ﻧﺎﺳﺎ :در ﺳﺎل  ۲۰۲۹ﺳﯿﺎرک آﭘﻮﻓﯿﺲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﺳﯿﺎرک ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮج اﯾﻔﻞ روز ﺟﻤﻌﻪ از ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺎﺳﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۲۹ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی از ﮐﻨﺎر زﻣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد

و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﺎرک  ۹۹۹۴۲آﭘﻮﻓﯿﺲ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۰.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎﯾﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺎﺳﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک در ﺳﺎل  ۲۰۲۹ﻣﯿﻼدی

از ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۹,۸۰۰ﻣﺎﯾﻠﯽ زﻣﯿﻦ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﺑﺎ زﻣﯿﻦ در
آن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ زﯾﺎدی روﺑﺮو ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺎﺳﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ وﯾﺪﯾﻮ زﯾﺮ ﻧﺤﻮه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎره زﻣﯿﻦ را ﺗﻮﺿﯿﺢ

داده اﺳﺖ:

ﻧﺤﻮه ﻋﺒﻮر ﺳﯿﺎرک از ﮐﻨﺎر ﻣﺪار زﻣﯿﻦ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن در آن زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﯿﺎرک  ۹۹۹۴۲آﭘﻮﻓﯿﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۲۹روی زﻣﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﺎﺳﺎ در

اﻋﻼﻣﯿﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﮔﺬر آن از ﮐﻨﺎر
ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
»ﻣﺎرﯾﻨﺎ ﺑﺮوزوﯾﭻ« ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺎﺳﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن آﭘﻮﻓﯿﺲ در ﺳﺎل ۲۰۲۹
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک را ﺑﺎ دو ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻧﻮری و
راداری ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺗﻠﺴﮑﻮپ راداری ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﻄﺢ آن ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه دارﻧﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.

ﺳﯿﺎرک آﭘﻮﻓﯿﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۳۴۰ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل( و ﺑﻪ اﻧﺪازه ارﺗﻔﺎع
ﺑﺮج اﯾﻔﻞ ﭘﻬﻨﺎ دارد .ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺳﯿﺎرک و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد روی زﻣﯿﻦ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
در روز  ۱۳آورﯾﻞ  ۲۵) ۲۰۲۹ﻓﺮوردﯾﻦ  (۱۴۰۸ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎرک ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺧﻮد ﺑﺎ زﻣﯿﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ را ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ،ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ
ﺳﯿﺎرک را ﺑﺮای داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

