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Ο «ςκουπιδότοποσ» του Διαςτήματοσ 

 

Δρ. Ιωάννησ Παρίςησ 

 

Όταν εκτοξεύθηκε ο πρώτοσ δορυφόροσ, η ανθρωπότητα δεν ϊνοιξε απλώσ ϋνα 

παρϊθυρο ςτο ύμπαν, αλλϊ επύςησ αποκϊλυψε ϋνα νϋο εύδοσ ςκουπιδιών, τα οπούα 

πολύ ςύντομα επϋςτρεψαν ςτο εγγύσ τησ γόινησ επιφϊνειασ διϊςτημα, με τη μορφό 

ενόσ γιγαντιαύου ςκουπιδότοπου γεμϊτου από ςυντρύμμια και θραύςματα 

δορυφόρων και πυραύλων. Πληςύον τησ γόινησ επιφϊνειασ το διϊςτημα περιϋχει 

περύπου 26.000 μεγϊλα αντικεύμενα και 3-5 φορϋσ περιςςότερα μικρϊ ςτοιχεύα, όπωσ 

απορριπτόμενα τεμϊχια καλυμμϊτων, τεμϊχια ςυναρμολόγηςησ, κλπ. Όλα αυτϊ 

ςυνεχώσ ςυγκρούονται μεταξύ τουσ, με αποτϋλεςμα κϊθε τϋτοια ςύγκρουςη να 

πολλαπλαςιϊζει τον αριθμό των θραυςμϊτων. 

Ένα από τα χαρακτηριςτικϊ κϊθε δορυφόρου εύναι το όριο ζωόσ του, το οπούο 

κυμαύνεται κατϊ μϋςο όρο γύρω ςτα πϋντε ϋτη. Εδώ προκύπτει το ερώτημα: τι γύνεται 

μετϊ το πϋρασ τησ επιχειρηςιακόσ ζωόσ ενόσ δορυφόρου; Σο γεγονόσ εύναι ότι ϋνασ 

πολύ μεγϊλοσ αριθμόσ δορυφόρων εκτόσ λειτουργύασ περιφϋρεται ςτο διϊςτημα και 

προβληματύζει ςοβαρϊ τουσ επιςτόμονεσ. Αλλϊ δεν εύναι μόνον αυτού. Τπϊρχει και 

ϋνασ τερϊςτιοσ αριθμόσ τεμαχύων, διαφόρων μεγεθών, που προϋρχονται από 

υπολεύμματα πυραύλων ό κατεςτραμμϋνουσ δορυφόρουσ, δημιουργώντασ ϋνα 

απϋραντο «ςκουπιδότοπο» ςτο διϊςτημα. 

Σο πρόβλημα των διαςτημικών «ςκουπιδιών» (ςυνόθωσ αναφϋρονται ωσ space depris 

ό space junk) φαύνεται ότι γύνεται ολοϋνα και πιο ςοβαρό. ε υψόμετρο γύρω ςτα 200 

