی هاخس ۲۳ رُد نساری اهج در رُرػْس از پلُتُ فاصلٌ. دارد تلاظع ىلعٌ ده در رُرػْسی

 از ىجُنی هاخس ۴۳ تيَا رُد خضْض در پلُتُ. اظت رُرػْس ةٌ ىعتت زنْو فاصلٌ از ةْؼتص ةصاةص ۰۱ خسهد

 .دارد فاصلٌ رُرػْس

 کُتُلٌ ظْارً اّو کٌ اظت نػيی ةسان اّو ه دارد اىدصاف زاهٌّ درجٌ ۰۱ از ةْغ داّصةالتصهج ةا پلُتُ نسار

 ظی صفدٌ اّو پاّْو را دّگص ىْهی ه رُرػْس دهر ةٌ زنْو گصدش صفدٌ ةاالی را رُد نعْص از ىْهی

 .کيس نی

 كصار ىپتُن از ةػس ظتْػی صُرت ةٌ کٌ پلُتُ ه کؼس نی ظُل زنْيی ظال ۴۲۲ اىسازً ةٌ پلُتُّی ظال ّک

 ىپتُن ةٌ ىعتت رُرػْس از کهتصی فاصلٌ ةٌ ه ػسً رد ىپتُن نسار از ظال ۴۲۲ اّو از ظال ۴۱ در دارد،

 نيعلٌ هارد ه كعع را ىپتُن نسار پلُتُ کٌ ةُد ۰۳۱۳ ژاىٌُّ ۴۰ داد رهی اتفاق اّو کٌ ةاری آرصّو. رظس نی

 رارج كصس ةٌ را ىپتُن نسار نجسدا کٌ ۰۳۳۳ فُرٌّ ام۰۰ تا ه ػس رُرػْسی ظاناىٌ ظْارً ٍؼتهْو دارلی

 ظپتانتص تا ةاّس رهّساد اّو دهةارً تجصةٌ ةصای ةؼص. داػت كصار رُرػْس ةٌ تص ىضدّک ای فاصلٌ در کصد كعع

 .ىهاّس صتص ۴۴۴۲



 نْل زاهٌّ انا ةصهد ىپتُن ةا ظْارً اّو ةصرُرد اىتظار اظت نهکو پلُتُ نساری گصدش ىتُدن غادی ةٌ تُجٌ ةا

 .اظت ىانهکو ٍا آن ةصرُرد دارد هجُد ده اّو ةْو کٌ ۹:۴ نساری تياظب ه

 پلُتُ كهصٍای

 پلُتُ ةصای جسّس كهص ده کؼف ةاغث ٍاةل فضاّی تلعکُپ از درّافتی تصاهّص ةصرظی کٌ ۴۱۱۰ ظال تا

 S/2005 ه S/2005 P1 اةتسا در کٌ جسّس كهصٍای. اظت پلُتُ كهص تيَا ػارهن کٌ رفت نی تصُر گصدّس،

P2 ًه ةُدً کُچک ةعْار جسّس كهص ده اّو. دادىس ىام تغْْص ٍْسرا ه ىْکط ٍای ىام ةٌ ةػساو ػسىس نی ىانْس 

 .ةاػيس داػتٌ کْلُنتص ۲۱ تا ۰۱ ةا ةصاةص كعصی کٌ ػُد نی زدً تزهْو

 ىْض «ػارهن-پلُتُ» ظاناىٌ آىَا ةٌ ره اّو از. كهص ّک تا اظت پلُتُ ةصای جفت ّک ػتٌْ ةْؼتص ػارهن

 .گُّيس نی

 ىاظا ندللان ه ةُد P4 ه ٍْسرا ىْکط، ػارهن، ٍاي ىام ةٌ كهص چَار داراي اّو از پْغ پلُتُ کُتُلٌ ظْارً

 S\2012 ىام ةٌ آن كهص پيجهْو کؼف از رظها( تْصناً ّکم ه ةْعت) جُالي ّازدٍم چَارػيتٌ رهز

 .دادىس رتص P5 ّا 1 (134340)

 ػسً کؼف جُالي ه ژهئو ٍاي ناً ظِ ٍاةل فضاِّ تلعکُپ تُظط ػسً تٌَْ تصاهّص از اظتفادً ةا P5 كهص

 از P4 ةٌ ظاٍصي ػتاٍت هجُد ةا ه ػسً ػياظاِّ P4 كهص کؼف از پط ّکعال درظت جسّس كهص اّو. اظت

 .اظت کُچکتص آن

 

 کؼف ىدًُ

 آن در ه ىَاد ةيا را الهل رصسراىٌ الهل، پصظُْال ىام ةٌ ارتصػياظی آنصّکا آرّضهىای در ۰۲۳۲ ظال در

 ه ىپتُن رهی ةص اش جاذةٌ اجص ةانداظتٌ را پلُتُ ندل اه. کصد آغاز جسّس ظْارً ّافتو ةصای هجُ جعت

 در کٌ تُنتاه کالّس ىام ةا جُاىی. درگشػت ۰۳۰۲ ظال در جسّس ظْارً ّافتو ةسهن هلی کصد پْسا اهراىُس

 نلاّعٌ ةا ۰۳۹۱ فُرٌّ ۰۲ در تُنتاه. داد ادانٌ را ظْارً اّو ّافتو ةصای جعتجُ کصد نی کار الهل رصسراىٌ

