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 عنوان : سیارک ها
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 مسئله :

 آشنایی دارید؟ و انواع آنیارک ها س با حد چه تا
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 تعریف

. اند شده ساخته فلز و صخره از که هستند کوچکی بسیار سیارات ها سیارک

. کنند می حرکت خورشید گرد بر و هستند نامنتظمی اجسام معموالً ها سیارک

 مدار میان آنها از بسیاری.  دارند وجود ما خورشیدی منظومه در سیارک هزاران

 دیگر ای دسته. گردند می خورشید دگر و اند گرفته قرار مشتری هرمز مدار و مریخ
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 رسد می نظر به.شوند می یافت خورشیدی منظومه دیگر های مکان در آنها از

 که است این شوند می دیده مشتری و مریخ ٔ  فاصله در ها آن اغلب اینکه علت

 به که است داشته وجود نیز دیگری ٔ  سیاره سیاره، دو این بین مدار در احتماالً

 .باشند آمده پدید ها سیارک و است شده متالشی مشتری شدید ٔ  جاذبه علت

 باشند افتاده گیر مداری در ها سیاره گرانش نیروی اثر بر که هایی سیارک به

 تر بزرگ سیاره گرد به مزبور سیاره صورت این در. گویند می «اسیر سیارک»

 .گردد می
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 تحقیق زمینه ای
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 یک ابتدا که نمود رصد آسمان در را جرمی( ۱۰۲۱ ٔ  ژوئیه ۲۲–۱۷۷۱ ٔ  ژوئیه ۷) پیاتسی جوزپه ۱۰۸۱ ٔ  ژانویه روزهای آغازین در

 کوچک آنقدر است، کوچکی بسیار سیاره که شد مشخص گردید، تعیین درستی به آن مدار که زمانی ولی رسید می نظر به دار دنباله

 دیگر جدید سیارک سه بعد سال چند تا. نامید سرس را آن پیاتسی. کردند بندی دسته ها سیارک نام به جدیدی رده در را آن که

 است رسیده هزار صد چند به سیارکها این تعداد امروز به تا. بودند شده شناسایی ها آن از عدد صدها قرن آن پایان تا و شدند کشف

 سِرِس همان ها آن بزرگترین اما نیستند رؤیت قابل زمین از که کوچکند چنان سیارکها از تعدادی. دارد ادامه ها آن اکتشاف هنوز و

 [۲.]دارد خود پیشانی بر را یک شماره که است

 ها سیارک گذاری نام

 را منا که آورند می نامی آن دنبال به و شود می داده نسبت بدان کشف زمانِ ترتیبِ به عددی گردد، می مشخص سیارکی مدار که همین

 از هایی نام بعدها. شد می انتخاب روم و یونان های اسطوره از زنانه های نام آغاز در. سِرِس ۱ مثالً گزیند؛ برمی کاشف معموالً

 و ها سگ حتی و دوستان زنان، های نام به کاشفان را ها سیارک از بسیاری. شدند برگزیده واگنر اپراهای و شکسپیر های نامه نمایش
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 مذکر های نام دارند، نامتعارف مدارهایی که سیارک چند درمورد جز است، رفته کار به مؤنث هایی نام همواره. نامیدند خود های گربه

 [۳.]است شده نهاده

 سیارکها کمربند

 یکنزد مریخ به بیشتر و دارند قرار آن در ها سیارک که است مشتری و مریخ بین ای ناحیه شد گفته که طور همان ها سیارک کمربند

 شمسی منظومه داخلی ناحیه. )دارند فاصله خورشید با م ک میلیون ۱۸۸ – ۳۸۸ حدود در ناحیه این های سیارک و مشتری به تا است

 گرانش دام در بعضی و کنند می عبور ناهید داخل از گردش هنگام ها آن از بعضی. هست شکل بیضی ها سیارک مدار(. ها سیارک

 قمرهای. کنند می برخورد یکدیگر با یا و افتند می مریخ دام در بعضی و شوند می خارج ها سیارک کمربند از و کرده گیر مشتری

 .اند افتاده آن دام در که باشند هایی سیارک است ممکن مریخ دیموس و فوبوس

 تاریکی برفراز
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 :باشد می نیز دیگر بخش سه شامل کمربند این بینید می شکل در که طور همان

Trojans :زنند می دور یک مشتری دور یک هر با و دارند مشتری با مشترک مدار تراوایی های سیارک یا ها تروجان 

Hildas :است خورشید دور به ها آن دور ۳ برابر خورشید دور به مشتری دور دو هر 

Greeks :است متغیر ها سیارک این دور تعداد. 

