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 : ترجمه از       
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی       

   ٢٠٠٩ فبروری ١٣       برلين 
  
 
  
  

  در فضاء تصادم اقمار مصنوعی 
  

  زباله های ستارگان
  

 ، خود زير ٢٠٠٩ فبروری ١٣ در شمارۀ امروز ، Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين"مۀ روزنا
عناوين باال، خبری و گزارشی را انتشار داده است، که اينک به ترجمۀ هردو همت گمارده و ماحصل را تقديم 

  .ميکنم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خوانندگان گرانقدر پورتال 
  

 :خبر ــ ١
   

   در فضاء ر مصنوعی دو قمتصادم 
روسی ، هر دو ) از کار افتادۀ(بر اثر تصادم يک قمر  مخابراتی اتازونی با يک قمر نظامی خاموش : واشنگتن 

ديروز پنجشنبه ، دو ابرِ  ناشی ) ١) (NASA(ماهران ادارۀ فضاء  نوردی امريکا . تخريب گرديده و از هم  پاشيدند
موجود است که پارچه " بسيار اندک"خطر " ناسا"به گزارش .  دو قمر را تحت مشاهده گرفتنداز پارچه های اين

اوبر "واقع ) ٣"(ادارۀ کنترول فضائی المان. "را تهديد کنند) ٢ (ISSهای اين دو قمر، ستيشن بين المللی فضائی 
 ــ آژانس AFP. (اء پيمائی خواند  اين حادثه را ، اولين تصادم در تاريخ فضOberpfaffenhofen" پفـَِفـن هوفن
  )فرانس پرس

  

 :  ــ گزارش ٢
  

  زباله های ستارگان
  

  برای اولين بار دو قمر مخابراتی بزرگ باهم تصادم کردند
  

  اين حادثات تا چه حد خطرناک اند؟
  

  Rainer Kayserَرينر کــَيَزر : نويسنده 
قمر .  کيلومتر باالی سايبريا رخ داد٧٩٠در ارتفاع  شام  اروپای مرکزی روز سه شنبه ، تصادمی ٥٥ و ١٧بساعت 

 با سرعت بسيار باال Cosmos کيلوگرامۀ روسی نوع ٩٠٠ کيلوگرام با يک قمر ٥٦٠مخابراتی امريکائی با وزن 
دستگاههای رادار ادارۀ ترصد فضائی  امريکا دو ابر بزرگی را که از پارچه های . تصادم کرده و هردو منهدم گشتند

  .قمر ايجاد گرديده بود نشان داد، که در فضاء پخش ميگرديدنداين دو 
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  اين دو قمر از چه نوع بودند؟
 به فضاء پرتاب گرديده و بعد از دو سال از فعالت باز مانده و از آن تاريخ به بعد  در ١٩٩٣قمر نظامی روسيه در سال 

ضائی امريکائی عبارت بود از يک قمر مخابراتی جـِرم ف. َچکــَر ميزد) بحيث يک قمر مرده ــ شرح از مترجم(فضاء 
شرکت .  دور زمين می چرخيد١٩٩٧ که از سال Iridium Satellite LLC "ايريديم ستاليت"مربوط به کمپنی 

در پهلوی آن .  قمر فعال را اداره ميکند٦٦صاحب بزرگترين شبکۀ اقمار مخابراتی جهان بوده و همين اکنون " ايريديم"
. عال را بشکل احتياطی نگهميدارد، تا در صورت از کار ماندن قمرهای فعال، بکار بگماشته شوندهفت قمر غير ف

فورًا اعالن کرد که با از بين رفتن يک قمرش، در کار شبکۀ مخاراتی آن هيچ سکتگی " ايريديم"ازهمين خاطر شرکت 
از جمله آنهاست، فقط » "قطب جنوب"م به دستگاه تحقيقاتی امريکائی موسو« مشتريان اين شرکت، که . رخ نداده است