 ةٌ کٌ جسّس ظْارً. ةُد پلُتُ ظْارً ٍهان کٌ ػس غکط ده اّو در ىُری نيتع نکان تغْْص نتُجٌ غکط ده

 آغازگص هی افتزار ةٌ ىْض الهل پصظُْال اهل خصف ده التتٌ. ػس ىانْسً پلُتُ ةاظتان، رهنْان نصگ رسای ّاد

 .ةاػيس نی پلُتُ ظْارً ىام

 تُظط کٌ تصاهّص اّو. کصدىس نيتؼص را پلُتُ ظعح از دكْق تصاهّص ىزعتْو ػياظان ظتارً ،۰۳۲۳ ظال در

 ،۰۳۱۲ ظال در. داد نی ىؼان پلُتُ ظعح در را رهػو ه تْصً نيعلٌ ۰۴ ةُد، ػسً تٌَْ ٍاةل فضاّی تلعکُپ

 اّو كعص. ػسىس ػارهن ّػيی پلُتُ كهص کؼف ةٌ نُفق آرّضهىا در( Naval) ىُْال رصسراىٌ ػياظان ظتارً



 زدً ّذ ىْتصهژن اختهاال ٍعتيس، كعتی ٍا کالٍک ػانل کٌ رهػو، نياظق. اظت کْلُنتص ۰۴۰۱ كهص

 دچار رُرػْسی فصاةيفغ پصتٍُای دلْل ةٌ کٌ اظت نيجهس نتان ختم ظُر ةٌ ىْض تْصً نياظق. ةاػيس نی

 ٍاةل تصاهّص ةصرظی ةٌ کٌ ػياظان ظتارً از گصهً ّک ،۴۱۱۰ ظال در. اظت ػسً ػْهْاّی تغْْصات

 كعصی ػسىس، ىانْسً ٍْسرا ه ىْکط ةػسٍا کٌ ٍا ناً اّو. کصدىس کؼف را پلُتُ ىاػيارتٌ كهص ده پصدارتيس، نی

 .اىس گصفتٌ كصار ػارهن نسار از رارج در ه دارىس کْلُنتص۰۲۱ خسهد

 

 ظارتار درهىی

 اختهاال. زد تزهْو نکػب نتص ظاىتی ةص گصم ۴٫۰ تا ۰٫۲ ةْو را پلُتُ چگالی ٍاةل فضاّی تلعکُپ رصسٍای

 ۰۱۱۱ آن ٍعتٌ كعص اظت، ػسً تؼکْل ّذ از درصس ۰۱ تا ۹۱ ه ظيگ از درصس ۱۱ تا ۰۱ آن درهىی ظارتار

 اكْاىُظی اّجاد ه ظْارً ةاالّی ظعُح گصنای ةاغث کٌ اظت ػسً ةصآهرد( ظْارً کل كعص درصس ۱۱) کْلُنتص

 اةػاد ه زنْو کصً درصس ۱٫۴۲ ةا ةصاةص پلُتُ جصم. ػُد نی ٍعتٌ ةاالی کْلُنتصی ۰۲۱ تا ۰۱۱ در ناّع آب از

 .اظت پلُتُ كعص درصس ۱۱ ػارهن ّػيی آن كهص ةضرگتصّو

 

 زدً ىْتصهژن ّذ. ۰

 ّزاب. ۴

 ظيگ. ۹

 

 کاهش ٍای رةاتْک 



 تيَا. اظت ىکصدً گشر ىْض آن ىضدّکی از ختی ّا ه اظت ىکصدً نالكات را پلُتُ فضاّی کاهػگص ٍْچ انصهز ةٌ تا

 در. ةُدىس ۴ هّجص ه ۰ هّجص کاهػگصٍای اىس ػسً دهر نا از پلُتُ اىسازً ةٌ خال ةٌ تا کٌ زنْيی ٍای ظارتٌ

 از دهرتص ةعْار جاّی در پلُتُ کصدىس، نی غتُر کُتُلٌ ظْارً اّو نسار ندسهدً از کاهػگص ده اّو کٌ زناىی

 .داػت كصار رُد نسار رهی گشر نيعلٌ

 ارظال فضا ةٌ پلُتُ نلصس ةٌ را کاهػگصی ىاظا، نتدسً، اّاالت فضاّی ظازنان ۴۱۱۲ ظال در ظصاىجام انا

 ػيارتی ظْارً ٍای هّژگی اظت كصار ػُد، نی ىانْسً( ىُ ٍای افق) ىٍُُْراّضىض کٌ فضاّی کاهػگص اّو. ىهُد

 پلُتُ ةٌ رظْسن ةا ىْعت كصار فضاپْها اّو ظُالىی ظفص انا. ىهاّس ةصداری دادً ه ةصرظی را آن ٍای ناً ه پلُتُ

 ظصاغ ةٌ پلُتُ کيار از شرگ از پط ىُ ٍای افق فضاّی کاهػگص ػسً اىجام ٍای رّضی ةصىانٌ ةصپاٌّ ةلکٌ ّاةس پاّان

 کاهػگص اّو رهد نی انْس. کيس نالكات ىْض کهصةيس اّو اجصام از ّکی ةا کم دظت تا رفت رُاٍس کُّپص کهصةيس

 .ةصظس پلُتُ ةٌ(رُرػْسی ۰۹۳۲ ناً تْص) ۴۱۰۰ ظال تاةعتان در

 


