
 

 

Ο αστεροειδής 2012 DA14 

Για τον υπολογισμό της πορείας του αστεροειδή και την κατασκευή χάρτη για την Πάτρα, χρησιμοποιήθηκε το HORIZONS (NASA). Όπως φαίνεται από 

τον υπολογισμό της πορείας του αστεροειδή σε ώρα Ελλάδος για την Πάτρα, η  κοντινότερη διέλευση του 21:24 μμ δεν θα είναι ορατή καθώς ο 

αστεροειδής δεν θα έχει ανατείλει (Elev -0.2420
o
).  Το μέγιστο μέγεθος (APmag)  παρατήρησης θα είναι 7.27 σε ύψος 12.9

o
 ενώ θα κινείται  περίπου 

38
o
/min. Στις 00:30 π.μ μεσουρανεί  ενώ κινείται πολύ πιο αργά περίπου 0.5

ο
/min. Στην τελευταία στήλη φαίνονται οι αστερισμοί από τους οποίους 

διέρχεται (βλ. χάρτη). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Τι είναι ο αστεροειδής 2012 DA14  
 

Ο αστεροειδής 2012 DA14 είναι ένα μικρό σώμα διαμέτρου περίπου 45 m και μάζας 130 000 

tn, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή με τη Γη τροχιά. Στις 15 Φεβρουαρίου 2013, περίπου 19:24 

μμ UT, ο αστεροειδής θα περάσει πολύ κοντά στη Γη σε απόσταση περίπου 28 000 χλμ από την 

από την επιφάνεια της Γης δηλαδή έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα αλλά μέσα στη ζώνη των 

γεωστατικών τηλεπικοινωνιακών ή κατασκοπευτικών δορυφόρων (35800 km) όπως φαίνεται στο 

σχήμα  (Ο Διεθνής Αστρονομικός Σταθμός περιφέρεται σε ύψος περίπου 386 km) και μέσα από 

τη τροχιά της Σελήνης (περίπου στο  1/10 της απόστασης Γη-Σελήνη ή περίπου δύο φορές τη 

διάμετρο της Γης). Στην ελάχιστη απόσταση θα είναι πάνω από τον ανατολικό Ινδικό Ωκεανό, 

πέρα από τη Σουμάτρα, περίπου σε γεωγραφικό πλάτος -6
ο
 Νότια  και μήκος 97.5

ο 
Ανατολικά.  

 

Μπορεί να προσκρούσει στη Γη;  
Όχι, η τροχιά του έχει μελετηθεί-δεν θα πλησιάσει εγγύτερα από 27650 km πάνω από την 

επιφάνεια της στις 15 Φεβρουαρίου  2013 αλλά καθώς θα περάσει σε ύψος 27650 χιλιομέτρων 

από την επιφάνεια, ερχόμενος με ταχύτητα 7,8 χλμ. ανά δευτερόλεπτο (28100 χλμ/ώρα) σχεδόν 
κάθετα στο επίπεδο του ισημερινού και με φορά από νότο προς βορρά, θα δώσει στους επιστήμονες 

τη δυνατότητα να τον μελετήσουν αρκετά πριν απομακρυνθεί.  

 

Η τροχιά του αστεροειδή γύρω από τον Ήλιο είναι περίπου όμοια με της Γης (περίοδος 384 ημέρες) και γι αυτό πλησιάζει τη Γη δύο φορές στη διάρκεια 

της τροχιάς του. Αλλά η απόστασή από τη Γη το 2013 θα είναι η μικρότερη στην οποία θα βρεθεί για πολλές δεκαετίες- η επόμενη θα είναι στις 15 

Φεβρουαρίου  2046, όταν θα περάσει σε απόσταση περίπου 1000000 km από τη Γη.  