χιλιόμετρα και πϊνω – δηλαδό ςτην αποκαλούμενη χαμηλό γόινη τροχιϊ (low earth 

orbit -LEO) - βρύςκουμε τα τελευταύα τμόματα των πυραύλων που χρηςιμοποιούνται 

για την εκτόξευςη δορυφόρων, τμόματα των ενιςχυτών εκτόξευςησ, κώνουσ του 

ρύγχουσ των πυραύλων που απορρύπτονται ςε κϊποια φϊςη τησ εκτόξευςησ καθώσ 

επύςησ και εγκαταλελειμμϋνουσ δορυφόρουσ. Η χαμηλό γόινη τροχιϊ εύναι γεμϊτη από 

διαςτημικϊ ϊχρηςτα μικροαντικεύμενα και τεμϊχια μετϊλλου και ϊλλων υλικών 

προερχομϋνων από κελύφη πυραύλων, δορυφόρουσ που εξερρϊγηςαν και ϊλλα παλιϊ 

διαςτημόπλοια. Με δεδομϋνο ότι όλεσ οι εκτοξεύςεισ δεν εύναι επιτυχεύσ, ςτα 

«απορρύμματα» αυτϊ θα πρϋπει να προςτεθούν τα υπολεύμματα πυραύλων, 

δορυφόρων και διαςτημοπλούων που εξερρϊγηςαν πριν τεθούν ςε τροχιϊ. Επύςησ, 

εύδη διαβύωςησ που απορρύπτονται από επανδρωμϋνα διαςτημόπλοια και 

διαςτημικούσ ςταθμούσ, καθώσ επύςησ και μικρότερα εύδη, μεταξύ των οπούων ζώνεσ 

και εργαλεύα που χϊνονται από αςτροναύτεσ που εκτελούν διαςτημικό «περύπατο» 

ϋξω από τα ςκϊφη τουσ. Σο 1965, κατϊ τη διϊρκεια του πρώτου διαςτημικού 

«περιπϊτου», ο αςτροναύτησ του Gemini 4, Edward White, ϋχαςε το γϊντι του. Για ϋνα 

μόνα, το γϊντι παρϋμεινε ςε τροχιϊ με ταχύτητα 28.000 χλμ/ω, καθιςτϊμενο ϋτςι το 

πιο επικύνδυνο ϋνδυμα τησ ιςτορύασ. Περιςςότερα από 200 αντικεύμενα, τα πιο πολλϊ 

απ’ αυτϊ ςϊκοι ςκουπιδιών, αφϋθηκαν ςτο διϊςτημα από τον ςοβιετικό διαςτημικό 

ςταθμό Mir ςτη διϊρκεια τησ πρώτησ δεκαετύασ τησ λειτουργύασ του.  

Η πρώτη καταςτροφό που δημιούργηςε θραύςματα ςτο διϊςτημα ςυνϋβη τον Ιούνιο 

του 1961 όταν εξερρϊγη ο αμερικανικόσ δορυφόροσ TRANSIT 4A R/B, εξαιτύασ 
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προβλόματοσ ςτο προωθητικό ςύςτημα. Σο παλιότερο ϊχρηςτο αντικεύμενο που 

βρύςκεται ακόμη ςτο διϊςτημα εύναι ο δεύτεροσ αμερικανικόσ δορυφόροσ, ο Vanguard 

I, που εκτοξεύθηκε ςτισ 17 Μαρτύου 1958, και λειτούργηςε μόνο 6 ϋτη. Σα 

περιςςότερα διαςτημικϊ ςκουπύδια που δημιουργόθηκαν από καταςτροφό 

διαςτημοπλούων προόλθαν από το ανώτερο τμόμα του πυραύλου Pegasus που 

εκτοξεύθηκε το 1994. Η ϋκρηξό του το 1996 δημιούργηςε ϋνα ςύννεφο από 300.000 

περύπου θραύςματα μεγαλύτερα των 4 χιλιοςτών.  

Ακούγεται ύςωσ λύγο παρϊξενο το πώσ εύναι δυνατόν αυτϊ τα μικρϊ αντικεύμενα να 

αποτελούν απειλό, όμωσ μικρϊ ςωματύδια μπορούν να διατρυπόςουν και να 

προκαλϋςουν ςοβαρϋσ φθορϋσ ςε μϋρη διαςτημικών ςκαφών. Οι τεχνικού εδϊφουσ 

των διαςτημικών λεωφορεύων βρύςκουν πϊντοτε μετϊ το πϋρασ μιασ αποςτολόσ, 

μικρϊ διαςτημικϊ ςωματύδια που ϋχουν ςφηνωθεύ βαθιϊ μϋςα ςτα παρϊθυρα των 

διαςτημοπλούων. 

