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Παρακολουθείστε ζωντανά το πέρασµα του αστεροειδούς 2012-DA14 ΕΔΩ
(http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html) ή ΕΔΩ
(http://www.ustream.tv/recorded/16430151)

(http://physicsgg.files.wordpress.com/2013/01/ceb1cf83cf84ceb5cf81.jpg)
Ο αστεροειδής 2012-DA14 θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη στις 15 Φεβρουαρίου 2013

Στις 15 Φεβρουαρίου ένας αστεροειδής µε µέγεθος περίπου όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου θα
περάσει τόσο κοντά στη Γη, όσο και οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι που βρίσκονται σε
τροχιά.. Πιο συγκεκριµένα η ταχύτητά του θα είναι 8 km/s και η πλησιέστερη απόσταση από
τη Γη 27680 km.
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(http://physicsgg.files.wordpress.com/2013/01/asteroid20130201-673.jpg)
Διάγραµµα που δείχνει το κοντινό πέρασµα του αστεροειδούς  2012 DA14 διαµέσου του

συστήµατος Γης – Σελήνης στις 15 (nasa
(http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/asteroid20130201315144.html))

Οι αστρονόµοι – που θα έχουν τη µοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουν τον αστεροειδή από
πολύ κοντινή απόσταση – τονίζουν κατηγορηµατικά ότι δεν υπάρχει καµία πιθανότητα
σύγκρουσής του µε τη Γη.

Ακολουθεί σχετικό βίντεο της NASA
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www.universetoday.com/ (http://www.universetoday.com/99660/in-two-weeks-this-50-
meter-asteroid-will-buzz-our-planet/)

(νεώτερη ενηµέρωση 6-2-2013)
Αστεροειδής θα προσπεράσει «παρά τρίχα» τη Γη
Ο «2012 DA14» είναι ένας µικρός αστεροειδής, µε µέγεθος όσο ένα κτίριο ύψους 45 περίπου
µέτρων. Ανακαλύφθηκε πέρυσι από το αστεροσκοπείο La Sagra στη νότια Ισπανία και στις 15
Φεβρουαρίου θα περάσει ξυστά από τη Γη, σε απόσταση περίπου 28.000 χιλιοµέτρων από τη
γήινη επιφάνεια.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου, Διονύσης
Σιµόπουλος, οι ειδικοί, που παρατηρούν εδώ κι ένα περίπου χρόνο την τροχιά του αστεροειδή,
διαβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να συγκρουστεί µε τη Γη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, εάν ο αστεροειδής αυτός συγκρούονταν µε τη Γη, η έκρηξή του θα
απελευθέρωνε ενέργεια ίση µε 2,5 µεγατόνους ΤΝΤ. Σε σύγκριση, η έκρηξη που έγινε πάνω
από τον ποταµό Τουνγκούσκα στην Σιβηρία στις 3 Ιουνίου του 1908 είχε ισχύ 3-10 µεγατόνων.
Στη σύγκρουση εκείνη περισσότερα από 1.600 τετραγωνικά χιλιόµετρα δάσους ισοπεδώθηκαν,
ενώ το κρουστικό κύµα της έκρηξης «ταξίδεψε» γύρω από την υφήλιο δύο τουλάχιστον
φορές. Από το µέγεθος της καταστροφής ήταν εµφανές ότι επρόκειτο για µια τεράστια
έκρηξη. Παρόλα αυτά δεν υπήρχε ίχνος κρατήρα ή άλλων συντριµµιών. Αυτό οδήγησε τους
επιστήµονες στο συµπέρασµα ότι ο κοµήτης πρέπει να είχε εξαερωθεί την στιγµή της έκρηξης.

Υπάρχουν περισσότεροι από ένα εκατοµµύριο παρόµοιοι αστεροειδείς που πλησιάζουν τη Γη
µας µε µέγεθος κάτω των 100 µέτρων, ενώ αρκετές είναι οι συγκρούσεις µε τη Γη. Από την
Αριζόνα ως τη Σιβηρία και από το Μεξικό έως την Αυστραλία, περίπου 150 κρατήρες από
διάφορες συγκρούσεις έχουν βρεθεί στην επιφάνεια του πλανήτη µας.