 روز ديگر ٣٠ترميم موقت برای روز جمعه در نظر گرفته شده و تا . با سکتگی کوتاه در کار خود مواجه گرديدند
  .، قمر ديگری بکار انداخته خواهد شد) صدمه ديده(بجای قمر مصدوم 

  

  چقدر تصادم در فضاء رخ ميدهد؟
، کنترول و ترصد بقايای اقمار مخروب را در "ناسا" ــ که در مؤسسۀ Nicholas Johnson" نکوالس جانسن"به گفتۀ 

اولين بار در تاريخ فضاء پيمائی ميباشد، که دو قمر فعال باهم تصادم "فضای دورادور زمين به عهده دارد ــ ، اين 
  ".ميکنند

 قمر جاسوسی ١٩٩٦مثًال  در سال . بوددر بيست سال گذشته فقط سه تصادم با زباله های اقمار به مشاهده رسيده 
تصادم کرده و شديدًا اسيب ديد، و آن هم با يکی از ) پارچه  های اقمار مخروبه( با بقايای Ceriseفرانسوی موسوم به 

البته هيچ کس گفته نميتواند که از کار افتادن اقمار تا چه حد معلول .  Arianeپارچه های راکت اروپائی منفجر شدۀ 
  .   خروبات فضائی شمرده شده ميتوانندهمين م

  
  

  
  

  مخابراتی امريکائی که با قمر مردۀ روسی تصادم کردقمر 
  و ويران گشت

  

  چه اجرامی دورادور زمين ميچرخند؟
 اولين قمر مصنوعی را در مدار زمين قرار داد، تا کنون حدودًا ١٩٥٧از وقتی که روسييۀ شوروی در تابستان سال 

ائی که همين اکنون دورادور زمين ميچرخند، به تعداد اقمار فعال و معلوم فض.  قمر به فضاء فرستاده شده اند٦٠٠٠
البته تعداد واقعی اين اقمار بسيار بيشتر است، چون يک عده اقمار جاسوسی نيز در فضاء مصروف .  ميرسد٨٠٠

در مدت پنجاه سال گذشته جمعًا . بر اين رقم، مقدار غير قابل تخمين زبالۀ فضائی نيز عالوه ميگردد. فعاليت ميباشد
ۀ انفجار ثبت گرديده، که نصف آن به حساب راکتهائی ميرود که از فعاليت باز مانده و مواد محترقۀ آنها خود  واقع٢٠٠

عالوه بر اينها، اقمار مرده به آن اضافه ميگردند، که بی اراده بهر طرف سرگردانند، و يا آالت و . منفجر گرديده است
مای ايشان، خطا خورده و نيز پارچه هائی که از قشر بيرونی افزاری که از دست فضاء پيمايان حين ترميم فضاء پي

  .اقمار جدا گرديده اند و چيزهای ديگر
 پارچۀ مخروبه را که هر کدام بيشتر از ده سانتی متر بزرگ اند، در ١٨٠٠٠رادار های امريکائی و اروپائی بيشتر از 

.  باال برد٥٠٠و قمر اخير اين پارچه ها را به اندازۀ  تصادم د.  کيلومتری باالی زمين ثبت کرده اند٢٠٠٠ارتفاعاِت تا 
تخمين ) شش صد هزار (٦٠٠٠٠٠تعداد قطعات کوچکتر از آن را هيچکس نمی داند، ولی متخصصان آن را بيشتر از 

  .ميکنند
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  پيمائی شمرده ميشوند؟آيا اين پارچه ها خطری برای فضا
به تخمين ماهران، هزاران سال بکار است تا اين مقدار . انندپارچه های مخروب تا زمان طوالنی در فضاء باقی ميم

به اصطکاک رسيده و سقوط ) اتمسفير باقيمانده در ارتفاعات بلند ــ مترجم(زبالۀ فضائی در اقشار بسيار رقيق اتمسفير 
 چون اين پارچه ها با سرعت بسيار بزرِگ هزاران کيلومتر در ساعت در حرکت اند، کافيست که پارچۀ کوچکی . کنند