όμερα μόνο δύο χώρεσ – οι Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ και η Ρωςύα -  παρακολουθούν τα 

ςκουπύδια που δημιουργούνται ςτο διϊςτημα από ανθρώπινη παρϋμβαςη 

χρηςιμοποιώντασ ραντϊρ και οπτικό εξοπλιςμό. Επιςόμωσ, γύρω ςτα 10.000 

αντικεύμενα, με ελϊχιςτο μϋγεθοσ 10-30 εκατοςτών ςτισ χαμηλϋσ τροχιϋσ (ϊνω των 

200 χιλιομϋτρων) και περύπου ενόσ μϋτρου ςτισ γεωςτατικϋσ τροχιϋσ (ςε ύψοσ 

περύπου 36.000 χιλιομϋτρων) ελϋγχονται. Αυτό ςημαύνει ότι παρακολουθούνται ςε 

μόνιμη βϊςη, καταχωρύζονται ςε ειδικούσ καταλόγουσ και ταυτοποιούνται ωσ προσ 

την προϋλευςό τουσ. Η ςημαντικότερη παγκοςμύωσ εγκατϊςταςη για την 

παρακολούθηςη των θραυςμϊτων που περιφϋρονται ςτο διϊςτημα εύναι το Orbital 

Debris Program Office τησ NASA που εδρεύει ςτο Johnson Space Center ςτο Χιούςτον. 

Σα ςτοιχεύα που ϋχουν καταγραφεύ για τα ϊχρηςτα αντικεύμενα που περιφϋρονται ςτο 

διϊςτημα, και αναφϋρονται ςτην προϋλευςό τουσ, τουσ κατεςτραμμϋνουσ 

δορυφόρουσ, κλπ., εύναι λεπτομερώσ καταχωρημϋνα ςτην ϋκδοςη τησ NASA “HISTORY 

OF ON-ORBIT SATELLITE FRAGMENTATIONS”, 13th Edition, Orbital Debris Program 

Office, May 2004. 

Ο ςυνολικόσ αριθμόσ των τεμαχύων που ανακαλύφθηκαν και παρακολουθούνται, με 

διϊμετρο μεγαλύτερη των 10 εκατοςτών, πληςιϊζουν τισ 14.000. Περύπου 950 από 

αυτϊ εύναι δορυφόροι ςε λειτουργύα από διϊφορεσ χώρεσ. Ο αριθμόσ των 

αντικειμϋνων που ϋχουν μϋγεθοσ μϋχρι 10 εκατοςτϊ πληςιϊζει τισ 200.000-250.000, 

μεταξύ 1-10 χιλιοςτών τα 70-80 εκατομμύρια, ενώ τα ακόμη μικρότερα (μερικϊ 

εκατομυριοςτϊ του μϋτρου ό λιγότερο) εύναι τησ τϊξησ του ενόσ διςεκατομμυρύου. 

Ωςτόςο, για τα τελευταύα απλώσ υπϊρχουν εκτιμόςεισ, δεδομϋνου ότι η παρατόρηςη 

τϋτοιων ςωματιδύων βρύςκεται πϋραν των δυνατοτότων των τηλεςκοπύων και των 

ραντϊρ και ϋτςι δεν εύναι δυνατό η καταγραφό τουσ.   

Για να δώςουμε μια εντύπωςη των προβλημϊτων που μπορεύ να δημιουργηθούν από 

αυτϊ τα διαςτημικϊ ςκουπύδια, θα αναφϋρουμε ότι ϋνα τϋτοιο τεμϊχιο μεγϋθουσ μιςού 

χιλιοςτού πετώντασ με ταχύτητα 10-20 φορϋσ εκεύνησ ενόσ βλόματοσ τυφεκύου 

μπορεύ εύκολα να διαπερϊςει τη ςτολό ενόσ αςτροναύτη. Ένα ςωματύδιο μεγαλύτερο 

του ενόσ εκατοςτού που θα προςκρούςει ςε ϋνα δορυφόρο που βρύςκεται ςε 

λειτουργύα, μπορεύ να τον αχρηςτεύςει εύτε προκαλώντασ ςημαντικό βλϊβη εύτε 

εκτρϋποντϊσ τον από την τροχιϊ του. Εδώ θα θϋλαμε να θυμύςουμε ςτουσ αναγνώςτεσ 

τα όςα αναφϋραμε ςε ςχετικό μασ ςημεύωμα ςτο τεύχοσ του Μαρτύου 2007 με τύτλο 

«Ανηςυχύεσ από τισ διαςτημικϋσ δραςτηριότητεσ τησ Κύνασ».  
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υγκρούςεισ με μεγαλύτερα αντικεύμενα δεν εύναι πιθανϋσ, αν και ϋχουν υπϊρξει 