Ο νεότερος µεγάλος κρατήρας πρόσκρουσης βρίσκεται στις Ηνωµένες Πολιτείες, στη βόρειο
Αριζόνα, αναφέρει ο Δ. Σιµόπουλος. Με διάµετρο σχεδόν ενάµισι χιλιόµετρο και βάθος 275
µέτρα, ο κρατήρας Μπάριντζερ, όπως ονοµάστηκε, δηµιουργήθηκε από τη πτώση ενός µικρού
αστεροειδή πριν από 50.000 χρόνια ένα απειροελάχιστο χρονικό διάστηµα στα πλαίσια του
γεωλογικού χρόνου. Αυτή η βαθιά ουλή στην έρηµο της Αριζόνα, σχηµατίστηκε ακαριαία,
όταν ένα σιδερένιο διαστηµικό θραύσµα 70 µέτρων και µάζα αρκετών εκατοµµυρίων τόνων
και έπεσε πάνω στη Γη µε ταχύτητα 40.000 χλµ. την ώρα µετατοπίζοντας εκατοµµύρια τόνους
πετρωµάτων και αφανίζοντας κάθε είδος ζωής σε ακτίνα αρκετών χιλιοµέτρων. Έχοντας
διατηρήσει σχεδόν ανέπαφα τα χαρακτηριστικά του, χάρη στο άνυδρο κλίµα της ερήµου, ο
κρατήρας αυτός είναι ο καλύτερα διατηρηµένος κρατήρας που έχει βρεθεί µέχρι τώρα στη Γη.

Όπως επισηµαίνει ο διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου, η γήινη ατµόσφαιρα µπορεί
να µας προστατέψει αρκετά από την εισβολή αντικειµένων µε διάµετρο µέχρι 50 µέτρα, όµως
υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες αντικείµενα µε µεγαλύτερη διάµετρο που διασχίζουν την
τροχιά της Γης. Γι’ αυτό και διάφορες διαστηµικές υπηρεσίες και ερευνητικά κέντρα σε όλο
τον κόσµο σαρώνουν συστηµατικά τον έναστρο ουρανό σε µια προσπάθεια να εντοπίσουν
όλα εκείνα τα «επικίνδυνα» ουράνια σώµατα και να υπολογίσουν την τροχιά τους,
προκειµένου να καταγράψουν εκείνα που θα αποτελέσουν κίνδυνο για το µέλλον.

Το ερώτηµα δεν είναι τόσο εάν θα χτυπηθεί στο µέλλον η Γη από κάποιον αστεροειδή, αλλά
πότε, τονίζει, προσθέτοντας ότι αρκετά σενάρια έχουν προταθεί µέχρι σήµερα από τους
επιστήµονες σχετικά µε το τι µπορούµε να κάνουµε προκειµένου να εµποδίσουµε την
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καταστροφή.

Σύµφωνα µε ορισµένους, η παρουσία και µόνο µιας διαστηµοσυσκευής σε τροχιά γύρω από
κάποιον επικίνδυνο αστεροειδή αρκεί, αφού η βαρυτική της έλξη, αν και ελάχιστη, θα είναι
ικανή σε βάθος χρόνου να µεταβάλλει την τροχιά του, ακριβώς όσο χρειάζεται. Άλλες, εξίσου
«ήπιες» µέθοδοι µεταβολής της τροχιάς ενός αστεροειδούς περιλαµβάνουν το χρωµατισµό της
επιφάνειάς του µε ειδική ανακλαστική ή απορροφητική µπογιά προκειµένου να µεταβάλλουν
την πίεση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας του Ήλιου, ή ακόµη και τη χρήση ειδικών
κατόπτρων, τα οποία, εστιάζοντας τις ακτίνες του Ήλιου πάνω στον αστεροειδή, θα
«ατµοποιήσουν» κάποια ποσότητα από την ύλη του. Πιο βίαιες µέθοδοι αναχαίτισης ενός
αστεροειδούς περιλαµβάνουν τη χρήση πυρηνικών βοµβών, µε τον κίνδυνο βέβαια να τον
διαµελίσουν σε πολλά µικρότερα κοµµάτια, τα οποία θα βοµβάρδιζαν τον πλανήτη µας µε
εξίσου καταστροφικά αποτελέσµατα.

