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Thousands of sparkling
young stars reside in a giant
nebula, known as NGC 3603.
This cosmic “jewel box” is one
of the most massive young
star clusters in our Galaxy.
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Launch of
the Dawn Mission

On 27 September 2007, NASA launched
the Dawn spacecraft into the asteroid belt.
Dawn will explore Vesta (530 km across), one
of the largest asteroids, and Ceres (about
950 km across), the smallest dwarf planet.
This is the first mission ever in which a single
spacecraft orbits two Solar System objects.
Dawn was launched aboard the
powerful Delta 2 rocket. The launch occurred
at 11:34 GMT, from the Cape Canaveral Air
Force Station. About 2 hours after launch,
ground controllers at NASA’s Jet Propulsion
Laboratory (JPL) received signals from Dawn
indicating that the spacecraft had been
properly oriented in space and its massive
solar array was generating power from the
Sun.

Vesta and Ceres orbit the Sun between
the orbits of Mars and Jupiter. Ceres orbits the
Sun at an average distance of approximately
415 million km. Its orbital period is nearly
4.6 years. Vesta orbits the Sun at an average
distance of approximately 353 million km,
with an orbital period of about 3.6 years.
Dawn is expected to arrive at Vesta in
August 2011, and Ceres in February 2015.
The spacecraft is scheduled to orbit Vesta
for 9 months, and orbit Ceres for at least
5 months. En route to Vesta, Dawn will fly by
Mars in February 2009, for a “gravity assist”.
The spacecraft’s engines feature an
innovative technique, hyper-efficient system
known as ion propulsion, which electrically
ionizes xenon to generate thrust. The 30-cmwide ion thrusters provide less power than
conventional engines but can sustain thrust for
months at a time.
Sophisticated
instruments
onboard
Dawn will measure elemental and mineral
composition, shape, surface topography, and
tectonic evolution, and will also search for
water-bearing minerals. The trajectories of
Dawn around Vesta and Ceres will enable the
masses and gravitational fields of the objects to
be computed.
“Dawn will travel back in time by probing
deep into the asteroid belt,” said Dawn Principal
Investigator Christopher Russell, University
of California. “This is a moment the space
science community has been waiting for since
interplanetary spaceflight became possible.”

The asteroids are believed to be primitive
material, left over from the primordial solar
nebula in which the Solar System was born.
“Dawn has risen, and the spacecraft is Scientists expect that studying the two varied
healthy,” said the mission’s project manager objects from a close range will yield valuable
Keyur Patel of JPL. “About this time tomorrow, clues to the origin and formation of the Solar
System.
we will have passed the Moon’s orbit.”
Over the next 80 days, spacecraft
controllers will examine the spacecraft systems
and subsystems, ensuring Dawn is ready for
its 5-billion-km journey ahead.

Further Reading
Dawn Websites
http://dawn.jpl.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/dawn
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Russia Celebrates
Sputnik Anniversary

A Model of Sputnik 1
Credit: NASA/NSSDC

On 4 October 2007, Russia celebrated the
50 anniversary of the launch of Sputnik 1, the
first artificial satellite. The launch of Sputnik 1
marked the dawn of Space Age, and sparked
the Space Race between the former Soviet
Union and the USA.
th

launched from the Baikonur Cosmodrome,
370 km southwest from the City of Baikonur,
Kazakhstan.
Sputnik 1 was a basketball-sized aluminum
sphere, 58 cm in diameter. It weighed 84 kg.
It was also highly polished, to facilitate Earthbased optical tracking. Four long, whip-like
antennas were attached to Sputnik.
The satellite was launched aboard the
Sputnik Rocket. Sputnik 1 orbited Earth
every 96 minutes, in an elliptical orbit,
varying in altitude between 215 km and
939 km. Sputnik 1 acquired data pertaining
to the density of the upper layers of the
atmosphere and the propagation of radio
signals in the ionosphere. It carried a radio
transmitter, emitting a “beep…beep…
beep” signal back to Earth. The transmission
continued for 22 days, and was monitored by
amateur radio operators around the world.
The orbit of Sputnik 1 decayed on
4 January 1958, 92 days after launch. The
satellite was destroyed while reentering Earth’s
atmosphere. Through over 1400 complete
orbits, Sputnik 1 traveled a cumulative
distance of approximately 70 million km.

Sputnik 2 was launched on 3 November
Cosmonauts, engineers and officials 1957, carrying onboard the first living creature
participated in commemorating the event to orbit Earth, the Russian space dog Laika.
that changed history. During the ceremonies, Laika paved the way for manned spaceflight.
a monument commemorating the launch of
“Sputnik 1 changed the world,” said
Sputnik was unveiled in Star City, the Russian NASA Administrator Michael Griffin. “It
cosmonaut training center. Military officials changed history.”
gathered near the Kremlin wall to lay flowers References
on the grave of late Chief Designer Sergei Sputnik 1
Korolev, former head of the Sputnik program. http://www.russianspaceweb.com/sputnik.html
Sputnik 1
Russian President Vladimir Putin sent a http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=1957congratulatory message to Russia’s space 001B
scientists, saying: “The launch of the Earth’s World’s First Satellite and the International Community’s
first satellite was a truly historic event, which Responses
http://www.vor.ru/Space_now/Satellite/Satellite_102_eng.html
started a space age.”
Russia Marks 50 Years of Sputnik
Following the collapse of the USSR, the
Russian space program suffered years of
decline, but now Russia resumes its space
exploration with ambitious plans.
The Russian word Sputnik means
“companion” or “satellite”. Sputnik 1 was
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7027199.stm

Russia Marks Sputnik Anniversary
http://www.space-travel.com/reports/Russia_marks_Sputnik_
anniversary_999.html
Sputnik’s Anniversary Raises Questions about Future of
Space Exploration
http://www.usatoday.com/tech/science/space/2007-09-25sputnik-anniversary_N.htm
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Solar Observatory
Discovers a Periodic
Sun-grazing Comet

)Credit: SOHO (NASA/ESA

To verify his postulate, Hoenig calculated
a combined orbit for the comet, and
consequently predicted that it would return
on 11 September 2007. Sebastian’s prediction
proved to be extremely accurate as the comet
reappeared in SOHO’s LASCO images right
on schedule, and has now been officially
designated P/2007 R5 (SOHO).

The NASA/ESA Solar and Heliospheric
Observatory (SOHO) spacecraft discovered
a new comet. SOHO discovered over
1,350 comets, but its latest discovery is
peculiar as the spacecraft spotted it twice
before. This is SOHO’s first periodic comet.
The comet was detected by SOHO’s
Large Angle and Spectrometric Coronagraph
Experiment (LASCO). Many other SOHO
comets are believed to be periodic.
Astronomers have recorded thousands of
comets, but only around 190 are classified
as periodic. The most famous periodic comet
is Halley’s Comet, returning to the vicinity of
Earth every 76 years, with its last close pass
to the Sun taking place in 1986.
The orbit of SOHO’s new comet is much
smaller, with a period of approximately 4 years.
It was first detected in September 1999, and
again in September 2003. In 2005, German
PhD student Sebastian Hoenig suggested
that the two comets may be the same object
as their orbits are very similar.

Some astronomers are somewhat puzzled
as the comet does not show any essential
cometary characteristics such as the tail and
coma of gas and dust. Some scientists rather
speculated if it were actually an asteroid.
However, P/2007 R5 (SOHO) did exhibit some
cometary phenomena. As it approached the
Sun to within 7.9 million km, around 5%
of the distance from Earth to the Sun, they
observed it brighten by a factor of around a
million. This is a common feature of comets.
So, P/2007 R5 (SOHO) appears to behave
like a comet, even though it does not look
like a typical comet. “It is quite possibly an
extinct comet nucleus of some kind,” said
Karl Battams, who manages SOHO’s comet
discovery program. Extinct comets are those
that have shed most of their volatile icy
constituents and little material remains to
form a tail or coma. They are believed to be
common objects amongst the celestial bodies
orbiting near the Sun.
The comet faded as rapidly as it flared, and
soon became too faint for SOHO’s instruments
to observe it. Estimates show that P/2007 R5
(SOHO) is probably only 100-200 metres across.
It is now an extremely difficult target for Earthbased observers. Astronomers are eagerly
anticipating its next return in September 2011.
Further Reading
ESA Press Release
http://www.esa.int/esaSC/SEMAU2C1S6F_index_0.html
ESA
www.esa.int/
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Japanese Spacecraft
achieves
Lunar Orbit

Thousands of Young
Stars captured in a
Hubble Image

Thousands of sparkling young stars reside
in a giant nebula, known as NGC 3603. This
cosmic “jewel box” is one of the most massive
On 4 October 2007, the Japanese Kaguya young star clusters in our Galaxy.
spacecraft successfully entered lunar orbit.
NGC 3603 is an active star-birth region,
The second step for Kaguya was to release located 20,000 light years away in the Carina
its smaller companion spacecrafts, the Relay spiral arm of our Galaxy. This new image
Satellite, also known as Okina, and the VRAD from NASA’s Hubble Space Telescope (HST)
Satellite, also known as Ouna. The Okina and shows a young star cluster surrounded by a
Ouna satellites were released successfully vast cosmic cloud of dust and gas. The image
into lunar orbits on 9 October 2007 and reveals early stages in stellar evolution.
12 October 2007, respectively.
Powerful ultraviolet radiation and fast
Kaguya was orbiting the Moon every
stellar winds from luminous stars have
16 hours 42 minutes, in an elliptical orbit blown a gigantic bubble around the cluster.
whose altitude varies from 101 km to 11,741 km. Illuminating the surrounding nebula, this
This orbit, however, was later modified to the radiation sculpted the tall, dark stalks of dense
targeted mission orbit. Kaguya was launched gas, which are embedded within the nebula.
on 14 September 2007, aboard the H-IIA F13 These gaseous monoliths are a few light-years
rocket.
in extent and point to the central cluster. The
Kaguya carries messages and signatures stalks may be forming new stars.
that were collected from 412,627 people
On a smaller scale, a cluster of dark
around the world through the Wish upon the clouds known as “Bok globules” (named
Moon Campaign, and engraved on sheets after astronomer Bart Bok) resides at the top
aboard Kaguya. In a Japanese folktale, Kaguya right corner. These clouds are composed of
is a princess who ascended to the Moon. dense dust and gas and are about 10 times to
Further Reading
50 times more massive than the Sun. Resembling
an insect’s cocoon, a Bok globule may be
Kaguya
collapsing under gravity to form new stars.
http://www.jaxa.jp/countdown/f13/index_e.html
Credit: Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA)
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NGC 6303 was discovered by Sir
John Herschel in 1834. The image spans
roughly 17 light-years and was taken on
29 December 2005 with HST’s Advanced
Camera for Surveys.

(1,071 km across) is near the right edge of
the rings. Enceladus (505 km across) is near
the left edge of the rings. Mimas (397 km
across) shines as a speck of light against
the ring shadows on Saturn’s western limb.

Further Reading

Further Reading

The Hubble Site
http://hubblesite.org/

The Cassini-Huygens Mission to Saturn
http://saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm

An Oblique View
of Saturn

Space Shuttle flies to
the Space Station

Credit: NASA/JPL/Space Science Institute

Nearing its closest approach to Iapetus,
Saturn’s third largest moon, the Cassini
spacecraft spun around to capture a
sweeping view of the Saturn System. Cassini’s
close encounter with Iapetus occurred on
10 September 2007. Iapetus (1,468 km
across) is the only major Saturnian moon
whose orbit has a significant inclination
(14.7°) to Saturn’s equator. From the other
large moons, which orbit Saturn very close to
its equatorial plane, the rings would appear
nearly edge-on. From Iapetus, the rings usually
appear tilted, as seen in the above image.
This natural color mosaic consists of
15 images taken in red, green and blue
filters, acquired in five wide-angle camera
footprints that swept across the scene.

