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வி அன்ைம பயனம் - 15&16.2.2013

Asteroid 2012 DA14 Approach very close to Earth on 15 & 16.2.2013
பா சரவண சர்மா
விக்கு மிக அ கில் பயனித்
வியின் ஈர்ப் விைசயால் உட்பட்
மிைய தாக்கும் வைகயிலான வின்கல், வின்எறிகல்,
வால்நட்சத்திரம் ஆகியன அன்ைம வி ெபா ட்கள் (Near-Earth object - NEO) என அைழக்கப்ப கிற

வி அன்ைம எரிகல் Near-Earth meteoroids (சுமார் 50 மீட்டர் விட்டத்திற்கு குைறவான )

வி அன்ைம வின்கல் Near-Earth asteroids (சுமார் 50 மீட்டர் தல் 32 கி.மி விட்டம் உைடயைவ)

வி அன்ைம வால் நட்சத்திரம் Near-Earth comets (மீநீள்வட்டத்தில் சூரியைன சுற் ம்)
அந்த வைகயில் 2012 DA14 வின்கல்லாக (NEA) வைகப்ப த்தப்பட் ள்ள .
 கண் பிடிப்
இ 23.2.2012ம் நாள் ஸ்ெபயின் உள்ள வான்ெவளி கண்காணிப்
லமாக கண் பிடிக்கப்பட்ட

ைமயம்(OAM Observatory, La Sagra in Spain)

 ேதாற்ற அள , கால அள
சுமார் 45மீட்ட க்கு(150 அடி) ேமல் விட்டம் ெகாண்ட இ
மிைய ேபான்ற காலஅள டன்(366.2நாட்கள்) சூரியைன
சுற்றி வ கிற . இன்றள ம் இதைன ெதளிவாக ைகப்படம் எ க்க இயலவில்ைல.
 விக்கு மிகஅன்ைமயில் 15.2.2013
இந்த 2012DA14 என்கிற வின்கல் (Asteroid) மிக்கு
மிகமிக அ கில் ( விைமயத்தில் இ ந் ) 22,0000 கி.மி
ெதாைலவில் மிக்கும் சந்திர க்கும் இைடயில், வி இைண
வட்டம் (Geosynchronous orbit) கீழ் ( மிைய சுற்றி மணிதனால்
ஏவப்பட்ட ெசயற்ைக ேகாள்கள் சுற் ம் பாைதக்கும் கீழ்)
15.2.2013 இர 12:56 (16.2.2013 - 00:56) மணி அளவில்
மிகஅதிக திைசேவகத் டன் பயணிக்கிற .
 விக்கு ஆபத்
இந்த வின்கல்
மியின் மீ
ேமா ம் வாய்ப்
தற்ெபா
இல்ைல. எதிர்காலத்தில் 2026 மற் ம் 2069ல்
அ கில் வ ம் ெபா
ம் மிக குைறவான வாய்ப்ேப உள்ள .
ஆயி ம் இன் ம் சில ஆயிரம் ஆண் களில் இ
மியின் மீ
என்ேற ம் ஒ நாள் ேமா ம் வாய்ப்ைப ம க்க இயலா .
 கிரஹணம்
ேமற்படி15.2.2013 அன் இந்த வின்கல் மீ
மியின்
நிழல் பட்
18 நிமிடங்கள் மைற
(கிரஹணம்) ஏற்ப ம்
(சந்திரகிரஹணம் ேபான் ).
 கண்க

க்கு ேதாற்றம்

மிக ம் சிறியதாக ம் 22 ேதாற்றெபாலி (Absolute visual magnitude)அலகில் உள்ளதால் சாதாரணமாக காண
மிக ம் சிரமப்பட் ெதாைலேநாக்கியில் அல்ல ேரடார் லம் மட் ம் காண டி ம்.
15.2.2013 அன்
மிக்கு மிக அ கில் வ வதால் சுமார் 7 அலகு அளவில் ெதரி ம் எனேவ இைத ஓரள சாதாரண
ெதாைலேநாக்கியில் காண இய ம்
வளிமண்டல ஒளிவிலகல், வளிமண்டல ஈரப்பதம், ேமக ட்டம் காரணமாக காண்ப சிலேநரத்தில் கடினமாக இ க்கும்
இயலா

 கண்காணிப்
இந்த விண்கல் விைய ெந ங்குவைத உலகம்
வ ம் வானவியலாளர்கள் காண ம், கண்காணிக்க
ஆவேலா காத்தி க்கிறார்கள். இந்தியாவிற்கு கிைடத்த பாக்கியம் இைத இரவில் காண இய ம் என்ப தான்
இந்த அறிய நிகழ்ைவ காண்பதற்காக என

ெதாைலேநாக்கி ம், என் இ

கண்க

ம் மிக ம்

ம் விண்ைண ேநாக்கி காத்தி க்கும்.
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