ανϊλογεσ περιπτώςεισ. Για παρϊδειγμα: 

 Σον Ιούλιο του 1996 ϋνα από τα θραύςματα του τελευταύου ςταδύου πτόςησ 

ενόσ γαλλικού πυραύλου Ariane 4, προςϋκρουςε και προκϊλεςε βλϊβη ςτον 

επύςησ γαλλικό μικρο-δορυφόρο Cerise που εύχε εκτοξευθεύ ϋνα ϋτοσ πριν, 

ςπϊζοντασ τη ρϊβδο ςταθεροπούηςησ τησ βαρύτητασ.  

 Σον Ιούνιο του 1999, ο Διεθνόσ Διαςτημικόσ ταθμόσ (ΔΔ), που ακόμη δεν 

εύχε επανδρωθεύ, ϋφταςε κοντϊ ςτο να προςκρούςει ςε θραύςμα που 

προερχόταν από επιταχυντό πυραύλου.  

 Επύςησ, το 2001, ο ΔΔ χρειϊςθηκε να κϊνει ειδικό ελιγμό προκειμϋνου να 

αποφύγει ϋνα μεταλλικό τεμϊχιο βϊρουσ 7 κιλών το οπούο εύχαν χϊςει 

αςτροναύτεσ κατϊ τη διϊρκεια δραςτηριότητασ εκτόσ διαςτημοπλούου.  

 Σον Ιανουϊριο του 2005, το τμόματα των τελευταύων ςταδύων δύο πυραύλων 

εκτόξευςησ δορυφόρων, ενόσ των ΗΠΑ και ενόσ τησ Κύνασ, που εύχαν 

εκτοξευθεύ ςε διαφορετικϋσ χρονιϋσ, ςυγκρούςθηκαν. 

 τη διϊρκεια των δεκαπϋντε ετών τησ ύπαρξόσ του, ο ςοβιετικόσ διαςτημικόσ 

ςταθμόσ Mir παρατόρηςε διϊφορα ςημαντικού μεγϋθουσ αντικεύμενα να τον 

προςεγγύζουν ςε απόςταςη ενόσ ϋωσ τριών χιλιομϋτρων.   

Εκτόσ από τουσ κινδύνουσ πρόςκρουςησ, οι ςυγκεντρώςεισ διαςτημικών θραυςμϊτων 

αυξϊνουν επύςησ τα επύπεδα τησ ακτινοβολύασ ςτο εγγύσ τησ γόινησ επιφϊνειασ 

περιβϊλλον. Επύ των ημερών τησ, η οβιετικό Ένωςη εύχε εκτοξεύςει 33 

διαςτημόπλοια που ϋφεραν πυρηνικϋσ μονϊδεσ ιςχύοσ. Μετϊ την εκπλόρωςη τησ 

αποςτολόσ τουσ, οι μονϊδεσ αυτϋσ απορρύφθηκαν από τουσ δορυφόρουσ και τϋθηκαν 

ςτην αποκαλούμενη τροχιϊ-νεκροταφεύο, ςε ύψοσ 700-1000 χιλιομϋτρων. Εκεύ, οι 

πυρόνεσ τουσ, που αποτελούνται από ςυγκροτόματα καυςύμων, απορρύφθηκαν εκ 

νϋου. όμερα, ςτην τροχιϊ-νεκροταφεύο «ςταθμεύουν» 44 ραδιενεργϋσ πηγϋσ που 

προϋρχονται από τη Ρωςύα. Πρόκειται για δύο δορυφόρουσ με πυρηνικϋσ μονϊδεσ 

ιςχύοσ (Cosmos-1818 και Cosmos-1867), ςυγκεντρώςεισ καυςύμων και 12 εκτόσ 

λειτουργύασ αντιδραςτόρεσ, 15 ςυγκεντρώςεισ πυρηνικών καυςύμων, καθώσ και ϊλλεσ 

μονϊδεσ καυςύμων. Όλα αυτϊ αναμϋνεται να παραμεύνουν ςε τροχιϊ όχι λιγότερο από 

300-400 χρόνια.   