Launch of STS-120
Credit: NASA

On 23 October 2007, the Space
Shuttle Discovery was launched toward the
International Space Station (ISS) from the
Kennedy Space Center, Florida. The mission,
designated STS-120, was the 23rd shuttle
mission to the orbiting outpost and the 7th
shuttle flight since the Space Shuttle Columbia
disaster in 2003.

Six Saturnian moons are visible in this
image. Titan (5,150 km across), Saturn’s
largest moon, is to the lower right. Rhea
(1,528 km across), Saturn’s second largest
Retired Air Force Colonel Pamela A.
moon, is visible against the bluish backdrop Melroy commanded STS-120, which carried
of the northern hemisphere. Dione the Node 2 connecting module, also known
(1,126 km across) is at center left. Tethys as Harmony, to the ISS. Melroy, a veteran

7

shuttle pilot, became the second woman to
command a shuttle. The Flight Engineer was
Daniel Tani. Marine Corps Colonel George D.
Zamka served as pilot. The mission specialists
were Scott E. Parazynski, Army Colonel
Douglas H. Wheelock, Stephanie D. Wilson
and Paolo A. Nespoli, a European Space
Agency (ESA) astronaut from Italy. Zamka,
Wheelock and Nespoli were making their first
spaceflight.
Expedition 15/16 Flight Engineer Clayton
Anderson returned to Earth from the space
station aboard Discovery. STS-120 carried his
replacement, Daniel Tani, to the ISS. Tani will
return on shuttle mission STS-122.
STS-120
delivered
the
Harmony
module and reconfigured a portion of the
station, preparing for coming assembly
missions. The Harmony module is the first
pressurized habitable module delivered to
the ISS since the Pirs docking compartment
was installed in August 2001. This addition
sets the stage for the arrival of new
laboratories from ESA and the Japanese
Aerospace Exploration Agency (JAXA).

Chinese Spacecraft
enters Lunar Orbit

Chang’e 1 Spacecraft
Credit: NASA

On 24 October 2007, Chinese spacecraft
Chang’e 1 was launched toward the Moon
from the Xichang Satellite Launch Center. On
5 November 2007, Chang’e 1 entered lunar
orbit, beginning the first stage of the Chinese
lunar exploration program.
The Chinese lunar orbiter is named after
the Chinese goddess of the Moon Chang’e.
Chang’e 1 is scheduled to study the Moon
for a year. It will image the lunar surface,
study the lunar geology and probe the
space environment around the Earth-Moon
system.

Harmony is the “utility hub” of the ISS.
The hub contains four racks that provide
electrical power, transfer electronic data,
and act as a central connecting point for
several other components. Harmony added
Chang’e 1 was launched aboard a Long
75 cubic meters to the station’s living Marsh 3A rocket. A few weeks earlier, the
volume, an increase of almost 20 percent, Japanese Kaguya spacecraft successfully
from 425 cubic meters to 500 cubic meters. entered lunar orbit. India also has its plans
for lunar exploration. Experts believe that the
By the completion of STS-120, eleven
ultimate goal of the Chinese lunar program is
shuttle flights remain in the Space Shuttle
sending astronauts to the Moon.
program until the retirement of the NASA’s
shuttle fleet in 2010, excluding two as-yet- Facts on the Moon
unconfirmed Contingency Logistic Flights.
Equatorial diameter: 3476 km
22
Discovery landed at KSC on 7 November 2007 Mass: 22 × 10 kg
(flight day 16). The mission lasted 15 days, Diameter ratio (Moon/Earth): 0.27
Mass ratio (Moon/Earth): 0.012
2 hours, 23 minutes. During the mission,
Average Earth-Moon distance: 384,000 km
Discovery orbited Earth 238 times, traveling
a cumulative distance of over 10 million References
km. This was the longest flight of Discovery. Xinhua: China’s first lunar probe enters moon orbit
References
STS-120
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts120/
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BBC: Chinese probe begins Moon orbit
NSSDC

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html
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Mars at its Closest
Approach

Earth-based view, Mars and the Sun appear
on opposite sides of the sky. Therefore, Mars
rises from the eastern horizon, just as the
Sun sets in the western part of the sky. Mars
remains visible throughout the night, and
then sets, just as the Sun rises.
The minimum distance between Mars and
Earth is not constant, but rather varies between
about 55 million and 100 million km, as the
orbits of both planets are elliptical. If the orbits
of Earth and Mars were perfectly circular, the
opposition distance of Mars would be constant.
Mars oppositions occur about every
26 months (approximately 780 days). Every
15 years or 17 years, opposition occurs
within a few weeks of Mars’ perihelion, the
minimum distance between Mars and the
Sun. The next Mars opposition is due on
24 December 2007.
If an opposition occurs when the Red
Planet is at perihelion, it is termed “perihelic
opposition”. During this event, Mars is
particularly close to Earth. Also, it is interesting
to note that the gravitational influence of
other planets constantly changes the shapes
of the terrestrial and Martian orbits slightly.
Jupiter, the most massive planet, noticeably
affects the orbit of Mars. Also, the orbit of
Mars is tilted at a small, but considerable
angle with respect to Earth’s orbit.

On 18 December 2007, at 23:45 UT,
Mars was at its closest approach to Earth in
26 months. The Red Planet was approximately
88 million km from Earth. NASA’s Hubble
Space Telescope took an exquisite close-up
image of Mars, within 36 hours of the planet’s
closest approach. The image reveals intriguing
So, due to these factors, some
surface markings and icy clouds floating over perihelic oppositions bring us closer
the polar regions of the planet.
together than others. The 27 August 2003
As Earth is closer to the Sun than Mars, opposition was the closest approach of
it revolves around the Sun faster. Earth orbits Mars in almost 60,000 years! Mars was
the Sun twice in about the same period in approximately 55 million km from Earth.
which Mars completes one orbit. Thus,
Mars’ orbit is more eccentric than Earth’s,
sometimes the two planets are on opposite
therefore the difference between perihelion
sides of the Sun, very widely spaced. When
and aphelion, the maximum distance of
the two planets are on the same side of
Mars from the Sun, is greater. Over the past
the Sun, they are closest to each other; this
centuries, Mars’ orbit has been getting more
alignment is termed Mars opposition. Mars
and more elongated, bringing the planet
oppositions are among the most interesting
even nearer to the Sun at perihelion and even
celestial phenomena, yielding an opportunity
farther away at aphelion. So future perihelic
to observe Mars’ surface in finer detail. oppositions will bring Earth and Mars even
During opposition, Mars and the Sun are closer, but Mars will not get closer to us than
on directly opposite sides of Earth. From our its 2003 opposition until 28 August 2287!

9

Illustration showing the opposition distances of Mars from
1995 to 2007

At opposition, Mars shines as a bright
reddish star, but over the course of its orbit,
the apparent brightness of Mars varies more
than that of any other planet. Interestingly,
the greatest distance of Mars from Earth is
about seven times greater than its closest
distance from Earth. Mars is sometimes near
to the Sun in the sky, and lost in its glare for
months at a time.
Further Reading
2003: Mars Closest Approach
http://mpfwww.jpl.nasa.gov/allabout/nightsky/nightsky02-2003.
html
2005: Earthlings will Get a Better View of Mars
http://mpfwww.jpl.nasa.gov/allabout/nightsky/nightsky02-2005.
html
Mars Exploration: All about Mars
http://mars.jpl.nasa.gov/allabout/
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Exploding Comet grows Larger than the Sun

On 23 October 2007, a faint distant
comet brightened suddenly by a factor of
approximately 500,000 to attain naked-eye
visibility. Over the following few weeks, the
exploding comet, known as 17P/Holmes,
expanded to become larger than the Sun
in size. This was the most luminous known
cometary outburst.

object in the Solar System, in terms of volume.
The comet’s mass, however, is quite tiny,
compared to either the terrestrial or solar
masses. 17P/Holmes was approximately
240 million km away. It orbits the Sun every
6.88 years, in a markedly elliptical orbit. The
comet’s average distance from the Sun is
approximately 540 million km.

17P/Holmes is a periodic comet,
The comet was extensively observed
discovered by the British amateur astronomer by professional and amateur astronomers.
Edwin Holmes in 1892. The discovery was Astronomers also used NASA’s Hubble Space
due to rapid increase in brightness, similar to
Telescope (HST) to peer into the heart of the
that of October 2007.
mysterious comet.
Before the outburst, the 17P/Holmes was
BA Senior Astronomy Specialist, Aymen
25,000 times fainter than the faintest star
Ibrahem, monitored the bursting comet, and
the unaided eye can perceive. The drastic
flaring of the comet occurred over a period of took images showing the development of the
42 hours. To the unaided eye, the comet comet’s size and its motion with respect to
shone as a bright yellowish star, among the the background stars.
stars of the constellation Perseus. The comet’s Further Reading
apparent size (angular size) was comparable The Hubble Space Telescope
to that of the Full Moon (about 0.5o across). http://hubblesite.org/
On 9 November 2007, the coma, the
thin gaseous envelope around the comet,
attained a size larger than that of the Sun
(approximately 1,400,000 km in diameter).
The comet then was regarded as the largest

Astronomy Picture of the Day
http://apod.nasa.gov/apod/ap071026.html
Space Weather
www.spaceweather.com/
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Astronomical
Biography

Cecilia Payne-Gaposchkin

She also studied the composition of the
stars. She showed that the great variation in
and the Chemical Composition stellar absorption lines was due to differing
amounts of ionization that occurred at different
of the Stars
temperatures, and not due to the different
abundances of elements. She suggested
accurately that the stars consist mostly of
hydrogen. She correctly suggested that silicon,
carbon, and other common elements observed
in the Sun were found in about the same relative
amounts as on Earth, but hydrogen and helium
were vastly more abundant. (The abundances
of hydrogen and helium within the stars are
about 75% and 24%, respectively.)

The Sun as viewed by the SOHO spacecraft
)Image credit: SOHO (ESA & NASA

Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979)
is one of the great female astronomers of the
20th century. She was born on 10 May 1900 in
Wendover, England. In 1919 while at Newham
College at Cambridge, she became interested in
astronomy after attending a lecture by Professor
Arthur Eddington about his famous eclipse
expeditiontoBrazilthatprovidedanobservational
test of Einstein’s theory of General Relativity.

Following her fellowship, Payne was hired
at Harvard Observatory and worked with other
fellow women astronomers. In 1932, she toured
Europe, visiting various observatories around
the continent. In March 1934, Cecilia married
the Russian astronomer Sergei Gaposchkin.
Following her doctorate, Payne studied
high luminosity stars, in order to probe the
structure of our Galaxy. She conducted a stellar
survey with Sergei Gaposchkin. She then studied
variable stars, providing numerous observations
of them, with her collaborators. This work
was later expanded to include stars in nearby
galaxies. Cecilia published several books, some
of them coauthored with Sergei Gaposchkin.