  .از آنها به اقمار مصنوعی اصابت نموه و باعث آسيب و حتی تخريب آنها گردد
پارچه ای ) ٤ ( Esa" ايسا" مأمور ادارۀ فضا پيمائی اروپائی موسوم به Gerhard Drolshagenگيرهارد درولسهاگن 

 و بعد از هشت سال کار، در فضاء ٢٠٠٢ را که در سال Hubble" هبل"از سلولهای آفتابی تلسکوپ امريکائی 
  .تعويض گرديده و به زمين آورده شده بود،  زير مشاهده گرفت و آن را سوراخ سوراخ يافت

ازينرو اين . ان فضائی، تهديد گرديده است نيز بار بار از ناحيۀ همين پارچه های سرگردISSستيشن بين المللی فضائی 
اين ستيشن نظر به . ستيشن از مانورهائی کار ميگيرد، تا ضربات ناشی از تصادم پارچه ها و زباله ها را خنثی بسازد

هدايت سيستم ترصد زمينی که از نزديک شدن پارچه های بزرگ هشدار ميدهد، مجبور بوده که چندين مرتبه در سال 
البته معلوم نيست که از ناحيۀ تصادم . را تغيير بدهد و بالوسيله از تصادم با اين پارچه ها در امان بماندارتفاع خود 

" آی اس اس"پارچه های کوچکی که از طرف سيستم رادار مراکز ترصد، کشف شده نميتواند،  چه خطری متوجه 
 زوال فشار خود، مورد اصابت پارچه های است؟ احتمال آنکه اين ستيشن در ظرف ده سال آينده بخاطر کم گشتن و

  .کوچک قرار بگيرد، تا به پنجاه درصد پيش بينی ميگردد و اين رقم از ديد تعدادی از متخصصان قابل تشويش نيست
 کيلومتر ــ و بدين ترييب بمراتب پائين تر از مدار تصادم اخير ــ  به دورادور ٣٥٠در ارتفاع " آی اس اس" چون 

کدام خطر بالفاصله را از ناجيۀ ابر پارچه های ايجاد شدۀ تصادم اخير،  " ناسا"ازينرو متخصصان زمين ميچرخد، 
البته چون ابر متشکل از پارچه ها در حال انتشار و گسترش است، ازينرو در آيندۀ دور امکان . متوجه آن نمی بينند
 خطری به اقماری بحساب آمده ميتواند که در اين پارچه ها. ، نميتوان منتفی دانست"آی اس اس"اصابت آنها را با 

 تا ٨٠٠در ارتفاعات " ايريديم"به گفتۀ جانسن تعداد زياد اقمار هواشناسی کمپنی . ارتفاعات بلند به دور زمين ميچرخند
  .  کيلومتر دور ميزنند، که پارچه های ناشی از تصادم اخير يک تهديد اضافگی را برايشان بوجود آورده است٨٥٠

  

  ا پارچه ها ميتواند اهل زمين را تهديد نمايد؟ اي
پارچه های کوچک حين عبور از اتمسفير مشتعل گشته و نابود ميگردند، اما پارچه های اقمار بزرگ ميتوانند تا سطح 

 يک قمر استخباراتی شوروی سقوط کرد و بر اثر آن  قطعات راديو کتيف آن بر ١٩٧٨مثًال در سال . زمين نيز برسند
 مليون دالر برای روبيدن آثار راديو ٦،٥در آن زمان روسيۀ شوروی مجبور گشت تا مبلغ . کانادا باريدن گرفتشمال 

  .اکتيف به حکومت کانادا بپردازد
البته قرار بود که .  بر آستريليا باريدSkylab" سکای لب" قطعات يک البراتور فضائی امريکائی بنان ١٩٧٩در سال 