Οι Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ εύναι ϊλλη μια χώρα που ςυμβϊλλει ςτα υψηλϊ επύπεδα 

ραδιενϋργειασ ςτο εγγύσ τησ γόινησ επιφϊνειασ διϊςτημα. Σον Απρύλιο του 1964, ο 

δορυφόροσ πλοόγηςησ Transit-SB, που ϋφερε γεννότρια ραδιοώςοτόπων, απϋτυχε να 

τεθεύ ςε τροχιϊ και διαλύθηκε ςε κομμϊτια. Ενώ καιγόταν ςτην ατμόςφαιρα, 

διαςκορπύςτηκε ποςότητα πλουτωνύου-238, βϊρουσ περύπου ενόσ κιλού, πϊνω από το 

δυτικό τμόμα του Ινδικού Ωκεανού, βόρεια τησ Μαδαγαςκϊρησ. Σο αποτϋλεςμα όταν 

να δεκαπενταπλαςιαςθεύ το επύπεδο ραδιενϋργειασ ςτον κόςμο. Λύγα χρόνια 

αργότερα, ο μετεωρολογικόσ δορυφόροσ Nimbus-B με αντιδραςτόρα ουρανύου-235, 

ςυνετρύβη ςτα νερϊ του Ινδικού Ωκεανού. όμερα υπϊρχουν επτϊ αμερικανικϋσ πηγϋσ 

ραδιενϋργειασ περιςτρεφόμενεσ γύρω από τη Γη ςε τροχιϋσ που κυμαύνονται από 800 

ϋωσ 1.100 χιλιόμετρα (δηλαδό εντόσ τησ LEO) και δύο ακόμη πληςύον τησ 

γεωςτατικόσ τροχιϊσ.  
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Η απειλό που υπϊρχει τόςο από τουσ ρωςικούσ όςο και από τουσ αμερικανικούσ 

πυρηνικούσ δορυφόρουσ εύναι ότι, θα μπορούςαν να ςυγκρουςθούν με διαςτημικϊ 

θραύςματα και να προκληθεύ μόλυνςη ςε τερϊςτιεσ εκτϊςεισ του διαςτόματοσ 

πληςύον τησ γόινησ επιφϊνειασ. Επιπλϋον, εϊν κϊποια από τα θραύςματα εύχαν μετϊ 

τη ςύγκρουςη, ταχύτητα χαμηλότερη τησ ταχύτητασ περιςτροφόσ, θα μπορούςαν να 

τεθούν εκτόσ τροχιϊσ και να μολύνουν κϊποια τμόματα τησ επιφϊνειασ τησ Γησ. το 

χειρότερο ςενϊριο, η ατμόςφαιρα θα μπορούςε να υποςτεύ βαρεύα μόλυνςη.  