Harvard Observatory offered more
Following her graduation from Cambridge,
seeking opportunities for her career, she traveled opportunities in astronomy to females than
to the United States in 1923, where she received other institutions. In 1938, Payne received
the title of Astronomer from Harvard. In the
a fellowship to study at Harvard Observatory.
1950s, Payne received the title of Professor and
At Harvard Observatory, Payne worked eventually Chair of the Astronomy Department
under the director Harlow Shapley, who at Harvard. Cecilia received prestigious awards
contributed enormously to the studies of the and honors. An asteroid was named Paynestructure of our Galaxy, the Milky Way. Payne Gaposchkin after her.
began an investigation of the stellar spectra
Receiving the Henry Norris Russell Prize
being compiled for the Henry Draper catalog.
from the American Astronomical Society, Payne
In 1925, Cecilia Payne became the first person
said:
to receive a PhD in astronomy from Harvard.
“The reward of the young scientist is the
Her thesis, entitled “Stellar Atmospheres, A
Contribution to the Observational Study of High emotional thrill of being the first person in the
Temperature in the Reversing Layer of Stars”, is history of the world to see something or to
regarded as one of the most brilliant PhD thesis understand something. Nothing can compare
with that experience. The reward of the old
in astronomy.
scientist is the sense of having seen a vague
In this study, Payne calculated a temperature sketch grow into a masterly landscape.”
scale to match the stellar classification system References
which Annie Cannon had developed. She was
Cecilia Payne-Gaposchkin
able to accurately relate the spectral classes of http://www.carleton.edu/departments/PHAS/Astro/pages/
marga_michele/Cecilia_Payne.html
stars to their actual temperatures.
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Twinkle, Twinkle Tailed Star

Credit: NASA/JPL-Caltech/POSS-II/DSS/C. Martin (Caltech)/M. Seibert (OCIW)

NASA’s Galaxy Evolution Explorer (GALEX)
spacecraft recently spotted a fantastically
long comet-like tail emanating from a giant
star. The star, known as Mira (Latin for
“wonderful”), belongs to a category of red
old stars, termed red giants. These stars blow
massive amounts of their material into space.
Mira is dashing through space at a fantastic
speed of about 130 km/s, or approximately
470,000 km/hr. It has intrigued astronomers
for about 400 years.
GALEX observed Mira during a current
survey of the entire sky in ultraviolet.
Astronomers then noticed what resembled
a comet with a gigantic tail. In fact, material
hurling off Mira is forming a tail 13 lightyears long (approximately 130×1012 km),
or approximately 900,000 times the
average distance of Earth from the Sun! No
phenomenon such as this has ever been
recorded before in the realm of stars.

its long evolution and swelled into a luminous
red giant star whose brightness is variable.
This variation in brightness is believed to be
due to periodic expansion and contraction of
the star, of a period of about 330 days. Mira is
therefore classified as a pulsating star.
Mira will eventually eject its remaining gas
into space, forming a colorful shell known as
a planetary nebula. The nebula will expand
and dissolve with time, and only the burntout core of the original star will remain. The
exposed, fading cores of red giant stars are
termed white dwarfs.

Mira is gravitationally bound to a small,
distant companion, believed to be a white
dwarf. The two stars are termed Mira A (the
larger star) and Mira B (the white dwarf),
respectively. They are located at a distance of
approximately of 350 light years from Earth,
and orbit slowly around each other. They are
Astronomers concluded that Mira’s tail visible among the stars of the constellation
offers an unprecedented opportunity to Cetus, the legendary sea monster.
study how stars like our Sun seed space with
The fact that Mira’s tail only glows in
important chemical elements. As Mira rushes ultraviolet might explain why optical telescopes
along, its tail sheds carbon, oxygen and other have not detected it. GALEX is very sensitive to
elements, essential for the formation of new ultraviolet emission and also has an extremely
stars, planets and possibly even extraterrestrial wide field of view, allowing it to scan the sky
life. The tail material has been ejected over for various ultraviolet phenomena.
the past 30,000 years.
Further Reading
Billions of years ago, Mira was a Sun-like
star. Over time, it reached the end-throes of

GALEX
http://www.galex.caltech.edu/

13

Picture Gallery

Observing Hurricanes
from Space
The International Space Station (ISS) is a
unique vantage point from which to observe,
monitor and even discover our planet. A high
quality optical window, located in the U.S.
Laboratory, Destiny, was particularly designed
for that purpose. This gallery features stunning
images, acquired by ISS astronauts, showing
some of the most powerful hurricanes that
occurred in the last few years.
The source of the following images is NASA’s
Human Spaceflight Gallery (http://spaceflight.
nasa.gov/gallery/index.html).
Hurricane Epsilon

This view of Hurricane Felix was taken
from the ISS by an Expedition 15 crewmember
using a digital still camera, on 3 September
2007 at 11:38:46 GMT. The ISS was located at
16.9 degrees north latitude, and 83.3 degrees
west longitude, over the waters southwest
of Grand Cayman Island. At approximately
noon GMT, Hurricane Felix was near
14.2 degrees north latitude, and 76.9 west
longitude, about 425 km south of Kingston
Jamaica, and 685 km east of Cabo Gracias
a Dios on the Nicaragua/Honduras border,
moving west at 33 km/hr. The sustained
winds were approximately 264 km/hr
with higher gusts. The hurricane reached
category 5 on the Saffir-Simpson scale.
Hurricane Rita

ISS012-E-10131 (3 December 2005)

This oblique view of Hurricane Epsilon
in the Atlantic Ocean was photographed
on 3 December 2005 by one of the
crewmembers of Expedition 12 aboard the
ISS. The orbital outpost was flying at an
altitude of approximately 350 km. Center
point coordinates are 34.5 degrees north
latitude, and 44.4 degrees west longitude.
As it continues moving in the Atlantic Ocean,
the storm poses no threat to any land mass.

ISS015-E-25049 (3 September 2007)

Hurricane Rita, as it swirls in the Gulf of
Mexico is featured in this image photographed
by an Expedition 11 crewmember on the ISS.
The hurricane was heading toward the Texas
coast.
Hurricane Emily

Hurricane Felix

ISS011-E-13544 (23 September 2005)
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This panoramic view shows the eye The Eye of a Hurricane
of Hurricane Emily and a rising gibbous
Moon. It was recorded by the crew of the ISS
using a digital still camera, equipped with a
telephoto lens. The ISS was flying over the
southern Gulf of Mexico. At the time, Emily
was a strengthening Category 4 hurricane
with winds of nearly 250 km/hr and moving
west-northwestwardly over the northwest
ISS009-E-22836 (15 September 2004)
Caribbean Sea near Jamaica.
Hurricane Jeanne

This is a close-up image of Hurricane
Ivan, peering into the eye of the storm.
It was acquired by astronaut Edward M.
Fincke as Hurricane Ivan approached landfall
on the Central Gulf Coast, Wednesday
afternoon,15 September 2004, at 22:02:35
GMT.
Flying over Hurricane Ivan
ISS009-E-22187 (11 September 2004)

ISS011-E-10509 (16 July 2005)

Hurricane Jeanne, as viewed from the ISS
on 25 September 2004 at 17:16:43 GMT.
Hurricane Ivan

This image shows the eye of Hurricane
Ivan at center, partially framed by solar
array panels on the ISS. Ivan was one of
the strongest hurricanes on record. The
photo was acquired by Astronaut Edward
M. Fincke from an altitude of about
ISS009-E-22832 (15 September 2004)
370 km. At the time, Ivan was in the western
Caribbean Sea and reported to have winds of
The image shows Hurricane Ivan over 256 km/hr.
the northern Gulf of Mexico as the storm Further Reading
on NASA’s Human Spaceflight
approached landfall on the Alabama coast on ISS
/http://spaceflight.nasa.gov/station
15 September 2004 at 21:59:36 GMT. The Every Day is Earth Day on the International Space Station
photo was taken by astronaut Edward M. http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition17/earth_day.html
Fincke from an altitude of nearly 370 km.
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قوة ،وقد بلغت �رسعة الرياح فيه  250كم�/س يف البحر
الكاريبي ،بالقرب من جامايكا .مت التقاط ال�صورة يف
 16يوليو .2005

عني الإع�صار

الإع�صار جني

)ISS009-E-22836 (15 September 2004

يف هذه ال�صورة املقربة ،التي �سجلها رائد الف�ضاء
"�إدوارد فينك" ،نرى عني الإع�صار �إيفان ،الذي كان يقرتب
من �ساحل خليج املك�سيك الأو�سط ،يف � 15سبتمرب ،2004
ال�ساعة  22:02:35بتوقيت جرينت�ش.
)ISS011-E-10509 (16 July 2005

تظهر ال�صورة الإع�صار جني  Hurricane Jeanكما
بدا من املحطة الف�ضائية الدولية يف � 25سبتمرب ،2004
ال�ساعة .17:16:43

التحليق فوق �إع�صار
)ISS009-E-22187 (11 September 2004

الإع�صار �إيفان

)ISS009-E-22832 (15 September 2004

�صورة للإع�صار �إيفان  Hurricane Ivanوهو يتحرك
يف �شمال خليج املك�سيك ،كما كان يقرتب من والية �أالباما
الأمريكية ،يف � 15سبتمرب  .2004مت التقاط ال�صورة
بوا�سطة رائد الف�ضاء "�إدوارد فينك" ،Edward Fincke
من ارتفاع يقرتب من  370كم.

يف هذه ال�صورة نرى عني الإع�صار �إيفان ،كما تظهر
أي�ضا �ألواح اخلاليا ال�شم�سية املت�صلة باملحطة الف�ضائية.
� ً
كان الإع�صار �إيفان �أحد �أقوى الأعا�صري التي مت ت�سجيلها،
وكان الإع�صار وقت التقاط هذه ال�صورة يف غرب البحر
الكاريبي ،وو�صلت �رسعة الرياح فيه �إىل  256كم�/س.
�أخذت هذه اللقطة اجلميلة يوم � 11سبتمرب  ،2004بوا�سطة
رائد الف�ضاء "�إدوارد فينك".
ملزيد من املعلومات وال�صور ،يرجى زيارة املواقع التالية على �شبكة
الإنرتنت-:
ISS on NASA’s Human Spaceflight
/http://spaceflight.nasa.gov/station
Every Day is Earth Day on the International Space Station
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/expeditions/expedition17/earth_day.html
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منـاظر كونية

ت�صوير الأعا�صري من الف�ضاء
تعد حمطة الف�ضاء الدولية مر�ص ًدا فري ًدا لر�صد،
ومتابعة ،بل وا�ستك�شاف كوكبنا .ومن �أجل هذا الغر�ض
مت ت�صميم نافذة خا�صة يف املعمل الف�ضائي الأمريكي
"دي�ستني" ( Destinyالت�سمية الإجنليزية تعني "امل�صري")
املوجود على منت املحطة الف�ضائية الدولية .ويف هذا
عددا من ال�صور املذهلة ،التي التقطها رواد
العدد نعر�ض ً
الف�ضاء من املحطة الف�ضائية ،لعدد من الأعا�صري القوية
التي حدثت يف ال�سنوات القليلة املا�ضية .مت احل�صول على
هذه ال�صور من موقع "نا�سا" للرحالت الف�ضائية امل�أهولة
على �شبكة الإنرتنت ،واملبني عنوانه الإلكرتوين ب�أ�سفل.

رقمية .كانت املحطة الف�ضائية حتلق فوق املحيط الأطلنطي،
بالقرب من جزيرة كاميان .وقرب الظهرية ،بتوقيت
جرينت�ش ،كان الإع�صار فيلك�س على بعد حوايل  425كم
جنوب جامايكا ،ويتحرك غر ًبا ب�رسعة  33كم�/س .وكانت
�رسعة الريح حوايل  264كم�/س ،وقد مت ت�صنيف هذا
الإع�صار على �أنه من "امل�ستوى  "5على مقيا�س "�سافري-
�سيمب�سون" Saffir-Simpson scaleلقيا�س قوة الأعا�صري.

الإع�صار ريتا

Human Spaceflight Gallery (http://spaceflight.nasa.gov/gallery/index.html).

