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NASA’s Hubble Space
Telescope (HST) recently took
exquisite images of a dying
Sun-like star, revealing fine
details of the fascinating
cloud of gas and dust that
surrounds
the
exposed
blazing core of the star.
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The Universe Now

Spacecraft Glides by
the Smallest Planet

Winter 2007

close-up views of the enigmatic planet since
NASA’s Mariner 10 spacecraft performed its
third and final flyby of Mercury in 1975.
The name MESSENGER stands for MErcury
Surface, Space ENvironment, GEochemistry
and Ranging. Interestingly, Hermes, the
Greek counterpart of Mercury, was the
messenger of gods in Greek mythology.
MESSENGER’s objectives include studying
Mercury’s surface, internal composition,
magnetism,
and
extremely
tenuous
atmosphere. Scientists hope the observations
would yield valuable clues to the origin and
formation of the four terrestrial (rocky) planets:
Earth, Venus, Mars and Mercury.

Credit: NASA/Johns Hopkins University/Carnegie Institution of
Washington

This close-up image of Mercury’s surface
was acquired on 14 January 2008, using
the Narrow Angle Camera (NAC) aboard
the MESSENGER spacecraft. The image was
taken before MESSENGER’s closest approach
to Mercury. The view is near the planet’s
terminator (the dividing line between the day
side and night side of Mercury). The large
crater situated on the right side in the bottom
half of the image is Sullivan crater, a structure
about 135 km across, named in honor of the
American architect Louis Sullivan.
On 14 January 2008, NASA’s MESSENGER
spacecraft flew by Mercury, the nearest planet
to the Sun. MESSENGER became the second
spacecraft to visit Mercury in over 30 years.
The spacecraft flew within only 200 km of
Mercury’s surface at closest approach; this
type of space maneuver is termed a flyby.
This is the first of three scheduled flybys of
Mercury, before MESSENGER enters an orbit
around the planet in March 2011. During
this flyby, MESSENGER acquired over 1,200
images, and conducted various observations
of Mercury. The new images are the first

MESSENGER was launched on
3 A u g u s t 2 0 0 4 , from the Cape Canaveral
Air Force Station, Florida, aboard the powerful
Delta 2 Rocket. MESSENGER is now in a
heliocentric orbit; another flyby of Mercury is
due, on 6 October 2008. During its spectacular
interplanetary tour, MESSENGER flew by Earth
on 2 August 2005, and made two flybys of
Venus on 24 October 2006 and 5 June 2007,
respectively.
A third Mercury flyby is scheduled on
29 September 2009. MESSENGER’s planetary
flybys have been planned to adjust the
spacecraft’s orbit and slow its speed relative
to Mercury at orbit insertion. After orbit
insertion, scheduled on 18 March 2011,
MESSENGER will study Mercury for a year.
During the previous mission to Mercury,
the Mariner 10 spacecraft successfully imaged
only about 45% of the surface of Mercury.
With MESSENGER’s flyby of Mercury, views of
the unexplored side of the planet have been
revealed for the first time. This issue’s Picture
Gallery features some of the incredible images
relayed by MESSENGER.
Further Reading
MESSENGER Mission Homepage
http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/
MESSENGER at JHUAPL
http://messenger.jhuapl.edu/
Mercury
http://www.nineplanets.org/mercury.html
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NASA Beams a Lovely
Song to the Pole Star

The event marked the second time a piece
of music had been intentionally transmitted
into deep space. “Send my love to the aliens,”
McCartney told NASA. “All the best, Paul.”
References
NY Daily News
http://www.nydailynews.com/news/us_world/2008/02/01/200802-01_nasa_broadcasts_beatles_tune_in_space.html
Wikipedia

STS-122 Flies to
the International
Space Station

On 4 February 2008, at 00:00 GMT,
NASA transmitted the Beatles’ song “Across
the Universe” in the direction of the Pole
Star (Polaris), 431 light years away. The
transmission was made using a 70-meter
antenna of NASA’s Deep Space Network
(DSN), located near Madrid, Spain.
This was done to celebrate the 40th
anniversary of the song, the 45th anniversary
of the DSN, which communicates NASA’s
distant space probes, and the 50th anniversary
of NASA. The date became known as Across
the Universe Day. The idea was proposed
by Martin Lewis, a Beatles historian, who
prompted all Beatles fans to play the track as
it was beamed to the distant giant star.
The song, written by Sir Paul McCartney
and John Lennon, will take 431 years to reach
the North Star. A hypothetical alien located
around Polaris would need an antenna and a
receiver to listen to the song. Polaris is a triple
star system, consisting of three stars orbiting
a common center of gravity. The other two
stars are known as Polaris B and Polaris Ab.
Polaris is also known as Polaris A. It is hotter,
brighter and much larger than the Sun.
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Launch of Space Shuttle Mission STS-122
Credit NASA-KSC

On 7 February 2008, Space Shuttle
Atlantis was launched toward the
International Space Station (ISS), from the
Kennedy Space Center (KSC), on a mission
designated STS-122 (the acronym STS stands
for Space Transportation System). STS-122
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was the 24th shuttle mission to the ISS, and
the 121st space shuttle flight since STS-1. The
primary objective of STS-122 was to deliver
the European Columbus science laboratory,
built by the European Space Agency (ESA), to
the ISS.