ε ότι αφορϊ τουσ τρόπουσ αντιμετώπιςησ του προβλόματοσ, εύναι ςημαντικό να 

περιοριςθεύ ο αριθμόσ των εκτοξεύςεων, μϋςω τησ αύξηςησ του χρόνου 

επιχειρηςιακόσ ζωόσ και τησ χρηςιμοπούηςησ δορυφόρων πολλαπλού ρόλου. Όταν οι 

δορυφόροι αυτού εκπληρώςουν την αποςτολό τουσ, θα μπορούςαν να τεθούν ςτα 

πυκνότερα ςτρώματα τησ ατμόςφαιρασ χρηςιμοποιώντασ το υπόλοιπο των καυςύμων 

τουσ και εκεύ να καούν. Επύςησ θα μπορούςαν να ειςϋλθουν ςε τροχιϋσ που δεν 

παρουςιϊζουν μεγϊλη «κυκλοφορύα», ςε ϋνα εύδοσ νεκροταφεύου δορυφόρων. Η 

δεύτερη επιλογό εύναι προτιμότερη. Ήδη, ωσ νεκροταφεύο δορυφόρων 

χρηςιμοποιεύται μια περιοχό 200-300 χιλιόμετρα μετϊ τισ γεωςτατικϋσ τροχιϋσ, 

δηλαδό μεταξύ 37.000 και 38.000 χιλιομϋτρων, που ονομϊζεται υπερςύγχρονη τροχιϊ 

(Super Synchronous Orbit). Η τροχιϊ αυτό εύχε χρηςιμοποιηθεύ παλαιότερα από τισ 

ΗΠΑ για ςυςτόματα ϋγκαιρησ προειδοπούηςησ, για τα οπούα χρηςιμοποιεύται πλϋον η 

γεωςτατικό τροχιϊ (36.000 χιλιόμετρα) όπωσ και για τουσ δορυφόρουσ εντοπιςμού 

εκτόξευςησ βαλλιςτικών πυραύλων. 

Η ϊμεςη εκκαθϊριςη των ςυγκεντρώςεων διαςτημικών ςκουπιδιών από το εγγύσ τησ 

γόινησ επιφϊνειασ διϊςτημα δεν φαύνεται να εύναι υλοποιόςιμη ςτο προβλεπτό 

μϋλλον. Μια λύςη για το μϋλλον θα όταν ύςωσ η χρηςιμοπούηςη ακτινοβολύασ λεώζερ. 

Όμωσ, η πλόρησ εξαφϊνιςη ακόμη και μιασ ςχετικϊ μικρόσ ποςότητασ ύλησ θα 

απαιτούςε ςημαντικό ενϋργεια. Εκτόσ αυτού, μερικϊ από τα υλικϊ που θα εκτεθούν 

ςτην ακτινοβολύα λϋιζερ απλϊ θα ςπϊςουν ςε μικρότερα τεμϊχια, αυξϊνοντασ τον 

ςυνολικό αριθμό των διαςτημικών θραυςμϊτων. Σϋλοσ, η μϋθοδοσ αυτό εύναι 

επικύνδυνη και για τον λόγο ότι απελευθερώνει τερϊςτιεσ ποςότητεσ ενϋργειασ ςτο 

περιβϊλλον. Η ενϋργεια αυτό θα μπορούςε όχι απλώσ να ανατρϋψει την ιςορροπύα τησ 

θερμότητασ του περιβϊλλοντοσ αλλϊ επύςησ να μεταβϊλει τη χημικό του ςύςταςη.  

Εξαιτύασ του ςημαντικού αυτού προβλόματοσ η NASA προβαύνει ςτην εξεύρεςη 

λύςεων για τη μεύωςη του αριθμού των μη επιχειρηςιακών διαςτημοπλούων και 

αχρόςτων διαςτημικών αντικειμϋνων. Μια μϋθοδοσ εύναι η επαναφορϊ τουσ ςτη Γη 

μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αποςτολόσ τουσ. Αυτό μπορεύ να γύνει με δύο τρόπουσ: εύτε  

με εκτροπό από την τροχιϊ τουσ (μη ελεγχόμενη επαναφορϊ) εύτε με ελεγχόμενη 

επαναφορϊ. την πρώτη περύπτωςη υπϊρχει το δύλημμα ότι τύποτε δεν εγγυϊται ότι 

το ςκϊφοσ ό τα υπολεύμματα θα πϋςουν ςε ακατούκητη περιοχό. Η δεύτερη 

περύπτωςη επιτυγχϊνεται με τη χρηςιμοπούηςη μεγϊλησ ποςότητασ προωθητικών και 

μεγαλύτερο προωθητικό ςύςτημα προκειμϋνου να οδηγηθεύ το διαςτημόπλοιο ςτην 

ατμόςφαιρα με κατϊλληλη γωνύα πτόςησ και να επανϋλθει ςτη γόινη επιφϊνεια με 

μεγαλύτερη ακρύβεια, που θα εξαςφαλύζει ότι θα πϋςει ςε ακατούκητη περιοχό, 

ςυνόθωσ ςτον ωκεανό. 
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