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 1۱/۱۰/۰۱13 دیپلوم انجینرکریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 از وقایع نادر استرونومی
 مالقی شدن زمین با یک استروئید

 

 Christian Speicherنویسنده:  ، ۸۰/۸۰/۰۸۰۲مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ

 

 (Nasa / JPL-Caltech)تصویر: با زمین  (DA14)یک نمایش تصویری استروئید 

متری از بسیار نزدیکی  ۵۴را باید در ذهن خود جای بدهیم. به روز جمعٔه آینده پرواز این سخرٔه  (DA14 2012)نام 

 زمین می گذرد که برای ستاره شناسان لقمه ای چرب خواهد بود.

 ۵۴فبروری در ساعات شروع شام یک استروئید تقریبا ً  ۰۴ست که هر روز پیش نمی آید. روز جمعه یااین یک واقعه 

 ۰۰دوری آن از زمین صرف  ،متر بزرگ از کمترین فاصله به زمین گذر خواهد کرد. در هنگام نزدیکترین فاصله

جلوگیری به عمل آید. به هر صورت این هزار کیلومتر را در بر دارد. این فاصله کافی است تا از تصادم قطعی با زمین 

پارچه سخرٔه بزرگ از سیارٔه ما در داخل مدار ستالیت های جیو ستیشنری
۰

 (geostationary)  هزار  ۲۳که به فاصلٔه

 عبور می کند. ،کیلومتر به دور زمین می چرخند

                                                           

نظر به زمین ساکن   
1
  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=geostationary&trestr=0x2004
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_az_waqaye_nadere_astronom.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_az_waqaye_nadere_astronom.pdf
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 یک دوربین کافی است

وقتی که جست و  ،به این سو ۰۹۹۸از سالهای  ،به این  بزرگی از چنین نزدیکی زمین می گذرد اینکه یک پارچه سخرهٔ 

مندی به این ه ست. مطابق به آن عالقواقع نشده ا ،جوی سیستماتیک در پیی استروئید های نزدیک زمین شروع گردید

خود را تجهیز می نمایند. برای این  ،واقعه زیاد است. در همه جا استرونوم هایی اماتور برای تعقیب پرواز استروئید

منظور یک دوربین خوب یا یک تلیسکوپ ساده مطلق کفایت می کند. ناسا هم می خواهد این فرصت از دست نرود. 

درصورت امکان  ،هفتٔه آینده کوشش خواهد کرد ،کنفرانس مطبوعاتی به اطالع رسانید طوریکه دیروز در یک

پیشگوئی  ،نه از آن ،جمع کند. ناسا ،DA14 2012هنوز نسبتا ً پارچه سخرٔه نا آشنا به نام   ،اطالعات زیاد را در مورد این

سرعت چرخش آن چقدر  ،که شکل این سخره چطور است ،دقیق مدار آیندٔه خود را انتظار دارد بلکه می خواهد بداند

 است و از چه ساخته شده است.

 

تا سال گذشته از موجودیت آن اطالعی به دست نبود.  ،با آنکه این استروئید در گذشته همیش به زمین نزدیک شده است

استرونوم های اماتور می باشد که با یک تلیسکوپ کوچک در جنوب اسپانیه به صورت سیستماتیک کشف آن کمال 

فبروری  ۰۲به  ۰۰آهنپاره هارا در فضا تعقیب و اجسام کوچک را در نزدیکی زمین سراغ می کردند. اینها  در شب 

 قت نامعلوم بود. با جسمی برخورد کردند که در آسمان  به سرعت حرکت می کرد و تا آنو ۰۸۰۰سال 

می  یک مدار مشابه زمین به دور آفتاب در ،ید گردید که این جسم عبارت از یک استروئید بودهئبعدی تأبا مشاهدات 

چرخد و به این وسیله تقابل منظم هردو از قبل پروگرام شده دیده می شود. لیکن نزدیکی بازمین مانند هم اکنون دیگر در 

 Jet در کنفرانس مطبوعاتی منعقدهٔ  Donald Yeomansست از یا فت. این گفتهیرپذنخواهد  طول دهه ها صورت

Propulsion Laboratory  قویا ً از مدار خود منحرف  گردیده و در  ،ستروئید از نزدیکی زمین می گذردناسا. چون این ا

 کمتر موجب خطر شده می تواند. ،آینده

 قلٔه کوه یخ

هزار  ۴۸۸نزدیک زمین تقریباً   در فضای ،به تخمین محققانلیکن این یک دلیل برای اطمینان داشتن نیست. نظر 

سال باید با گذر یک استروئید از  ۵۸به مشاهده می رسند. به صورت اوسط هر  DA14 2012استروئید مشابه به بزرگی 

 از این ها به زمین سقوط کند. سال می تواند یکی۰۰۸۸چنین فاصلٔه کم محاسبه گردد. و هر 
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عواقب یک چنین تصادم)استروئید( گرچه در منطقٔه آن محدود  ،نظر به تصادم یک جسم با قطر یک کیلومتر بازمین

شاهد آن است. آنزمان در یک  ۰۹۸۰در سال  Tunguskaبه اصطالح  ی نباید دست کم گرفته شود. واقعه ایباشد ول

جنگلزار و منطقٔه غیر مسکون در سایبریا یک استروئید یا کومت)ستارٔه دنباله دار( در آتموسفر انفالق کرد و در سطح 

کیلومتر مربع قطار های درختان را شکستاند. گرچه قدرت انفالق هنوز هم مورد بحث است ولی بازهم فکر می  ۰۸۸۸

 را داشته باشد. DA14 2012بزرگی مشابه  ،سم منفلقشود که ج

Detlef Koschny   که در ادارٔه فضانوردی اروپائیESA  آمریت پروگرام«Space Situational Awareness»    عهده دار

 می گوید: "تا حال هیچ استروئیدی شناخته نشده است که در یک زمان پیشبینی شده یک تهدیدی برای زمین باشد". ،است

هزار استروئید در  ۴۸۸لیکن تشویش این محقق را تعداد بزرگ مبهم استروئید های نا شناخته به خود جلب می کند. از 

امروز کمتر از یک در صد آن معلوم است.  ،می باشد DA14 2012فضایی نزدیک به زمین که بزرگی آنها مشابه 

Koschny یک تصور آرام کننده دست می  ،که ما هنوز نمی شناسیماینکه چیزی در برابر ما واقع خواهد شد  ،می گوید

 دهد.

به هر صورت در این حالت نخست تغییری وارد نمی گردد. زیرا ادارات بزرگ فضانوری وضع خوب مالی ندارند تا 

 در فضای ،سا در قدم اول هدف داردوسیع استروئید های نسبتا ً کوچک را کامالً درج کنند. در حالیکه نا این تعداد

 ESA ،براید ،متر استند ۰۵۸رای ظرفیت خطر که بزرگتر از انزدیک به زمین به صورت سیستماتیک به سراغ اجسام د

 2012به بزرگی  یاستروئید های ،راه دیگری در پیش دارد.  این مؤسسه می خواهد با یک سیستم تلیسکوپ های اوتومات

DA14 .وقت در اختیار است. ،به این ترتیب بازهم اقال ً برای تخلیٔه منطقه را اقال ً سه هفته قبل از تهدید تصادم کشف کند 

 :ی استروئید را مالحظه می فرماېیددر آخر مضمون ویدیوی تصویر ،لطفا ً به لینک آتی کلیک کنید
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