" ٧سليوت " قطعات قمر ١٩٩١در فبروری .  بر اتالنتيک جنوبی بريزند ، که چنين نشدبقايای اين ستيشن فضائی
Saljut که از خط السير خود منحرف " سونِد مارس"پنج سال بعد قمر ديگر روسی بنام .   بر ارجنتاين ريختن گرفت ٧

وط قطعات اقمار بر زمين، تلفات البته تا حال  سق.  در امريکای جنوبی سقوط کردAnd" اند"گرديده بود، بر کوهستان 
برای اينکه در آينده هم چنين باشد، مراکز فضاپيمائی از همين حاال ميکوشند، تا اقمار را پيش از ختم . جانی نداشته

  . دورۀ مأموريت شان صورت کنترول شده، به مناطق غير مسکون سقوط بدهند
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :مترجمتوضيحات 
   ) Google" گوگل" از با استفاده( 
رۀ او ادملی ئی فضاء پيما" يعنی National Aeronautics and Space Administration مخفف NASA ــ ١

  "فضائی
  "ستيشن بين المللی فضاء"  يعنیInternational Space Station مخفف ISS ــ  ٢
خوانده ميشود  (DLR)که مخففًا     Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt ــ نام اصلی اين اداره ٣
-Deutsches Raumfahrt" تاگس شپيگل"در . است" مرکز تحقيقات هوا ـ و فضاء پيمائی المان"

Kontrollzentrumآورده اند که مترجم هم در باال همانطور ترجمه کرده است  .  
  "آژانس اروپائی فضاء" يعنی European Space Agency مخفف  Esa ــ ٤
  

  :تبصرۀ مترجم 
ند، تا اينکه اين تاکنون ممالک بسيار جهان اقمار خود را يا خود و يا از طريق راکتهای بيگانه به فضاء فرستاده ا

قسمی که شنيدم، رژيم . ــ به گفتۀ حضرت حافظ شيرازی ــ مالخور گشت و بدست ماليان ايران افتاد" صنعت دالله"
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ِ  ساخت ايران به "راکت حامل"آخوندی جمهوری اسالمی نيز چندی پيش يک قمر مصنوعی ساخت ايران را با يک 
  .که در تصرف تکنالوژی فضاء پيمائی قرار گرفتهايران گويا آخرين کشوريست . فضاء پرتاب کرد

. انسانان بی انصاف نه تنها زمين را فاسد ساختند، که در آسمان نيز پنجه انداخته و کار فضاء را نيز ميخواهند بسازند
ابرقدرت امريکا در دوران جنگ سرد اتحاد شوروی را در يک مسابقۀ تسليحاتی و خصوصًا رقابت فضائی چنان 

 که کمر اقتصاد نيم بندش را شکست، تا اينکه ضربات آخرين و کاری را در نبرد افغانستان برداشت، و رهسپار پيچاند،
  :و ازين که بگذريم. اسفل السافلين و تحت السقر گرديد

از جمله . ممالک زورآور جهان همين اکنون صدها قمر استخباراتی و نظامی خود را دورادور کرۀ زمين ميچرخانند
پشه را در هوا تشخيص ميدهد، " نر و مادۀ"ی بيشترين اقمار جاسوسی را در اختيار دارد، که به مدد آنها نه تنها اتازون

خود را نيز از طريق آنها رهنمون  Drohnes" درون های"بلکه راکت های رهبری شده  و طيارات بی سرنشين يا 
واضع ملکی و مردم بيگناه حمله ور گشته و طيارات و عجب است اينکه قوای اشغالگر اتازونی يکرنگ بر م. ميگردد

مگر اين همه حمالت . خود را بدانجاها ميفرستد، تا آه از نهاد نصف جنوبی و شرقی افغانستان بدر آورد" کشتارگر"
 افغانستان، بدون هدف صورت ميگيرد، و آن هم نه يکبار بلکه بار بار و هر مواضع ملکی هوائی بر " کور و کر"

  هر هفته  و هر روز؟؟؟ ماه و 
  

 !!!عاقالن خود قضاوت کنند
  

 


