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ુ ુંુ નાભકયણ
ધ ૂભકેતન

ભાણવના જન્ભ છી થોડા દદલવો ફાદ તેન ુંુ નાભકયણ કયલાભાું આલે છે તેલી યીતે બ્રહ્ાુંડ ભાું
ુ ને ણ નલા નાભ આલાભાું આલે છે જેના ભાટે અમક
ુ ચોક્કવ
નલા ભી આલતા ધ ૂભકેતઓ
નનમભો ફનાલલા ભાું આવ્મા છે .
આભ તો દયે ક ધ ૂભકેત ુ ને તેના ળોધક ન ુંુ નાભ એનામત કયલાભાું આલત ુંુ શોમ છે .એરન શેર
અને ટોભ ફો ની જેભ તેના ળોધક યથી આલા ધ ૂભકેત ુ ઓખામ છે .
નલા ભી આલતા અલકાળી દાથથ ના નાભ કયણ ભાટે ઇન્ટયનેળનર એસ્ટ્રોનોભીકર યનુ નમન
ુ નુંફય પ્રેટ જેવ ુંુ નાભ આે છે જેભાું
વુંસ્ટ્થા જલાફદાયી વુંબાે છે .આ વુંસ્ટ્થા દયે ક ધ ૂભકેતને
દયે ક નુંફય નો ચોક્કવ અથથ શોમ છે .

આ નુંફય પ્રેટ ના અક્ષયો અને આંકડા વાભાન્મ રોકો ને અઘયા રાગે છે ણ લાસ્ટ્તલ ભાું
વાલ વય શોમ છે અશી ધ ૂભકેત ુ ના નાભ ભાું આલેર અક્ષયો અને અંકો નો અથથ શ ુંુ શોમ છે
તેના નલે થોડી ભાદશતી આેર છે .

ઉદાશયણ તયીકે થોડા વભમ શેરા C/2001 Q4 NEAT તયીકે ઓખાતા છ
ું ૂ ડીમાા તાયા
નલે ભાદશતી ભી.આ કશેલાતા તાયા ના નાભ ભાું યશેરા અક્ષયો અને અંકો ની ભાદશતી
ભેલીએ


ુ ચોક્કવ નનધાથદયત
C=આ પ્રથભ અક્ષય Comet ળબ્દ નો છે યું ત ુ ધ ૂભકેત ુ જો અમક
ુ ાકાતે આલતો શોમ તો તેને Periodic તયીકે ઓખલા ભાું
વભમના અંતયે  ૃથ્લીની મર
આલે છે અને ભાટે તેની વુંજ્ઞા P રખામ છે .



2001=ધ ૂભકેત ુ ળોધામા ન ુંુ લથ સ ૂચલે છે અશી આ ધ ૂભકેત ુ 2001 ના લથભાું ભી આલેર
છે .



Q =ધ ૂભકેત ુ ની ળોધ થઇ એ લથનો ઓગસ્ટ્ટ ના 24 ની તાયીખ ફતાલે છે ભાટે
ુ યી ન ુંુ પ્રથભ ખલાદડય ુંુ =A, ફીજુ ું ખલાદડય ુંુ
તેને Q વુંજ્ઞા રાગે ર છે . જાન્યઆ
ુ યી ન ુંુ પ્રથભ ખલાદડય ુંુ =C ,આ યીતે ખયે ખય જોતા ઓગસ્ટ્ટ 24 ની તાયીખ
=B ,પેબ્રઆ
ભાટે વુંજ્ઞા P શોલી જોઈએ ણ P એ Periodic ભાયે વુંદ થમેર શોલાથી અશી Q વુંજ્ઞા
વુંદ કયલાભાું આલેર છે .



ુ ીભાું ભી આલેર
4=અનો અથથ એ કે C/2001 Q4 NEAT લથ દયનભમાન 24,ઓગસ્ટ્ટ સધ
4થો ધ ૂભકેત ુ છે .



NEAT= અભેદયકા ની Near Earth Asteroid Tracking નાભની લેધળાાએ આ ધ ૂભકેત ુ
ળોધ્મો છે .

આભ કોઈ ણ ધ ૂભકેત ુ ની ળોધ થામ ત્માયે તેને નવ ુંુ નાભકયણ આલા ભાું આલે છે .
www.vigyan-vishwa.blogspot.in