 :است مشخص زیر شکل در که دارند قرار آن در ها سیارک خیبر که دارد وجود نیز دیگر مدار سه اینها بر عالوه

 کنند می قطع را زمین مدار: آپولوها

 نزدیکترند خورشید به زمین از همیشه: ها آتن

 مریخ و زمین بین سیارکهای: آمورها
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 گیری اندازه

 .داشت وجود سیارکها قطر گیری اندازه برای راه ۳ تنها ۱۹۹۸ سال تا

 تابیده سیارک سطح بر خورشید از که نوری مقدار محاسبه و خورشید از آن فاصله گیری اندازه و تلسکوپ از استفاده: اول روش

(. باشد می آن اندازه با متناسب سیارک از شده آزاد گرمای یا و شده منعکس نور میزان) آن از شده آزاد گرمایی انرژی مقدار یا شده

 .کند سایه ایجاد و رفته ستاره یک پشت به و شده خارج دید از سیارک که مانیز مدت محاسبه و تلسکوپ از استفاده: دوم روش

 .سیارک از عکس تهیه و تلسکوپها رادیو از استفاده: سوم روش

 و است؛ خوردار بر فوق روشهای با مقایسه در بیشتری دقت از که اند نموده استفاده نیز چهارمی روش از دانشمندان ۱۹۹۱ سال از

 عکس برای آمریکا فضایی مأموریت اولین سال آن در(. Space Probes)باشد می فضایی اکتشافات و ماموریتها از استفاده آن

. شد واقع عکسبرداری مورد گالیله فضاپیمای توسط که بود سیارکی اولین Gaspra سیارک و شد آغاز سیارکها از برداری
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 NEAR مأموریت ناسا ۹۱ سال در. کرد می عبور سیارکها کمربند از باید آن به رسیدن راه در که بود مشتری سیاره گالیله مأموریت

(Near Earth Asteroid Rendezvous )عین در مأموریت این. رسید متیلدا سیارک کیلومتری ۱۲۱۱ به که داد انجام را 

 ان منشأ و ماهیت ٔ  درباره عیوسی اطالعات و آورده فرود سیارک یک روی بر را فضاپیمایی شد موفق ناسا بودکه موردی اولین حال

 به فضاپیما این بعد های سال در. آمد فرود eros سیارک روی بر ۳:۸۱ ساعت در ۲۸۸۱ فوریه در پیما فضا این. نماید کسب

 رسید دیگر های سیارک

 

 

 

 نتیجه گیری
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وفضاییتجهیزاتساختبراینیازموردآبوموادتأمینبرایتوانندمیهاسیارک

حالدرفضاییفناوریبامرتبطپژوهشیمراکزازبسیاریاکنونهم.روندکاربهمداری

.هستندهاآنطبیعیذخایرازبرداشتوهاسیارکبهسفرامکانمطالعه

برداشتمنظوربههاییایده،۴۲-تمیسسیارکسطحبربآیخکشفباوتازگیبه

توسطهیدروژنواکسیژنتأمینوفضانوردانمصرفیآبتولیدجهتهاسیارکازآب

اگر.استشدهمطرحآیندهفضاپیماهایسوختیاوتنفسیمصرفبرایآبالکترولیز

دارایسیارکباررهکهکردطراحیایگونهبهبتوانراآیندهفضاییسفرهایمدار

یکبرایالزمتأسیساتسادگیبهتوانمیباشدداشتهقرارمسیردرآبیخذخایر



 

هزار تومان به سایت علمی و دو با قیمت فقط  جابراین فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید . آسمانپژوهشی 

 

13 

 

کهاتوماتیکتمامتأسیساتی.نمودبناسیارکآنرویرافضاییسوختگیریایستگاه

تبدیلالکتریسیتهبهودریافتخورشیدیصفحاتتوسطخورشیدراتابشیانرژی

راسیارکخردهدرموجودآبیخالکتریکی،انرژیاینازاستفادهباسپسکردخواهد

سادهدستگاهیکباراحاصلهآبادامهدروکردهذوبسادهمیکروویواجاقیکبا

دستبهاکسیژنوهیدروژنانتهادر.شکاندخواهداکسیژنوهیدروژنبهالکترولیز

قرارایدهمرحلهدرهنوزرحطاین.شدخواهدذخیرههمازجدامخازندرآمده

.استنشدهعملیاتیوداشته
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:گزاری  سپاس   
هك از همه كساني هك طي اين  دانسته هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم  طرح اينك هك اين      

 .تشكر نمامیي رسانيده اند با راهنمايي و مساعدت خويش ياری  طرح 


