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НАСА је успешно сударила ДАРТ летелицу са астероидом "Диморфос".

  

  

Тренутак удара летелице "ДАРТ" у астероид "Диморфос"

  

Још увек се чека потврда да је судар померио путању астероида. Уколико се испостави
да јесте, то ће бити први пут да су људи успешно променили путању неког небеског
тела.

  

Опсерваторије широм света активно посматрају да ли је судар успео да промени
кретање астероида, укључујући Насине свемирске телескопе „Џејмс Веб“ и „Хабл“.

    

ДАРТ је НАСА-ина свемирска летелица предвиђена за тест двоструког преусмеравања
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астероида. Осмишљена је тако да удари астероид као тест отклањања опасности по
планету Земљу.

  

  

Демонстрација скретања астероида у орбити је кључни тест који НАСА и друге агенције
желе да изврше пре него што се створи било каква стварна потреба и опасност по
Земљу, преноси Данас.

  
  

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion ’s DRACO Camera, as the vending
machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a
football stadium and poses no threat to Earth. 
pic.twitter.com/7bXipPkjWD

  — NASA (@NASA) September 26, 2022    

ДАРТ мисија је НАСА-ина демонстрација кинетичке технологије ударца, која утиче на
астероид да би прилагодио његову брзину и путању.
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https://twitter.com/hashtag/DARTMIssion?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/7bXipPkjWD
https://twitter.com/NASA/status/1574539270987173903?ref_src=twsrc%5Etfw


НАСА је успешно сударила летелицу „ДАРТ“ са астероидом "Диморфос". Уколико се потврди успех теста, то ће бити први пут у историји да су људи променили путању неког небеског тела
уторак, 27 септембар 2022 01:38

  

Летелица је лансирана ракетом „Спејс Икс Фалкон 9“ из базе свемирских снага
Ванденберг у Калифорнији. Лансирање се десило 23. новембра 2021. године, а
предвиђено је да се судар са астероидом догоди ноћас нешто након један сат ујутру по
нешем времену.

  

НАСА-ин тест двоструког преусмеравања астероида (ДАРТ) има један једини
инструмент „Астероид камеру“ који служи за оптичку навигацију, познат и као ДРАКО
камера.

  

ДРАКО служи као око свемирске летелице и водиће ДАРТ до коначног одредишта:
удара са астероидом Диморфос.

  

Преко ДРАКО камере која шаље једну слику у секунди на Земљу, моћи ћете уживо да
гледате судар са астеродиом.

  

У сатима пре удара, екран ће изгледати углавном црн, са једном тачком светлости.

  

Та тачка је бинарни астероидни систем Дидимос који се састоји од већег астероида по
имену Дидимос и мањег астероида који кружи око њега под називом Диморфос.

  
  

Veceras postoji odlican razlog da ostanete budni do 1:14 iza ponoci jer cete na ovom linku
uzivo moci da pratite istorijski nameran sudar DART satelita u asteroid u cilju vezbe “skreni
asteroid sa puta” https://t.co/twg67ZT5G3

  — Tijana Prodanovic (@CosmicT) September 26, 2022    

Када се астероида Диморпхос буде приближио, тачка светлости ће постати већа и на
крају ће бити видљиви детаљни астероиди.
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Нешто након један сат после поноћи ДАЕТ би требало да се намерно сруши на астероид
Диморфос.

  

  

Овај догађај ће бити одложен због времена потребног да слике стигну на Земљу, плус
додатног времена за слање слика на различите платформе.

  

Након удара, слика ће постати црна – због губитка сигнала.

  

После отприлике два минута, овај пренос ће се претворити у репризу – приказујући
последње тренутке који су довели до удара.

  

(Агенције)
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