الإع�صار �إب�سيلون

)ISS015-E-25049 (3 September 2007

)ISS012-E-10131 (3 December 2005

هذه ال�صورة للإع�صار �إب�سيلون Hurricane Epsilon

فوق املحيط الأطلنطي ،مت التقاطها يف  3دي�سمرب ،2005
بوا�سطة �أحد رواد الف�ضاء على منت املحطة الف�ضائية
الدولية .كانت املحطة الف�ضائية حتلق على ارتفاع حوايل
 350كم .و�إحداثيات املركز هي خط عر�ض  34.5درجة
�شماالً ،وخط طول  44.4درجة غر ًبا .وقد ا�ستمرت هذه
العا�صفة الهائلة يف التحرك خالل املحيط ،ومل ت�سبب �أي
تهديد لأي كتلة من الياب�س.

يظهر يف هذه ال�صورة الإع�صار ريتا Hurricane
متجها �إىل �ساحل
 Ritaوهو ي�ضطرم يف خليج املك�سيك،
ً

تك�سا�س.

الإع�صار �إميلي و�رشوق القمر

الإع�صار فيلك�س
)ISS011-E-13544 (23 September 2005

يف هذه ال�صورة نرى الإع�صار �إميلي Hurricane
 Emilyو�رشوق القمر فوق الأفق (كان القمر يف الطور

الأحدب) .مت ت�سجيل هذا املنظر اخلالب بوا�سطة طاقم
)ISS015-E-25049 (3 September 2007
املحطة الف�ضائية الدولية ،با�ستخدام كامريا رقمية مزودة
هذا املنظر للإع�صار فيلك�س مت ت�صويره بوا�سطة �أحد بعد�سة مقربة .كانت املحطة الف�ضائية حتلق فوق جنوب
رواد املحطة الف�ضائية الدولية يف � 3سبتمرب  ،2007خليج املك�سيك ،ويف ذلك الوقت كان الإع�صار �إميلي
ال�ساعة  11:38:46بتوقيت جرينت�ش ،با�ستخدام كامريا على امل�ستوى  4يف مقيا�س �سافري�-سيمب�سون ،ويزداد
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جنـــم �أم مـــذنب؟

�صورة للنجم العجيب "مريا" من �سفينة الف�ضاء "جاليك�س"
�صورة من)NASA/JPL-Caltech/POSS-II/DSS/C. Martin (Caltech)/M. Seibert (OCIW :

متكنت �سفينة الف�ضاء "جاليك�س"  GALEXالتابعة لوكالة
الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" من حتقيق ك�شف مذهل ،وهو
�أن النجم العمالق املعروف با�سم "مريا" ( Miraاال�سم
يعني "العجيب" يف الالتينية) له ذيل طويل ،ميتد مل�سافة
هائلة يف الف�ضاء ،مما يجعله ي�شبه املذنبات ،وهي �أجرام
جليدية �صغرية تدور حول ال�شم�س تتميز ب�أذنابها الغازية
الطويلة ،التي ي�صل طولها يف بع�ض الأحيان �إىل مئات
املاليني من الكيلومرتات! والنجم "مريا" ينتمي �إىل طائفة
من النجوم عمالقة ،حمراء اللون ،بلغت مرحلة متقدمة من
عمرها ،تعرف با�سم العمالقة احلمر .وهذه النجوم تلفظ
كميات كبرية من مادتها �إىل الف�ضاء املحيط بها .ويندفع
النجم العجيب يف الف�ضاء ب�رسعة  130كم/ث� ،أو حوايل
� 470ألف كم�/س! ولقد �أثار هذا النجم اهتمام الفلكيني
لنحو  400عام!

الوقت ،بلغ املراحل الأخرية من حياته الطويلة ،فكرب
ريا ،وتغري لونه �إىل اللون الأحمر ،و�أ�صبح
حجمه كث ً
عمالقً ا �أحمر ،ذا ملعان �شديد ومتغري .ويعتقد الفلكيون
�أن هذا التغري يف اللمعان يعود �إىل متدد وانكما�ش حجم
"مريا" ب�شكل دوري ،ي�شبه نب�ض القلب ،يف فرتة تبلغ
يوما ،لهذا ي�صنف "مريا" على �أنه جنم متغري ناب�ض
ً 330
.pulsating star

وطبقًا لنظريات تطور النجوم ،يف ختام حياته،
�سيلفظ "مريا" ما تبقى من غالفه الغازي �إىل الف�ضاء،
مكو ًنا �سحاب ًة تتوهج ب�ألوان خالبة تعرف با�سم ال�سدمي
الكوكبي  .planetary nebulaوهذا ال�سدمي �سيتمدد
ويتال�شى مبرور الوقت ،وتتبقى فقط نواة النجم التي
م�صدرا لل�ضياء يف الف�ضاء
ن�ضب وقودها ،الذي كان
ً
حول "مريا" ،وهذه النواة �ستخبو تدريج ًّيا مع الوقت،
وقد ر�صدت "جاليك�س" النجم "مريا" خالل م�سح لل�سماء وتعرف �أنوية النجوم املتحللة بالأقزام البي�ضاء.
يف الأ�شعة فوق البنف�سجية .وقد وجد الفلكيون �أن �صورة
ومن اجلدير بالذكر �أن "مريا" له جنم رفيق ،يعتقد �أنه
"مريا" يف الأ�شعة فوق البنف�سجية غري عادية ،فالنجم ميتد
معا من خالل قوى اجلذب
منه ذيل هائل من املادة (الغاز والغبار الكوين) ،يبلغ طوله قزم �أبي�ض ،ويرتبط النجمان ً
� 13سن ًة �ضوئية (حوايل  130تريليون كم)� ،أو تقري ًبا املتبادلة ،ويدوران حول مركز جذب م�شرتك .وي�سمى
� 900ألف مرة قدر متو�سط امل�سافة بني الأر�ض وال�شم�س! النجمان على الرتتيب "مريا �أ" ( Mira Aالنجم العمالق
وهذه بحق ظاهرة لي�س لها مثيل بني النجوم حتى الآن .الأحمر) ،و"مريا ب" ( Mira Bالقزم الأبي�ض) .ويبلغ ُب ْعد
وقد ا�ستنتج الفلكيون �أن ذيل "مريا" ميثل فر�صة غري هذا النظام النجمي املزدوج عن كوكبنا حوايل � 350سنة
م�سبوقة لدرا�سة كيف �أن النجوم امل�سنة ،واملماثلة لل�شم�س يف �ضوئية ،وهما من جنوم كوكبة "قيط�س"  ،Cetusالوح�ش
الكتلة ،تنرث العنا�رص الكيميائية التي تكونت بداخلها بامتداد البحري الأ�سطوري.
تطورها �إىل الف�ضاء ،وهذه العنا�رص هامة ج ًّدا مليالد
ولأن ذيل "مريا" ي�شع فقط بالأ�شعة فوق البنف�سجية،
جنوم جديدة ،وكواكب ،بل ورمبا لن�ش�أة حياة على كواكب فرمبا يف�رس هذا �أن الذيل مل يالحظ من قبل يف ال�ضوء
�أخرى ،خارج نظامنا ال�شم�سي .وكما يندفع "مريا" يف املنظور .وتتميز �أجهزة اال�ستقبال يف �سفينة الف�ضاء
الف�ضاء ف�إن العديد من العنا�رص الكيميائية ،مثل الأك�سجني" ،جاليك�س" بات�ساع مدى ر�ؤيتها ،وح�سا�سيتها ال�شديدة
والكربون ،تتناثر من ذيله الطويل الرباق .ويعتقد �أن للأ�شعة فوق البنف�سجية ال�صادرة من الأجرام الكونية.
ذيل "مريا" تكون على مدى الثالثني �ألف عام املا�ضية.
وتفيد نظريات تطور النجوم �أنه منذ عدة باليني من
جنما �شا ًّبا ،مماث ً
ال لل�شم�س ،ومبرور
ال�سنني ،كان "مريا" ً

ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت-:

GALEX
http://www.galex.caltech.edu/
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من �سري كبار الفلكيني
�سي�سليا باين جابو�شكني
والرتكيب الكيميائي للنجوم

(على �أ�سا�س �أطيافها) الذي طورته الباحثة الالمعة "�آين
كانون"  .Annie Cannonوقد متكنت "باين" بدقة
من الربط بني الرتب الطيفية للنجوم spectral classes
ودرجات حرارتها الفعلية.
أي�ضا الرتكيب الكيميائي للنجوم ،و�أظهرت
وقد در�ست � ً
�أن االختالف الوا�ضح يف خطوط االمت�صا�ص absorption
 linesيف �أطياف النجوم يرجع �إىل تباين درجات ت�أين
العنا�رص الكيميائية ،التي حتدث يف درجات حرارة
خمتلفة ،ولي�س الختالف درجات وفرة العنا�رص الكيميائية
يف �أجواء النجوم .ولقد تو�صلت بدقة �إىل �أن النجوم
تتكون ب�شكل كبري من غاز الهيدروجني ،و�أن العنا�رص
الأخرى مثل ال�سيليكون والكربون ،وغريها من العنا�رص
الكيميائية ،التي ر�صدت يف ال�شم�س تتواجد يف النجوم بن�سب
مماثلة لتلك املوجودة يف الأر�ض� ،إال �أن الهيدروجني
هو املكون الأكرث وفرة يف تركيب النجوم (بن�سبة
حوايل  ،)% 75يليه غاز الهيليوم (بن�سبة حوايل .)% 24

ال�شم�س �أقرب النجوم �إىل الأر�ض ،كما تبدو لكامريات �سفينة الف�ضاء "�سوهو"
�صورة من)SOHO) ESA & NASA :

وقد مت تعيني باين يف مر�صد "هارفارد" مع زميالت
�أخريات لها بعد انتهاء فرتة الزمالة .ويف عام 1932
�سافرت يف جولة �إىل �أوروبا ،وزارت العديد من املرا�صد
الأوروبية .ويف عام  1934تزوجت من الفلكي الرو�سي
ال�شهري "�سريجي جابو�شكني" .Sergei Gaposchkin