Περισσότερες πληροφορίες για θέµατα σαν αυτό µπορούν να παρακολουθήσουν οι
επισκέπτες του Ευγενιδείου Πλανηταρίου στη νέα του παράσταση µε τίτλο «Ο Ζωντανός
Πλανήτης» (http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=RESOURCE&cresrc=2899&cnode=18). http://www.enet.gr (http://www.enet.gr/?
i=news.el.episthmh-texnologia&id=341790)

(νεώτερη ενηµέρωση 14-2-2013)

(http://physicsgg.files.wordpress.com/2013/01/asteroid2012da14-673.gif)
(Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να δείτε το animation) Ο αστεροειδής 2012 DA14 όπως
φαίνεται στη σύνθεση τριών φωτογραφιών στις 14 Φεβρουαρίου 2013 σε απόσταση 748,000
nasa.gov (http://www.nasa.gov/mission_pages/asteroids/news/asteroid20130214.html)

Εκτιµήσεις της εταιρείας εξόρυξης Deep Space

Αστεροειδής… ανεκτίμητης αξίας
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http://www.space.com/19669-asteroid-2012-da14-earth-flyby-explained-infographic.html
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(http://www.space.com/19669-asteroid-2012-da14-earth-flyby-explained-infographic.html)
Η αξία του αστεροειδούς 2012DA14, ο οποίος θα περάσει την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου
«ξυστά» από τη Γη, αποτιµάται σε περίπου 200 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, σύµφωνα µε την
εταιρεία εξόρυξης Deep Space.

Συγκεκριµένα ο αστεροειδής, ο οποίος έχει διάµετρο λίγο περισσότερο από 45 µέτρα και µάζα
130.000 τόνους, µπορεί να υποκρύπτει ανακτήσιµο νερό αξίας 65 δισεκατοµµυρίων και
µέταλλα αξίας περίπου 130 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, σύµφωνα µε τους ιθύνοντες της
εταιρείας. Η εκτίµηση έγινε υποθέτοντας ότι µόνο το 10% της µάζας του αστεροειδή είναι
εύκολα εξορύξιµο.

Η Deep Space δεν θα επιχειρήσει να εκµεταλλευτεί τον αστεροειδή 2012DA14, καθώς η
τροχιά του εµφανίζει πολύ µεγάλη κλίση συγκριτικά µε τη Γη, γεγονός που θα έκανε
ιδιαίτερα δύσκολο το εγχείρηµα. Εξάλλου ακόµα δεν διαθέτει τον εξοπλισµό ώστε να
προσγειωθεί στον αστεροειδή και να ξεκινήσει επιχειρήσεις εξόρυξης, ενώ και το κόστος θα
ήταν απαγορευτικό.

Ωστόσο στα επόµενα χρόνια θα πληροί αυτές τις προϋποθέσεις και το πολύ κοντινό πέρασµα
του αστεροειδούς (µόλις 27.700 χιλιόµετρα µακριά από τη Γη) αποτελεί το καλύτερο
παράδειγµα των πόρων που βρίσκονται διαθέσιµοι προς εξόρυξη και εκµετάλλευση στο
κοντινό διάστηµα, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της εταιρείας Ρικ Τάµλινσον.

Με το σίδηρο και το νικέλιο που θα εξορυχθεί σε µελλοντικές αποστολές, η Deep Space
σκοπεύει να αποτελέσει τον πυρήνα για τη δηµιουργία µίας βιοµηχανίας βασισµένη στο
διάστηµα, η οποία θα επεκταθεί σε κατασκευή οχηµάτων, σταθµών και βάσεων µακριά από
τη Γη. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να µετατρέπει το νερό που θα αποσπά από τους
αστεροειδείς σε καύσιµο το οποίο θα προµηθεύει σε δορυφόρους και διαστηµόπλοια σε χαµηλό
σχετικά κόστος.