Total Eclipse
of the Moon

STS-122 was commanded by Navy
Cmdr. Stephen N. Frick; Navy Cmdr. Alan G.
Poindexter served as pilot. Mission specialists
included Air Force Col. Rex J. Walheim, Stanley
G. Love, Leland D. Melvin and ESA astronaut
Hans Schlegel. Poindexter, Love and Melvin
made their first spaceflight on this mission.
Flight Engineer Léopold Eyharts (ESA) replaced
Expedition 16 Flight Engineer Daniel M. Tani
who returned to Earth aboard Atlantis.
The Total Lunar Eclipse of 21 February 2008
Photo by Aymen Ibrahem, BA Senior Astronomy Specialist

On the morning of 21 February 2008, a
total lunar eclipse was visible in Egypt. The
Moon plunged into Earth’s umbra at 03:43 EET
(01:43 GMT). The Moon lasted 3 hours and
26 minutes to traverse our planet’s immense
shadow. BA Senior Astronomy Specialist,
Aymen Ibrahem, acquired interesting images
of the celestial spectacle.
The eclipse was visible from Africa, Europe,
Western Asia, South America and most of
North America. Total lunar eclipses are among
the most beautiful natural phenomena.
ESA’s Columbus Laboratory
During totality, the Moon glows in various
Credit: NASA
hues of yellow, orange and red. The visibility
On 20 February 2008, at 10:14 UTC, may also render the Moon tints of brown or
Atlantis landed at Runway 15 at KSC, Florida. grey. Unlike solar eclipses, lunar eclipses can
The mission lasted 12 days, 18 hours, be viewed safely with the unaided eye.
21 minutes and 43 seconds. Following the
successful landing, Atlantis will be prepared Caution:
for STS-125, the fifth and final servicing In normal conditions, or during solar eclipses,
never observe the Sun directly with your
mission for the Hubble Space Telescope.
eyes, or through any optical aid. The Sun
By the completion of STS-122, ten flights can be observed only with special scientific
remain in the Space Shuttle program until the devices. Observe the Sun only under the
retirement of the shuttle fleet in 2010, excluding supervision of an astronomy specialist.
two as-yet-unconfirmed Contingency Logistic
“During the eclipse, the Moon shone in
Flights. http://en.wikipedia.org/wiki/STS-122fascinating colors, including yellow, orange,
cite_note-manifest-3
red, white and grey,” said Ibrahem. “The
Further Reading
wonderful sight gave me the impression that
STS-122 Mission Information from NASA
I was observing a bizarre moon orbiting a
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/
sts122/main/
distant extrasolar planet.”
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The Moon set during the eclipse in Egypt.
Ibrahem took over 600 images of the eclipse.
Some of his images are presented in the
picture gallery below.

stellar distance scale, Regulus is a nearby
star; it is approximately 80 light years distant.
(One light year is equal to approximately
10,000 billion km.)

Picture Gallery
Photos by Aymen Ibrahem,
BA Senior Astronomy Specialist

Fig (3)
Totality
The Moon does not disappear during
totality; it still glows in a faint red light. Due to
This image, taken shortly before totality, refraction of sunlight by Earth’s atmosphere,
shows various fascinating hues of the eclipsed sunlight is reddened, and directed to the lunar
Moon.
surface, where it is reflected back to Earth.
Fig (1)

Further Reading
NASA Eclipse Homepage
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html

Endeavor Flies to the
International
Space Station

Fig (2)
Eclipse Planet
During the eclipse, Saturn, the ringed
giant planet, and the bright star Regulus, the
brightest star in the zodiacal constellation Leo,
shone near the Moon in the sky. The Moon
(3,476 km across) is approximately 400,000
km from Earth, but on the eclipse day, Saturn
(approximately 120,000 km across) was
approximately 1.24 billion km away. By the
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STS-123 Crewmembers
Credit: NASA
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On 11 March 2008, Space Shuttle
Endeavor was launched from the Kennedy
Space Center (KSC) toward the International
Space Station (ISS). The mission, designated
STS-123, was the 25th shuttle flight to the
ISS. The primary objective of the mission was
delivering the first module of the Japanese
laboratory, Kibo; and the Canadian Special
Purpose Dexterous Manipulator, (SPDM)
Dextre robotics system to the ISS.
Navy Capt. Dominic L. Gorie, commanded
STS-123; Air Force Col. Gregory H. Johnson
served as pilot. Mission specialists included
Richard M. Linnehan, Air Force Maj. Robert
L. Behnken, Navy Capt. Michael J. Foreman
and Japan Aerospace Exploration Agency
astronaut Takao Doi. STS-123 was the
first spaceflight for Johnson, Behnken and
Foreman.
The mission delivered NASA astronaut
Garrett Reisman to the space station, who
will replace European Space Agency astronaut
Léopold Eyharts, scheduled to return to Earth
aboard Endeavor. The mission is expected to
last 16 days, and would be the longest shuttle
mission to the ISS.
Further Reading
NASA’s Space Shuttle Homepage
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html