تعترب �سي�سليا باين جابو�شكني (1979-1900م)
 Cecilia Payne-Gaposchkinمن �أعظم الباحثات
الفلكيات يف القرن الع�رشين .ولدت "�سي�سليا" يف 10
مايو  ،1900يف "ويندوفر"  Wendoverب�إجنلرتا .وبد�أ
�شغفها بعلم الفلك يف عام  ،1919عندما كانت تدر�س
يف كلية نيوهام  Newham Collegeبكامربيدج ،حيث
ح�رضت حما�رضة هامة للعامل الكبري "�آرثر �إدجنتون"
 Arthur Eddingtonحول رحلته ال�شهرية �إىل الربازيل،
فر�صا لعمل املر�أة
"هارفارد"
مر�صد
منح
وقد
والتي قام فيها بعمل �أر�صاد فلكية خالل ك�سوف كلي
ً
اختبارا عمل ًّيا �شديد الأهمية لبع�ض تنب�ؤات يف علم الفلك �أكرث من �أي م�ؤ�س�سة علمية �أخرى يف ذلك
لل�شم�س ،مثلت
ً
الوقت ،وقد مت تعيني "�سي�سليا" كفلكي باملر�صد يف
النظرية الن�سبية العامة لآين�شتني.
عام  ،1938ويف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي
وبعد تخرجها من كامربيدج ،وبح ًثا عن فر�ص �أف�ضل نالت درجة الأ�ستاذية يف جامعة "هارفارد" ،ثم
لدرا�سة علم الفلك� ،سافرت �إىل الواليات املتحـدة يف درجة �أ�ستاذ كر�سي يف ق�سم الفلك بجامعة "هارفارد".
عــام  ،1923حيث ح�صلت على زمالة للدرا�سة يف مر�صد
وقد نالت "باين" العديد من اجلوائز ،ومت ت�سمية �أحد
هارفارد .Harvard Observatory
ميا لها لإجنازاتها الهائلة يف علم
تكر
با�سمها
الكويكبات
ً
ويف مر�صد هارفارد عملت "باين" حتت �إ�رشاف فلك النجوم .ويف قبولها جلائزة "هرني نوري�س را�سل"
مدير املر�صد ،الفلكي الكبري "هارلو �شابلي"  Henry Norris Russell Prize Harlowمن اجلمعية الفلكية
 ،Shapleyالذي قدم �إ�سهامات كبرية لدرا�سات تركيب الأمريكية قالت "�سي�سليا باين جابو�سكني":
جمرتنا ،جمرة الطريق اللبني .وقد بد�أت "باين" بدرا�سة
"�إن جائزة الباحث ال�شاب هي الن�شوة الهائلة التي
�أطياف النجوم التي مت ت�سجيلها من �أجل �أحد الكتالوجات
الفلكية .ويف عام  1925نالت درجة الدكتوراة يف ي�شعر بها عندما ي�صبح �أول �إن�سان يف تاريخ العامل
علم الفلك ،و�أ�صبحت �أول باحث يحوز هذه الدرجة يرى �شيئًا �أو يفهم �شيئًا .وال �شيء يقارن بهذه
من جامعة "هارفارد" .وقد تناولت ر�سالتها الأغلفة التجربة ...وجائزة العامل الكبري هي الإح�سا�س بر�ؤية
اجلوية للنجوم ،وتركيبها ،ودرجات حرارتها ،وتعد ر�سم حت�ضريي (ا�سكت�ش) يتحول �إىل لوحة رائعة".
هذه الدرا�سة من �أهم الدرا�سات يف علم الفلك احلديث .املراجع-:
وبعد ر�سالة الدكتوراة ،در�ست "باين" النجوم
الفائقة اللمعان ،وذلك من �أجل ا�ستك�شاف تركيب
م�سحا للنجوم باال�شرتاك مع
املجرة ،كما �أنها �أجرت
ً
زوجها "جابو�شكني" .ثم حتولت بعد ذلك لدرا�سة النجوم
املتغرية اللمعان يف جمرتنا ،وبع�ض املجرات الأخرى،
مبعاونة بع�ض الباحثني .كما �ألفت "�سي�سليا" العديد من
الكتب ،و�شاركها "�سريجي جابو�شكني" كتابة بع�ضها.

ويف هذه الدرا�سة قامت "باين" بح�ساب مقيا�س
لدرجات حرارة النجوم ملطابقته بنظام الت�صنيف النجمي
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Cecilia Payne-Gaposchkin
http://www.carleton.edu/departments/PHAS/Astro/pages/
marga_michele/Cecilia_Payne.html

انفجـــار مـــذنب
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�صورة ملذنب "هوملز" من تل�سكوب الف�ضاء "هبل"

يف � 23أكتوبر  ،2007ازداد ملعان مذنب بعيد زادت يف حجمها على حجم ال�شم�س ،و�أ�صبح املذنب بذلك
حجما يف النظام ال�شم�سي� ،إال �أن كتلة املذنب
وخافت ب�شكل فجائي بنحو � 500ألف مرة ،لي�صبح مرئ ًّيا �أكرب الأجرام
ً
بو�ضوح للعني املجردة .وعلى مدى الأ�سابيع التالية تعترب �ضئيلة للغاية باملقارنة بكتلة ال�شم�س �أو كتلة الأر�ض.
لهذا االنفجار ،متدد املذنب ،واملعروف با�سم مذنب
وكــــان ُب ْعد "هــوملــز" عن كـوكب الأر�ض حـوايل
ا�صطالحا با�سم  ،17P/Holmesلي�صبح
"هوملز"� ،أو
ً
 240مليون كم .ويدور مذنب "هوملز" حول ال�شم�س
حجما من ال�شم�س ،مركز النظام ال�شم�سي ،التي يبلغ
�أكرب
ً
مرة كل � 6.88سنوات ،يف مدار بي�ضاوي ،ويبلغ البعد
قطرها حوايل  1.4مليون كم! وظاهرة انفجار �أو توهج املتو�سط ملذنب "هوملز" عن ال�شم�س  540مليون كم
املذنبات مت ر�صدها من قبل لعدد من املذنبات� ،إال �أن تقري ًبا.
انفجار مذنب "هوملز" يعترب �أ�شد انفجار مت ت�سجيله لأحد
وقد �أجريت �أر�صاد مو�سعة للمذنب من قبل الفلكيني
املذنبات.
املتخ�ص�صني والهواة ،كذلك مت ر�صد املذنب با�ستخدام
ومذنب "هوملز" مذنب دوري (يتكرر ظهوره يف ال�سماء تل�سكوب الف�ضاء "هبل" ذي الدقة الفائقة ،وذلك لدرا�سة
دور ًّيا) ،مت اكت�شافه عام  1892بوا�سطة الفلكي الهاوي نواة املذنب الغام�ض ب�إمعان.
الربيطاين "�إدوين هوملز"  ،Edwin Holmesومما �سهل
ويف مكتبة الإ�سكندرية ،قام الباحث �أمين �إبراهيم
االكت�شاف �أن املذنب كان مير بحالة توهج مماثلة لتلك
مبتابعة ن�شاط املذنب ،وتطور حجمه وملعانه ،وحركته
التي ر�صدت يف �أكتوبر .2007
يف ال�سماء بني النجوم ،والتقط العديد من ال�صور لهذا
وقبل االنفجار كان مذنب "هوملز" �أقل ملعا ًنا بنحو احلدث ال�سماوي النادر.
� 25ألف مرة من �أخفت جنم ميكن �أن تراه العني املجردة.
وقد حدث التوهج ال�شديد للمذنب على مدى � 42ساعة فقط .ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املواقع التالية على �شبكة الإنرتنت-:
The Hubble Space Telescope
وللعني املجردة ،ظهر املذنب كنجم �أ�صفر المع ،بني
http://hubblesite.org/
جنوم كوكبة فر�ساو�س  .Perseusوكان احلجم الظاهري
Astronomy Picture of the Day
للمذنب مماث ً
ال للحجم الظاهري للبدر.
ويف يوم  9نوفمرب � ،2007أظهرت القيا�سات �أن هالة
املذنب (الغالف الغازي الذي يحيط بنواة املذنب) قد

http://apod.nasa.gov/apod/ap071026.html
Space Weather
www.spaceweather.com/
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املريخ يزداد ا�ستطالة ،ويتناق�ص بعد احل�ضي�ض ،بينما
يتزايد بعد الأوج ملدار املريخ .لهذا ف�إن تقابل الأر�ض
واملريخ (عندما يكون املريخ قري ًبا من نقطة احل�ضي�ض)
�سيكون �أكرث قر ًبا يف امل�ستقبل ،ولكن لن يكون هنـاك
تقابل مماثل للذي حـدث يف � 27أغ�سط�س � 2003إال يف
يوم � 28أغ�سط�س !2287

ر�سم تو�ضيحي يبني تغري احلجم الظاهري لكوكب
املريخ مع تغري بعد �أق�رص م�سافة بني الكوكب والأر�ض
خالل الفرتة بني عامي  1995و.2007
ويف ظاهرة التقابل يرى املريخ بالعني املجردة كنجم
�أحمر �شديد اللمعان� ،إال �أنه على امتداد مداره يتغري
اللمعان الظاهري للمريخ بتغري بعده عن كوكب الأر�ض
بدرجة �أكرب من تغري اللمعان الظاهري لأي كوكب �آخر.
ومن اجلدير بالذكر �أن �أكرب م�سافة بني الأر�ض واملريخ
(عندما يكون الكوكبان على جانبني متقابلني من ال�شم�س)
تزيد بحوايل �سبع مرات عن �أق�رص م�سافة بني الكوكبني.
كذلك يكون املريخ �أحيا ًنا يف نف�س اجتاه ال�شم�س يف
ال�سماء ،ويختفي يف وهجها الباهر لعدة �أ�شهر.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املواقع التالية على �شبكة الإنرتنت-:

2003: Mars Closest Approach

http://mpfwww.jpl.nasa.gov/allabout/nightsky/nightsky02-2003.
html
2005: Earthlings will Get a Better View of Mars
http://mpfwww.jpl.nasa.gov/allabout/nightsky/nightsky02-2005.
html
Mars Exploration: All about Mars
http://mars.jpl.nasa.gov/allabout/
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حقائق عن القمر
قطر القمر 3476 :كم
كتلة القمر 7 × 1022 :كجم
كتلة القمر بالن�سبة �إىل كتلة الأر�ض 0.012 :تقري ًبا
قطر القمر بالن�سبة �إىل قطر الأر�ض 0.27 :تقري ًبا
متو�سط بعد القمر عن الأر�ض� 384 :ألف كم تقري ًبا

املراجع:

Xinhua: China’s first lunar probe enters moon orbit
BBC: Chinese probe begins Moon orbit
NSSDC
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html

كوكب املريخ يف �أقرب �أو�ضاعه من
الأر�ض

املريخ حول ال�شم�س ،وكوكبنا يتم دورتني حول ال�شم�س
يف حوايل نف�س الفرتة التي يكمل فيها جارنا الأحمر،
حجما من كوكبنا ،دور ًة واحدة حول ال�شم�س.
الأ�صغر
ً
ولذلك يكون الكوكبان �أحيا ًنا على جانبني متقابلني من
ال�شم�س ،وتف�صل بينهما م�سافة كبرية .وعندما يكون
الكوكبان يف نف�س اجلانب من ال�شم�س ،يكونان على �أقرب
م�سافة بينهما ،وحتدث ظاهرة التقابل  .oppositionوتعد
ظاهرة تقابل املريخ مع كوكب الأر�ض من �أهم الظواهر
الكونية ،لأنها تتيح الفر�صة للفلكيني لدرا�سة املريخ بدقة
�أكرب.
ويف ظاهرة تقابل الأر�ض واملريخ تكون ال�شم�س
واملريخ على جانبني مت�ضادين من الأر�ض ،وبالن�سبة
لرا�صد على �سطح الأر�ض ،تظهر ال�شم�س واملريخ يف
جهتني متقابلتني من ال�سماء ،ولهذا ي�رشق املريخ من اجلهة
ال�رشقية لل�سماء وقت غروب ال�شم�س ،وي�سطع طوال الليل،
ثم يغرب وقت ال�رشوق.
و�أق�رص م�سافة بني الأر�ض واملريخ لي�ست ثابتة ،بل
تتغري بني حوايل  55مليون كم �إىل  100مليون كم ،وذلك
لأن مداري الكوكبني بي�ضاويان بدرجة ملحوظة ،ولو كان
متاما ،لأ�صبح �أق�رص بعد بني الكوكبني
املداران دائريني
ً
دائما.
ثاب ًتا ً

وحتدث ظاهرة تقابل الأر�ض واملريخ مرة كل
يوما تقري ًبا) .ويف كل 15
�شهرا (780
حوايل 26
ً
ً
عاما ،يحدث التقابل خالل �أ�سابيع قليلة من
�أو 17
ً
بلوغ املريخ لنقطة احل�ضي�ض  ،perihelionوهي نقطة
على مدار �أي كوكب ،يكون الكوكب فيها يف �أقرب
�أو�ضاعه من ال�شم�س .والتقابل القادم بني الأر�ض
واملريخ على و�شك احلدوث ،يوم  24دي�سمرب .2007

يف  18دي�سمرب  ،2007ويف ال�ساعة  23:45بتوقيت
جرينت�ش ،بلغ كوكب املريخ �أق�رص م�سافة بينه وبني الأر�ض
�شهرا .كان الكوكب الأحمـر على بعد حـوايل
خالل 26
ً
 88مليون كم من الأر�ض .وقد التقط تل�سكوب الف�ضاء
الأمريكي "هبل" �صور ًة (مبينة �أعاله) للمريخ ،يف خالل
� 36ساعة من �أقرب �أو�ضاع املريخ �إىل الأر�ض .يظهر يف
هذه ال�صورة الرائعة بو�ضوح كبري عدد من ت�ضاري�س املريخ
الهامة ،و�سحب ثلجية تطفو فوق املناطق القطبية للكوكب.