 

Οι παραπάνω υπολογισμοί βελτιώνονται συνεχώς ως προς την ακρίβειά τους. 

http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2012%20DA14;orb=1;cov=0;log=0;cad=1;rad=0#cad  

 

 

Αν όμως προσέκρουε… 

http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2012%20DA14;orb=1;cov=0;log=0;cad=1;rad=0#cad
http://www.purdue.edu/impactearth/


 

 

 
Για πόση ώρα θα βρίσκεται μεταξύ Γης-Σελήνης;  
Θα βρίσκεται μεταξύ Γης-Σελήνης περίπου για 33 ώρες. Θα βρεθεί στην απόσταση της Σελήνης στις 15 Φεβρουαρίου περίπου στις 03:00 UTC (ώρα 

Ελλάδος 5 πμ) και σε απόσταση μεγαλύτερη από την απόσταση της Σελήνης περίπου στις 16 Φεβρουαρίου 12:00 UTC (ώρα Ελλάδος 2 πμ).  

Ο αστεροειδής 2012 DA14 ανακαλύφθηκε από το La Sagra Sky Survey στο Αστεροσκοπείο  Mallorca στην Ισπανία στις  23 Φεβρουαρίου  2012. Όταν 

ανιχνεύτηκε βρισκόταν σε απόσταση 4.3 εκατομ. χιλιομέτρων. Οι παρατηρήσεις αναφέρθηκαν στο Κέντρο Πολύ Μικρών Πλανητών της NASA (Minor 

Planet Center), το οποίο λειτουργεί η Διεθνής Αστρονομική Εταιρεία στο Smithsonian Astrophysical Observatory, και στο οποίο αποστέλλονται οι 

παρατηρήσεις όλων των αστεροσκοπείων στον κόσμο ώστε να διατηρείται μία βάση των γνωστών αστεροειδών και κομητών του ηλιακού μας 

συστήματος. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι υπάρχουν περίπου 500 000 αστεροειδείς σε τροχιά κοντά στη Γη αλλά μόνο το 1% έχει ανακαλυφθεί. Ένας 

τέτοιου μεγέθους αστεροειδής περνά τόσο κοντά κάθε 40 έτη και συγκρούεται με τη Γη με συχνότητα περίπου 1/1200 έτη.  

 

Φαίνεται ο αστεροειδής στην ελάχιστη απόστασή του; Μπορεί να παρατηρηθεί; 
 Ο αστεροειδής 2012 DA14, αν και θα περάσει πολύ κοντά 

επειδή έχει μικρό μέγεθος, στη μέγιστη λαμπρότητά του θα έχει 

μέγεθος μόνο 7.4 δηλαδή αμυδρός για να φαίνεται με γυμνό 

οφθαλμό. Μπορεί να παρατηρηθεί –καιρού επιτρέποντος-με 

κυάλια 40 -50 mm ή ακόμα καλύτερα με ένα μεσαίο τηλεσκόπιο. 

Στην ελάχιστη απόσταση θα φαίνεται από μέρη της Ευρώπης, 

Ασίας και Αφρικής, όπως στον χάρτη και θα κινείται σχετικά 

γρήγορα στον ουρανό από νότια σε βόρεια.  
Οι περιοχές στον κόκκινο κύκλο οριοθετούν τις χώρες από τις οποίες 
θα είναι ορατός ο αστεροειδής στην ελάχιστη απόσταση του ( 
Wikipedia). Για να φαίνεται όμως θα πρέπει να είναι λαμπρός και να 
έχει ανατείλει. Θα φτάσει στη μέγιστη λαμπρότητά του (7.4 mag) στις  
7:30 μμ Λονδίνο αλλά δεν θα είναι ορατός τότε γιατί δεν θα έχει 
ανατείλει. Θα πρέπει να κινηθούμε ανατολικότερα  και νοτιότερα 
όπως π.χ στην Αθήνα όπου ο ουρανός θα είναι σκοτεινός και θα έχει 
ανατείλει. Γύρω στις 10 μμ θα βρίσκεται χαμηλά στον αστερισμό της 
Παρθένου 

Πηγές: http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/asteroidflyby.html 

 