 «Η µεταφορά προµηθειών για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων και
επανδρωµένων αποστολών στον Άρη από πηγές όπως αστεροειδείς είναι στοιχείο-κλειδί για
την εξερεύνηση και την αποίκηση του διαστήµατος», δήλωσε ο Τάµλινσον
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Σύµφωνα µε στελέχη της εταιρείας προτεραιότητα αποτελεί η δραµατική µείωση του κόστους
µεταφοράς των υλικών που χρειάζονται να εκτοξευτούν από τη Γη, καθώς προς το παρόν το
κόστος αποστολής υλικών ενός τόνου υλικών από τη Γη σε υψηλή τροχιά είναι 10
εκατοµµύρια δολάρια.

Η Deep Space είναι η µία εκ των δύο εταιρειών που τον τελευταίο χρόνο εξέφρασαν την
επιθυµία τους να εκµεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους ενός αστεροειδούς. Η άλλη
πρόκειται για την Planetary Resources, η οποία έχει χρηµατοδότηση από τους ιθύνοντες της
Google Λάρυ Πέητζ και Έρικ Σµιντ. Συνιδρυτής της Planetary Resources είναι ο
ελληνοαµερικάνος επιχειρηµατίας, φυσικός και µηχανικός Πήτερ Διαµαντής.

Η Deep Space σχεδιάζει την εκτόξευση µίας οµάδας µικρών ροµποτικών εξερευνητών µε την
ονοµασία Fireflies το 2015, ενώ οι επιχειρήσεις εξόρυξης αναµένονται για µετά το 2020.
Παρόµοιο χρονοδιάγραµµα ακολουθεί και η Planetary Resources, µε πιθανή ηµεροµηνία
εκτόξευσης ροµποτικών τηλεσκοπίων-εξερευνητών το 2014. ΠΗΓΗ
(http://www.naftemporiki.gr/story/611196)

Τι θα συνέβαινε αν ο αστεροειδής χτυπούσε τη Γη;
Oι ερευνητές της NASA έχουν υπολογίσει το τι θα συνέβαινε αν ένας αδέσποτος βράχος,
διαµέτρου 45 µέτρων, χτυπούσε τη Γη: η ισχύς της πρόσκρουσης θα απελευθέρωνε ενέργεια
2,5 µεγατόνων TNT, όσο ένα ισχυρό όπλο.

Ένα τέτοιο συµβάν έχει καταγραφεί στο πρόσφατο παρελθόν: το 1908, ένας αστεροειδής ή
κοµήτης διαµέτρου 30-40 µέτρων έπεσε στην ακατοίκητη περιοχή της Τουνγκούσκα στη
Σιβηρία και ισοπέδωσε 1.200 τετραγωνικά χιλιόµετρα δάσους. Ακόµα και σήµερα, χιλιάδες
πεσµένα δέντρα απλώνονται ακτινωτά από το σηµείο της πρόσκρουσης. Κρατήρας και
υπολείµµατα δεν βρέθηκαν ποτέ, καθώς το εισερχόµενο αντικείµενο εξερράγη στην
ατµόσφαιρα και εξαερώθηκε λίγο πριν φτάσει στο έδαφος.

http://www.naftemporiki.gr/story/611196
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Σε γενικές γραµµές, οι προσκρούσεις σωµάτων διαµέτρου µερικών δεκάδων µέτρων
προκαλούν ολοσχερή αλλά τοπική καταστροφή, ενώ τα σώµατα µε διάµετρο άνω του ενός
χιλιοµέτρου θα είχαν επιπτώσεις σε όλο τον πλανήτη.

Ένας αστεροειδής διαµέτρου γύρω στα δέκα χιλιόµετρα, ο οποίος προσέκρουσε στη χερσόνησο
Γιουκατάν του Μεξικού πριν από 65 εκατ. χρόνια, πιστεύεται ότι ήταν αρκετός για να
εξαφανίσει τους δεινόσαυρους. news.in.gr (http://news.in.gr/science-technology/article/?
aid=1231235307)
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