و�إذا حدث تقابل الأر�ض واملريخ عندما يكون املريخ
قري ًبا من نقطة احل�ضي�ض ،يكون املريخ قري ًبا من الأر�ض
أي�ضا الأخذ
بدرجة �أكرب من احلاالت الأخرى ،ومن املهم � ً
يف احل�سبان ت�أثري جاذبية الكواكب الأخرى على مداري
الأر�ض واملريخ ،والذي ي�ؤدي �إىل تغري طفيف يف
�شكلي املدارين .وبالأخ�ص ،ف�إن كوكب امل�شرتي� ،أكرب
الكواكب يف احلجم والكتلة ،ي�ؤثر بدرجة ملحوظة على
مدار املريخ .ولهذه العوامل ،تتغري �أق�رص م�سافة بني
الأر�ض واملريخ ،وخا�صة عندما يكون املريخ قري ًبا من
نقطة احل�ضي�ض .ففي � 27أغ�سط�س  ،2003كانت امل�سافة
بني الأر�ض واملريخ هي الأق�رص خالل � 60ألف عام،
وبلغت حوايل  55مليون كم.

ومن اجلدير بالذكر �أن مدار املريخ �أكرث ا�ستطالة من
مدار الأر�ض ،ولهذا يكون الفرق بني نقطة احل�ضي�ض
ولأن الأر�ض �أقرب �إىل ال�شم�س من املريخ ،ف�إن ونقطة الأوج �( aphelionأبعد نقطة يف مدار الكوكب عن
�رسعة دوران الأر�ض حول ال�شم�س �أكرب من �رسعة دوران ال�شم�س) �أكرب .وعلى مدى القرون املا�ضية ،كان مدار
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مكوك ف�ضاء �إىل املحطة الف�ضائية ،والتحليق ال�سابع الرحلة الف�ضائية دار دي�سكفري حول الأر�ض  238مرة،
يف برنامج مكوك الف�ضاء الأمريكي منذ كارثة حتطم قطع خاللها م�سافة �إجمالية تزيد على  10ماليني كم .وقد
مكوك الف�ضاء "كولومبيا"  Columbiaيف عام  .2003كانت هذه �أطول مهمة يقوم بها "دي�سكفري".
وتقوم بقيادة املكوك يف هذه املهمة العقيد متقاعد
(�سالح اجلو الأمريكي) باميال ميلروي .Pamela Melroy
وترجع �أهمية هذه املهمة اجلديدة للمكوك �إىل �أن املكوك
يحمل وحدة بنائية جديدة لبناء املحطة الف�ضائية،
وهي املركبة "هارموين"  Harmonyالتي متثل نقطة
ات�صال �إلكرتونية هامة للمحطة الف�ضائية .وقد �أ�صبحت
"ميلروي" ثاين �سيدة تقود مكوك الف�ضاء .وي�شمل طاقم
املكوك �ستة رواد ف�ضاء �آخرين هم" :دانيل تاين" Daniel
( Taniمهند�س ف�ضائي)" ،جورج زامكا" George
( Zamkaمالح املكوك) ،و"�سكوت بارازين�سكي" Scott
�( Parazynskiأخ�صائي)" ،دوجال�س وييلوك" Douglas
�( Wheelockأخ�صائي) ،و"�ستيفاين ويل�سون" Stephanie
�( Wilsonأخ�صائي) ،و"باولو ني�سبويل" Paolo Nespoli
(�أخ�صائي) من وكالة الف�ضاء الأوروبية "�إي�سا" .ESA

املراجع-:
STS-120
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/sts120/

�سفينة ف�ضائية �صينية تبد�أ مهمة
مدارية حول القمر

وقد عاد �إىل الأر�ض مع طاقم "دي�سكفري" رائد
الف�ضاء "كاليتون �أندر�سون"  ،Clayton Andersonالذي �سفينة الف�ضاء ال�صينية "ت�شاجني "1
عمل على منت املحطة الف�ضائية خالل املهمة  15واملهمة �صورة من :وكالة الف�ضاء الأمريكية NASA
 16للمحطة .وقد حل حمله رائد الف�ضاء "دانيل تاين"،
يف � 24أكتوبر  ،2007انطلقت �سفينة الف�ضاء
الذي من املقرر �أن يعود �إىل الأر�ض خالل مهمة املكوك ال�صينية "ت�شاجني � Chang’e 1 "1إىل القمر ،من مركز
القادمة (.)STS-122
"�سي�شاجن" لإطالق الأقمار ال�صناعية Xichang Satellite
ويف خالل مهمة "دي�سكفري" مت نقل وتركيب املركبة  Launch Centerبال�صني .ويف  5نوفمرب  ،2007دخلت
"هارموين" ،و�إعادة تركيب جزء من املحطة الف�ضائية" ،ت�شاجني  "1يف مدار حول القمر بنجاح ،لتمثل �أول
إعدادا ملراحل قادمة من بناء املحطة الف�ضائية .وتعد مرحلة من برنامج الف�ضاء ال�صيني ال�ستك�شاف القمر.
� ً
املركبة "هارموين" هي �أول مركبة قابلة ل�سكنى الإن�سان
ومن الطريف �أنه قد مت ت�سمية هذه املركبة املدارية
ت�ضاف �إىل املحطة الف�ضائية منذ عام  .2001وهذه الإ�ضافة با�سم "ت�شاجني"� ،إلهة القمر يف الأ�ساطري ال�صينية
متهد �إىل �إ�ضافة معامل علمية جديدة �إىل املحطة من قبل وكالة القدمية ،ومن املقرر �أن ت�ستمر مهمتها حول القمر
الف�ضاء الأوروبية ووكالة الف�ضاء اليابانية "جاك�سا" .ملدة عام� ،ستقوم خالله بت�صوير �سطح القمر ،ودرا�سة
وتعترب "هارموين"وحدة ات�صال �إلكرتونية هامة بالن�سبة خ�صائ�صه اجليولوجية ،والبيئة الف�ضائية املحيطة بنظام
أي�ضا تولد الكهرباء .وب�إ�ضافة الأر�ض-القمر.
للمحطة الف�ضائية ،كما �أنها � ً
"هارموين" ازداد احلجم امل�أهول من املحطة الف�ضائية
بن�سبة  ،% 20و�أ�صبح حجمه الإجمايل  500مرت مكعب.

وبنجاح مهمة "دي�سكفري"  ،STS-120تتبقى  11رحلة
مكوكية مقررة ،قبل �أن يختتم برنامج مكوك الف�ضاء يف عام
 ،2010حني يتم �إحالة مركبات املكوك الثالثة �إىل التقاعد.
وقد هبط "دي�سكفري" بنجاح يف اليوم ال�ساد�س ع�رش
للمهمة ،يوم  7نوفمرب ،2007التي ا�ستغرقت خم�سة ع�رش
يوما ،و�ساعتني ،وثال ًثا وع�رشين دقيقة .ويف خالل هذه
ً
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ومت �إطالق "ت�شاجني  "1بوا�سطة �صاروخ �صيني من
طراز "لوجن مار�ش �3أ "  .Long Marsh 3Aوقبل ذلك
ب�أ�سابيع قليلة جنحت �سفينة الف�ضاء اليابانية "كاجويا"
يف الدخول يف مدار حول القمر (انظر املقال "�سفينة
ف�ضائية يابانية تدخل يف مدار حول القمر" املوجود
بنف�س هذا الباب) .وهناك عمالق �آ�سيوي �آخر ،هو الهند،
له م�رشوعات ف�ضائية ال�ستك�شاف القمر ،ويرى اخلرباء �أن
من الأهداف الكربى لربنامج الف�ضاء ال�صيني �إر�سال رواد
ف�ضاء �صينيني �إىل القمر.
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اكت�شف ال�سدمي  NGC 3603بوا�سطة العامل الكبري
�سري "جون هر�شل"  John Herschelيف عام .1834
وال�صورة تغطي حوايل � 17سنة �ضوئية ،ومت التقاطها
يف  29دي�سمرب  2005با�ستخدام كامريا امل�سح املتطورة
لتل�سكوب الف�ضاء "هبل".
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت-:
The Hubble Site
http://hubblesite.org/

�صورة لكوكب زحل كما يبدو من �أحد
�أقماره

يظهر يف ال�صورة �ستة من �أقمار زحل .القمر "تيتان"
 ،Titanوهو �أكرب �أقمار زحل� ،إذ يبلغ قطره حوايل
 5150كم ،يقع يف �أ�سفل ميني ال�صورة .والقمر "رييا"
( Rheaقطره  1528كم) ،ثاين �أكرب �أقمار زحل ،يرى
كنقطة م�ضيئة يف �أعلى قر�ص زحل ،والقمر "ديوين"
( Dioneقطره  1126كم) يقع ي�سار و�سط ال�صورة.
والقمر "تيثي�س" ( Tethysقطره  1071كم) يظهر بالقرب
من احلافة اليمنى حللقات زحل ،والقمـر "�إن�سيـــالدو�س"
( Enceladusقطـره  505كم) يظهــر بالقـرب مـن احلافــة
الي�ســــرى للحلقــات ،والقمــر "ميمـــا�س" Mimas
(قطــره  397كم) يظهر كنقطة �ضوئية يف ظل احللقات
امللقى على احلافة الغربية للكوكب.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت-:

The Cassini-Huygens Mission to Saturn
http://saturn.jpl.nasa.gov/home/index.cfm

مكوك الف�ضاء "دي�سكفري" يطري �إىل
املحطة الف�ضائية الدولية
كوكب زحل كما يبدو من موقع قريب من القمر "�آيبيتا�س"� ،أحد �أقمار زحل العجيبة
�صورة منNASA/JPL/Space Science Institute :

يف �أثناء اقرتابها من القمر "�آيبيتا�س"  ،Iapetusثالث
�أكرب �أقمار كوكب زحل ،قامت �سفينة الف�ضاء "كا�سيني"
 Cassini spacecraftبالدوران حول نف�سها لتلقط �صورة
فريدة لزحل وعدد من �أقماره ،وقد طارت "كا�سيني" على
م�سافة قريبة ج ًّدا من "�آيبيتا�س" يف � 10سبتمرب .2007
والقمر "�آيبيتا�س" (قطره  1468كم) هو القمر الوحيد
من �أقمار زحل الكبرية الذي مييل مداره بدرجة ملحوظة
على م�ستوى خط ا�ستواء كوكب زحل ،حيث يبلغ هذا امليل
حوايل  14.7درجة .وبالن�سبة لرائد ف�ضاء افرتا�ضي،
ير�صد زحل من �أي من الأقمار الكبرية الأخرى ،التي تدور
حول زحل قري ًبا ج ًّدا من م�ستوى خط ا�ستواء الكوكب،
تكاد تبدو حلقات زحل البديعة مرئية على حافتها ،وذلك
لأن حلقات زحل تقع يف م�ستوى ا�ستوائه ،بينما لرا�صد
يقف على �سطح "�آيبيتا�س" ف�ستبدو احللقات مائلة ،كما يف
ال�صورة �أعاله.
وال�صورة املبينة �أعاله �صورة جممعة (موزايك) لكوكب
زحل يف الألوان الطبيعية ،مت عملها من � 15صورة �أخذت
يف ال�ضوء الأحمر وال�ضوء الأخ�رض وال�ضوء الأزرق،
با�ستخدام مر�شحات �ضوئية ،وبا�ستخدام كامريا ذات
زاوية وا�سعة.

