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Yrði skærari en Pólstjarnan
Þorsteinn Sæmundsson stjörnufræðingur sem fylgist manna
best með því sem gerist í heimi
geimrannsókna segir ekki ástæðu
til að hlaupa upp til handa og fóta
vegna Apophis og hugsanlegrar
hættu á að hann rekist á jörðina.
„Ég held að það séu mestar líkur
á því að nánari mælingar á braut
smástirnisins sýni að það fer
fram hjá án þess að okkur stafi
hætta af,“ segir hann.
Næsta
tækifæri
til
að
mæla braut steinsins af meiri
nákvæmni að sögn Þorsteins
gefst árið 2013 og svo enn aftur
árið 2021. „Ef þær mælingar
sýna sömu niðurstöðu þá yrði að
reyna að grípa til aðgerða,“ segir
hann. Þorsteinn telur raunhæft
að hægt verði að senda geimfar

til móts við steininn til að breyta
braut hans. „Tæknin er að komast á það stig að við eigum að
geta breytt braut smástirnis eins
og þessa,“ segir Þorsteinn.
Hins vegar segir hann að það
sé óumflýjanlegt að smástirni
rekist á jörðina fyrr eða síðar.
Það hafi gerst og eigi eftir að
gerast aftur. „Líkurnar á því
að þetta gerist á einni mannsævi eru einn á móti tíu þúsund,
sem eru bara þó nokkuð miklar
líkur.“
Þorsteinn dregur ekkert úr
því að slíkur árekstur myndi
valda gríðarlegu tjóni. „Ef stór
loftsteinn færi í hafið, sem mestar líkur eru á, þá myndi það
framkalla flóðbylgjur sem gætu
verið nokkur hundruð metrar á

hæð.“
Samkvæmt
núverandi
útreikningum á braut Apophis
fer hann fram hjá jörðinni í um
þrjátíu þúsund kílómetra fjarlægð þann 13. apríl 2029. Það er
mjög nálægt að sögn Þorsteins
og nefnir til dæmis að gangi það
eftir myndi steinninn geta sópað
burt nokkrum fjarskiptatunglum ef illa tekst til. „Hann mun
að minnsta kosti sjást greinilega
á himni og að öllum líkindum
verða skærari en Pólstjarnan,“
segir Þorsteinn Sæmundsson.

ÞORSTEINN SÆMUNDSSON Telur mestar
líkur á að Apophis muni fara fram hjá jörðu
í öruggri fjarlægð.
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ROCCO leðursófasett
3+1+1
Verð áður:
Verð nú:

Frá smástirni
til loftsteins
Loftsteinn verður ekki loftsteinn fyrr en hann skellur
á jörðina. Fram að því heitir
hann smástirni. Þetta geimgrýti getur verið afar mismunandi að stærð, allt frá
risastórum flykkjum á borð
við Apophis, niður í agnarlítil
sandkorn. Þetta eru smæstu
agnir geimsins sem eru á
braut um sólu. Steinarnir eru
yfirleitt úr bergi, bergi og
járni eða járni. Flestir þeirra
eru frá því sólkerfið myndaðist fyrir um 4600 milljónum
ára.
Vegna smæðar sinnar verða
loftsteinar fyrst sýnilegir
þegar þeir komast í snertingu
við lofthjúp jarðar. Þá sést
það sem við köllum yfirleitt
stjörnuhrap. Steinarnir glóa
vegna núnings við sameindir lofthjúpsins sem skella á
þeim á miklum hraða. Flestir
loftsteinar brenna algjörlega
upp í lofthjúpnum í um 100
km hæð. Þeir sjást sjaldan í
meira en fáeinar sekúndur og
ferðast á hraðanum 5-30 kílómetrar á sekúndu. Stundum
eru steinarnir þó það stórir að
þeir ná ekki að brenna upp til
agna í lofthjúpnum og falla til
jarðar.
Til eru mörg dæmi um
að loftsteinar hafi skollið til
jarðar. Í október 1992 sást eldhnöttur á himni yfir Peekskill
í New York sem splundraðist í
nokkra hluta og féll til jarðar.
Eitt brotið lenti á bifreið konu
nokkurrar. Hún slapp ómeidd
en varð afar undrandi þegar
hún fór út úr bílnum og sá
hvar stór steinn lá við hliðina
á honum. Steinninn reyndist
vera loftsteinn og var tólf kíló
á þyngd. Verra var fyrir konuna að tryggingar bæta ekki
tjón af völdum loftsteina svo
hún sat uppi með kostnaðinn
af skemmdunum á bílnum.
Hún sló hins vegar eign sinni
á steininn og svo hljóp heldur betur á snærið hjá henni
því henni voru boðnir nokkur þúsund dollarar fyrir loftsteininn og bílinn sem nú er
sýningargripur.
Heimild:
Stjörnufræðivefurinn.
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FOCUS leðursófasett
3+1+1

FOCUS sófasett

með óhreinindavörðu microfiberáklæði

3+1+1
Verð:
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LUNA leðursófasett
3+1+1

3+2

188.000.- 178.000.-

Glæsilegar vörur
fyrir jólin
ný sending af fallegri gjafavöru
ARJAN

LISA

Verð:

Verð:

13.500.-

12.500.-
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Fáanlegur bæði í hvítu og dökkbrúnu leðri

Verð áður:
Verð nú:

Stóll með stálgrindafótum

THEO

Verð:

Verð:
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