مكوك الف�ضاء "دي�سكفري" ينطلق �إىل حمطة الف�ضاء الدولية
�صورة من وكالة الف�ضاء الأمريكية NASA

يف � 23أكتوبر  ،2007انطلق مكوك الف�ضاء
"دي�سكفري"  Discoveryمن مركز كيندي الف�ضائي
بوالية فلوريدا الأمريكية ،يف مهمة �إىل املحطة
ا�صطالحا با�سم
الف�ضائية الدولية .وتعرف هذه املهمة
ً
 ،STS-120وهي الرحلة رقم  23التي يقوم بها
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�سفينة ف�ضائية يابانية تدخل يف مدار جواهر كونية
حول القمر

�صورة من تل�سكوب الف�ضاء "هبل" لل�سدمي  NGC 3603واحل�شد النجمي الذي يوجد
بداخله
ر�سم تو�ضيحي يبني م�سار ال�سفينة الف�ضائية "كاجويا"

ن�رشت وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" حدي ًثا �صورة
رائعة لأحد �أجمل الأجرام يف املجرة ،وهو �سدمي (�سحابة
كونية) عمالق ،بعيد ،يتوهج ب�ألوان خالبة ،ويف قلب هذا
ال�سدمي ،ينت�رش ح�شد جنمي كبري ،يتكون من جنوم حديثة
ا�صطالحا
التكوين� ،شديدة ال�سطوع .يعرف هذا ال�سدمي
ً
با�سم  .NGC 3603ومت التقاط هذه ال�صورة بوا�سطة
تل�سكوب الف�ضاء "هبل" .Hubble Space Telescope

يف � 4أكتوبر  ،2007جنحت �سفينة الف�ضاء اليابانية
"كاجويا"  Kaguyaيف الدخول يف مدار حول القمر ،يف
بداية مهمة ا�ستك�شافية كبرية ،لتابع الأر�ض املخل�ص.
واخلطوة الثانية يف برنامج "كاجويا" كانت �إطالق
�سفينتني ف�ضائيتني �صغريتني مرافقتني لكاجويا ،تعرفان
على الرتتيب ب�أ�سماء "قمر البث"  ،Relay Satelliteالذي
ويعد ال�سدمي  NGC 3603منطقة ن�شطة لتكون النجوم،
أي�ضا با�سم "�أوكينا"  ،Okinaو"القمر فراد" VRAD
يعرف � ً
أي�ضا با�سم "�أونا"  .Ounaوقد ويبعد عنا حوايل � 20ألف �سنة �ضوئية ،ويقع يف �إحدى
 ،Satelliteالذي يعرف � ً
مت �إطالق القمرين "�أوكينا" و"�أونا" بنجاح �إىل مدارين الأذرع احللزونية ملجرتنا .ومتدنا هذه ال�صورة بلمحة
حول القمر يف � 9أكتوبر  2007و� 12أكتوبر  2007على عن املراحل الأوىل يف تطور النجوم.
التوايل.
إ�شعاعا قو ًّيا من الأ�شعة فوق
وت�شع هذه النجوم �
ً
وفي�ضا من اجل�سيمات امل�شحونة (البالزما)
مدارا حول القمر ،كانت "كاجويا" البنف�سجية،
ً
ولدى دخولها
ً
تدور حول القمر مرة كل � 16ساعة و 42دقيقة ،يف مدار تعرف با�سم الرياح النجمية ،مما �سبب تكون فقاعة غازية
بي�ضاوي ،يرتاوح ارتفاعه بني  101و 11741كم ،ثم مت هائلة ،حول احل�شد النجمي املتلألئ ،كما ت�سبب يف نحت
تعديل ذلك املدار الحقًا �إىل املدار الذي �ستتم منه درا�سة �أجزاء من هذه ال�سحابة الكونية العمالقة ت�شبه الع�صي.
القمر .ومت �إطالق "كاجويا" يف � 14سبتمرب  ،2007على وهذه الع�صي تتكون من الغاز والغبار الكوين ،ومتتد
منت ال�صاروخ .H-IIA F13
لب�ضـع �سنوات �ضوئيـة (ال�سنة ال�ضوئيـة ت�سـاوي تقري ًبـا
� 10آالف بليون كم) ،وتتجه �إىل احل�شد النجمي ،ومن
ومن الطريف �أن "كاجويا" حتمل توقيعات ور�سائل مت
جمعها من � 412627شخ�صا من جميع �أنحاء العامل ،من املعتقد �أن املزيد من النجوم يتكون بداخلها بالفعل.
ً
خالل حملة
"متن على القمر"  ،Wish upon the Moonمت
َّ
جتمعا من �سحب مظلمة كثيفة،
ويف �أعلى ال�صورة ،نرى
ً
نق�شها على �صفحات موجودة على منت "كاجويا" .وا�سم �صغرية احلجم ،كروية ال�شكل ،تعرف با�سم "كريات بوك"
ال�سفينة الف�ضائية م�ستمد من الفولكلور الياباين ،من ق�صة  ،Bok Globulesن�سبة �إىل الفلكي "بارت بوك" Bart
�أمرية ا�سمها "كاجويا" �صعدت �إىل القمر.
 .Bokوتتكون كريات بوك من الغاز والغبار الكوين،
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت -:وترتاوح كتلتها بني  10و 50مرة قدر كتلة ال�شم�س ،وهي
 Kaguyaت�شبه ب�رشنقة الفرا�شة ،لأنه من املعتقد �أنها تتقل�ص بفعل
جنوما جديدة.
 http://www.jaxa.jp/countdown/f13/index_e.htmlجاذبيتها ،مكونة
ً
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مذنبا
مر�صد �شم�سي ف�ضائي يكت�شف
ً
جدي ًدا
�صورة من)SOHO (NASA/ESA :

بالقرب من ال�شم�س

�صورة من �سفينة الف�ضاء "�سوهو" تو�ضح موقع مذنب اكت�شف حديثًا وهو مير

�سنوات فقط .وقد ر�صد لأول مرة يف �سبتمرب  ،1999ثم
ر�صد مرة تالية يف �سبتمرب  ،2003وكان معتق ًدا �أن هذه
الأر�صاد جلرمني خمتلفني .ويف عام  ،2005افرت�ض
الباحث الأملاين "�سبا�ستيان هونيج" Sebastian Hoenig
�أن هذين اجلرمني ما هما �إال جرم واحد ،وذلك لتماثل
مداريهما.
ولإثبات فر�ضيته ،قام "هونيج" بح�ساب مدار
املذنب ،وتنب�أ ب�أنه �سيعود للظهور مرة �أخرى يف
� 11سبتمرب  ،2007وهو ما حتقق بالفعل .وقد
�أثبتت الأر�صاد دقة ح�سابات "هونيج" ،ومت ت�سمية
املذنب
ا�صطالحا با�سم (.P/2007 R5 (SOHO
ً

وي�شعر بع�ض الفلكيني باحلرية ب�سبب �سلوك هذا املذنب،
لأنه تغيب عنه بع�ض خ�صائ�ص املذنبات الهامة ،مثل
وجود الذيل الغازي ،ولهذا يعتقد بع�ض العلماء �أنه من
ريا� ،إال �أنه يف
املحتمل �أن يكون هذا اجلرم كويك ًبا �صغ ً
الوقت نف�سه ميتلك بع�ض اخل�صائ�ص الأخرى للمذنبات،
مثل التغري املفاجئ يف ملعانه لدى اقرتابه من ال�شم�س.
فعندما �أ�صبح املذنب على بعد  7.9ماليني كم من ال�شم�س
اكت�شفت �سفينة الف�ضاء "�سوهو"  ،SOHOوهي م�رشوع فقط� ،أي حوايل  % 5من امل�سافة بني الأر�ض وال�شم�س،
م�شرتك بني وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا"ووكالة الف�ضاء ر�صد العلماء زيادة يف �سطوع املذنب بحوايل مليون
الأوروبية "�إي�سا"  ،ESAمذن ًبا جدي ًدا .بذلك تكون "�سوهو" مرة.
قد اكت�شفت حتى الآن �أكرث من  1350مذن ًبا� ،إال �أن اكت�شافها
لهذا يرى العلماء �أن املذنب (P/2007 R5 (SOHO
الأخري له �أهمية خا�صة ،حيث �إن "�سوهو" قد ر�صدته مرتني
قبل ذلك ،وبذلك يكون �أول مذنب دوري تكت�شفه "�سوهو" .يت�رصف مثل املذنبات ،و�إن كان يختلف عنها يف مظهرها،
ويرى الباحث "كارل باتامز"  Karl Battamsالذي يدير
ملحوظة :اال�سم الإجنليزي ل�سفينة الف�ضاء "�سوهو" ر�صد املذنبات يف برنامج "�سوهو" �أنه مذنب خامل،
اخت�صار للت�سمية الإجنليزية  Solar and Heliosphericن�ضب ما كان يحتويه من املواد اجلليدية املتطايرة،
 ،Observatoryوتعني "مر�صد لر�صد ال�شم�س والبيئة التي تنبعث من املذنب عند اقرتابه من ال�شم�س ،وتت�ألق
الف�ضائية املحيطة بها".
يف الف�ضاء كذيل وهالة حول املذنب .ومن املحتمل �أن
مت ر�صد املذنب با�ستخدام جهاز متطور على منت املذنبات اخلاملة منت�رشة يف الف�ضاء القريب من ال�شم�س.
"�سوهو" يعرف
ا�صطالحا با�سم  .LASCOواملذنبات
ً
و�رسعان ما خبا �ضوء املذنب بعد توهجه ال�شديد،
�أجرام جليدية �صغرية تدور حول ال�شم�س يف مدارات
بي�ضاوية ،وعندما يقرتب مذنب من ال�شم�س تتحول املواد لدرجة �أنه �أ�صبح من غري املمكن ر�صده بوا�سطة �أجهزة
اجلليدية فيه �إىل غازات تتوهج كهالة حميطة باملذنب�" ،سوهو" ،كما �أنه من ال�صعوبة ال�شديدة ر�صده من
وذيل طويل مت�ألق ،ميتد يف الف�ضاء مبتع ًدا عن ال�شم�س .املرا�صد الأر�ضية� ،إال �أن علماء الفلك بدءوا الإعداد
واملذنبات الدورية ،هي املذنبات التي تدور حول ال�شم�س للزيارة القادمة لهذا املذنب ،يف عام .2011
يف فرتة ق�صرية ن�سب ًّيا� ،أو التي مت ر�صدها �أكرث من مرة ،ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املواقع الإلكرتونية
و�أ�شهرها مذنب "هايل" الذي يقرتب من الأر�ض مرة كل التالية-:
� 76سنة ،وكانت �آخر زيارة له لكوكبنا يف عام ،1986
ESA Press Release
وحتى الآن يعرف العلماء نحو  190مذن ًبا دور ًّيا.
http://www.esa.int/esaSC/SEMAU2C1S6F_index_0.html
ومدار املذنب اجلديد الذي اكت�شفته "�سوهو" �أق�رص
ريا من مدار مذنب "هايل"� ،إذ تبلغ دورته حوايل �أربع
كث ً

ESA
www.esa.int/
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رو�سيا حتتفل باليوبيل الذهبي
لإطالق �أول قمر �صناعي

كان "�سبوتنيك  "1يف حجم كرة ال�سلة ،وهو م�صنوع
من الألومنيوم ،وبلغ وزنه  84كج ،وكان م�صقو ًال ب�شدة،
لكي يعك�س �ضوء ال�شم�س بكفاءة عالية ،في�سهل متابعته
ب�رص ًّيا .وكان مت�ص ً
أي�ضا �أربعة هوائيات طويلة.
ال به � ً
مت �إطالق "�سبوتنيك  "1على منت �صاروخ من طراز
"�سبوتنيك" ،وكان القمر ال�صناعي الأول يدور حول
الأر�ض مرة كل  96دقيقة ،يف مدار بي�ضاوي ،يرتاوح
ارتفاعه بني  215و 939كم .وكان "�سبوتنيك  "1يقوم
بجمع بيانات عن طبقات اجلو العليا ،وانت�شار املوجات
الراديوية يف طبقة الأيونو�سفري ،وكذلك كان على متنه
جهاز �إر�سال ،يبث �صفارة متكررة (بيب ...بيب...
بيب� )...إىل الأر�ض ،وا�ستمر هذا الإر�سال لنحو ثالثة
�أ�سابيع ،وقد متكن هواة الال�سلكي حول العامل من ا�ستقبال
هذا البث الف�ضائي الأول.

منوذج للقمر ال�صناعي "�سبوتنيك "1
�صورة منNASA/NSSDC :

يف � 4أكتوبر  ،2007احتفلت رو�سيا بالذكرى اخلم�سني
لإطالق "�سبوتنيك � ،Sputnik 1 "1أول قمر �صناعي يف
التاريخ ،الذي ا�ستهل ع�رص الف�ضاء ،و�ألهب ال�سباق يف
الف�ضاء بني االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق والواليات املتحدة.

وقد تداعى مدار "�سبوتنيك  "1يف  4يناير ،1958
يوما من الإطالق ،وقد حتطم القمر خالل �سقوطه
بعد ً 92
يف الغـالف اجلـوي ،بعـد �أن دار حـول الأر�ض �أكرث من
 1400مرة ،بلغ الطول الإجمايل لها  70مليون كم تقري ًبا.
ويف  3نوفمرب  ،1957مت �إطالق القمر ال�صناعي
الثاين "�سبوتنيك  ،"2الذي حمل على متنه �أول كائن حي
ي�صعد �إىل الف�ضاء ،ويدور حول الأر�ض ،الكلبة "اليكا"
 ،Laikaالتي مهدت رحلتها التاريخية الطريق للرحالت
الف�ضائية امل�أهولة ،فقد �أثبتت �أن ب�إمكان الأحياء ال�صعود
�إىل الف�ضاء.

وقد �شارك يف االحتفال باملنا�سبة التي غريت جمرى
التاريخ رواد ف�ضاء ،ومهند�سون ،وم�سئولون علميون.
وقد �رصح مدير وكالة "نا�سا" الأمريكية مبنا�سبة
وقد ت�ضمن االحتفال �إزاحة ال�ستار عن ن�صب تذكاري� ،أقيم
يف "مدينة النجوم"  ،Star Cityوهي مركز تدريب رواد احتفال العامل باليوبيل الذهبي للقمر "�سبوتنيك  "1بقوله:
الف�ضاء يف رو�سيا .كذلك احتفل الع�سكريون باملنا�سبة "لقد غري "�سبوتنيك  "1العامل .لقد غري التاريخ".
بالقرب من حائط "الكرملني" لو�ضع باقات الزهور على قرب املراجع-:
امل�صمم الرئي�س "�سريجي كوروليف" ،Sergei Korolev
Sputnik 1
عامل الف�ضاء الكبري الذي قاد م�رشوع "�سبوتنيك".
وقد �أر�سل الرئي�س الرو�سي "فالدميري بوتني" برقية
تهنئة لعلماء الف�ضاء الرو�س ،جاء فيها�" :إطالق �أول قمر
ع�رصا للف�ضاء".
�صناعي كان حقًّا حد ًثا تاريخ ًّيا ،بد�أ
ً
ويف �أعقاب انهيار االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،عانى
برنامج الف�ضاء الرو�سي ل�سنوات من التعرث ،والآن،
ي�ست�أنف العلماء الرو�س ا�ستك�شافهم للف�ضاء بخطط طموحة.
وكلمة "�سبوتنيك" تعني يف اللغة الرو�سية "الرفيق"
�أو "التابع" .وقد مت �إطالق "�سبوتنيك  "1من ميناء
"بايكونور" الف�ضائي ،القريب من مدينة "بايكونور" يف
جمهورية كازاخ�ستان.
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http://www.russianspaceweb.com/sputnik.html

Sputnik 1
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=1957001B
World’s First Satellite and the International Community’s
Responses
http://www.vor.ru/Space_now/Satellite/Satellite_102_eng.html
Russia Marks 50 Years of Sputnik
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7027199.stm
Russia Marks Sputnik Anniversary
_http://www.space-travel.com/reports/Russia_marks_Sputnik
anniversary_999.html
Sputnik’s Anniversary Raises Questions about Future of
Space Exploration
http://www.usatoday.com/tech/science/space/2007-09-25sputnik-anniversary_N.htm

�أخبار الكون
رحلة �إىل نطاق الكويكبات
Credit: NASA/Sandra Joseph and Rafael Hernandez
انطالق �سفينة الف�ضاء الأمريكية "دون"
�صورة منNASA/Sandra Joseph and Rafael Hernandez :

يف ال�سابع والع�رشين من �سبتمرب � ،2007أطلقت وكالة
الطريان والف�ضاء الأمريكية "نا�سا" � NASAسفينة الف�ضاء
"دون" ( Dawnاال�سم يعني يف الإجنليزية "الفجر")
�صوب نطاق الكويكبات ،وهي �أجرام �صخرية �أ�صغر
من الكواكب ،يدور معظمها حول ال�شم�س يف نطاق بني
مداري كوكب املريخ وكوكب امل�شرتي .و�ستقوم "دون"
با�ستك�شاف الكويكب "ف�ستا" ( Vestaقطره  530كم) ،وهو
�أحد �أكرب الكويكبات ،والكوكب القزم "�سريي�س" Ceres
(قطره حوايل  950كم) .وتعد مهمة "دون" �أول رحلة
ف�ضائية تدور فيها �سفينة ف�ضاء حول جرمني من �أجرام
النظام ال�شم�سي.
ومت �إطـالق "دون" �إىل الف�ضـاء على منت ال�صـاروخ
"دلتا  ،Delta 2 "2وجرى الإطالق من حمطة كيب
كانافرال اجلوية يف ال�ساعة  11:34بتوقيت جرينت�ش.
وبعد حوايل �ساعتني من االنطالق ،ا�ستقبل خرباء
املتابعة الأر�ضية يف معمل الدفع النفاث Jet Propulsion
 Laboratoryالتابع لوكالة "نا�سا" �إ�شارات ال�سلكية من
"دون" تفيد �أنها تتوجه يف الف�ضاء ب�شكل �سليم ،و�أن
مولدات الطاقة ال�شم�سية الكبرية بها تقوم بالفعل ب�إنتاج
الطاقة ال�شم�سية.

خــريـف 2007

�شامل ،وذلك للت�أكد من ا�ستعدادها لرحلتها الفريدة ،التي
يبلغ طولها  5باليني كم.
يدور كل من "ف�ستا" و"�سريي�س" حول ال�شم�س بني
مداري املريخ وامل�شرتي ،ويبلغ متو�سط بعد "�سريي�س"
عن ال�شم�س  415مليون كم تقري ًبا ،ويتم دورة حول
ال�شم�س يف حوايل � 4.6سنوات .يدور "ف�ستا" حول
ال�شم�س على م�سافة متو�سطة تبلغ  353مليون كم ،ويكمل
مداره كل � 3.6سنوات.
ومن املتوقع �أن ت�صل "دون" �إىل "ف�ستــا" فــي
�أغ�سط�س  ،2011و�أن تبلغ "�سريي�س" يف فرباير .2015
ومن املقرر �أن تدور "دون" حول "ف�ستا" لت�سعة �أ�شهر،
و�أن تدور حول "�سريي�س" خلم�سة �أ�شهر على الأقل ،ويف
م�سارها �إىل "ف�ستا"� ،ستحلق "دون" بالقرب من املريخ
يف فرباير  ،2009وذلك لال�ستعانة بجاذبية الكوكب
الأحمر يف �ضبط م�سار ال�سفينة الف�ضائية.
وتتميز حمركات "دون" بتطبيق تقنية جديدة مبتكرة،
وذات كفاءة عالية ،وهي الدفع الأيوين ،ion propulsion
وفيها يتم ت�أين غاز الزينون كهرب ًّيا لتوليد الدفع.
واملحركات الأيونية ،التي يبلغ عر�ضها � 30سم ،تولد
دفعا �أقل قوة من املحركات النفاثة العادية� ،إال �أنها
ً
م�ستمرا لأ�شهر عديدة.
دفعا
ت�ستطيع �أن تولد ً
ًّ
و�ستقوم �أجهزة متطورة على منت "دون" بدرا�سة
العنا�رص الكيميائية ،والرتكيب املعدين ،وت�ضاري�س
أي�ضا املعادن التي ت�شتمل
ال�سطح ،والتطور اجليولوجي ،و� ً
على املاء لكل من "ف�ستا" و"�سريي�س" .كذلك �ست�ساعد
درا�سة حركة "دون" حول كل من اجلرمني يف ح�ساب
كتلتيهما وجمايل اجلاذبية حولهما.
وقد �رصح "كري�ستوفر را�سل" Christopher Russell

الباحث الرئي�س يف برنامج "دون" ب�أنه�" :ستحلق "دون"
يف الزمان املا�ضي با�ستك�شافها لنطاق الكويكبات� ،إنها
حلظة كان املجتمع العلمي يف انتظارها منذ بد�أ الرحالت
الف�ضائية يف الف�ضاء البني-كوكبي" .وتعد الكويكبات
مادة خام كونية ،تبقت من ال�سدمي ال�شم�سي solar nebula
الذي تكونت منه ال�شم�س والكواكب ،و�سائر �أجرام النظام
ال�شم�سي ،ومن املتوقع �أن تقدم لنا الكثري من املعلومات
والأدلة على ن�ش�أة وتطور النظام ال�شم�سي.

ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املواقع الإلكرتونية
وقد �أدىل مدير برنامج "دون" "كيور باتيل" Keyur
 Patelبالت�رصيح التايل" :لقد انطلقت "دون" ،وهي تعمل التالية-:
Dawn Websites
ب�شكل جيد ،ويف مثل هذا الوقت غ ًدا� ،سنكون قد جتاوزنا
http://dawn.jpl.nasa.gov/
مدار القمر".ويف خالل الأيام الثمانني القادمة� ،سيقوم
http://www.nasa.gov/dawn
خرباء التحكم يف ال�سفينة الف�ضائية باختبار �أنظمتها ب�شكل
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املحتويات
�صورة الغــالف

�صورة رائعة لأحد �أجمل الأجرام
يف املجرة ،وهو �سدمي (�سحابة كونية)
عمالق ،بعيد ،يتوهج ب�ألوان خالبة،
ويف قلب هذا ال�سدمي ،ينت�رش ح�شد
جنمي كبري ،يتكون من جنوم حديثة
التكوين� ،شديدة ال�سطوع .يعرف هذا
ال�سدمي
ا�صطالحا با�سم .NGC 3603
ً

الإ�رشاف
هــــدى امليقاتي

مدير مركز القبة ال�سماوية العلمي

التحرير
�أمين �إبراهيم

�أخ�صائي �أول فلك مبركز القبة ال�سماوية العلمي

ماي�سة عزب
من�سق ن�رش مبركز القبة ال�سماوية العلمي
مركز القبة ال�سماوية العلمي
مكتبــة الإ�سكنــدريـة
�ص.ب - 138 :ال�شاطبـي
الإ�سكندرية  -21526م�رص
تليفون+)203( 4839999 :
داخلي2351 :
فاك�س+)203( 4820464 :
planet aruim@bibalex.or g
www.bibalex.org/psc

3

�أخبار الكون

11

ملف العدد
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من �سري كبار الفلكيني

13

طرائف كونية
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مناظر كونية