Two Space Telescopes
Join Forces to Observe
a Mysterious Galaxy

NASA recently published an outstanding
image of the massive elliptical galaxy NGC
1132, combining data from the Chandra
X-ray Observatory (CXO) and the Hubble
Space Telescope (HST).
In this image, the bluish-purple glow is
X-ray emission recorded by CXO. HST visual
light image shows a giant elliptical galaxy,
dwarf galaxies in its vicinity and numerous
other distant galaxies in the background.
Intriguingly, astronomers have found
evidence that NGC 1132 contains an enormous
amount of dark matter, a hypothetical form
of invisible mysterious matter that does not
emit electromagnetic radiation, and whose
existence can yet be inferred only from
its gravitational influence on surrounding
observable objects.
The first evidence of dark matter was
found by astronomer Fritz Zwicky in 1933.
Zwicky discovered that the total mass of a
cluster of galaxies, based on the motions of
the galaxies, is much larger than the mass of
the cluster’s visible material, e.g., the galaxies
and clouds of gas. Modern cosmological
theories show that dark matter constitutes
about 90% of the total mass of the Universe.
Several theories have been put forward
to explain the nature of dark matter. One
explanation postulates that dark matter is
composed of Weakly Interacting Massive
Particles (WIMPs). It is also believed that faint
or dark objects such as planets, dwarf stars and
black holes may be significant constituents of
the dark matter.
Amazingly, the amount of dark matter
bound to NGC 1132 is comparable to the dark
matter found in an entire group of galaxies.
Also, the large amount of hot gas detected
by CXO is usually observed for a group of
galaxies, rather than a single galaxy.

The Massive Galaxy NGC 1132
Credit: X-ray: NASA/CXC/Penn State/G. Garmire; Optical:
NASA/ESA/STScI/M. West

This indicates that mighty NGC 1132
may be a “fossil group”. Fossil group systems
are believed to be the end stage of the total
merging of a gravitationally interacting group
of galaxies.
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NGC 1132 is located approximately 318 the chemical reactions believed to be necessary
million light years away, and is located among for the formation life.
the stars of the constellation Eridanus, the River.
This discovery demonstrates that Hubble
The elliptical galaxies are ellipsoidal in and upcoming space missions, such as
shape. Their overall yellowish hue is due NASA’s James Webb Space Telescope, can
to old red stars. Giant elliptical galaxies are detect organic molecules on exoplanets by
the largest galaxies of the Universe. A giant studying their chemical makeup through
elliptical galaxy is several trillion times more spectroscopy.
massive than the Sun. Elliptical galaxies are
“This is a crucial stepping stone to
almost depleted in cool gas, the raw material
eventually characterizing prebiotic molecules
for star formation. They can no longer produce
on planets where life could exist,” said Mark
large numbers of new stars.
Swain of NASA’s Jet Propulsion Laboratory
Further Reading
(JPL), who led the research team that made
CXO
the discovery. Swain is lead author of an
http://chandra.harvard.edu/about/index.html
article that reported the discovery.
HST
http://hubblesite.org/
Elliptical Galaxies
http://seds.org/MESSIER/elli.html

Detection of an
Organic Molecule in
an Extrasolar Planet

The discovery was made through
extensive observations made in May 2007
with HST’s Near Infrared Camera and MultiObject Spectrometer (NICMOS). It is also
a confirmation of the discovery of water
molecules in the planet’s atmosphere, made
earlier in 2007 by NASA’s Spitzer Space
Telescope (SST). “With this observation there
is no question whether there is water or
not—water is present,” said Swain.
The exoplanet, known as HD 189733b, is
a Jupiter-sized planet, located 63 light-years
away in the constellation Vulpecula (the Fox).
It is too massive and too hot to host life. HD
189733b, dubbed a “hot Jupiter”, is so close
to its parent star that it takes just over two
days to complete an orbit. Due to its proximity
to its parent star, HD 189733b’s atmosphere
swelters at nearly 930 degrees Celsius, about
the same temperature as the melting point of
silver.

NASA’s Hubble Space Telescope (HST) has
made the first detection ever of an organic
molecule in the atmosphere of an extrasolar
planet (a planet orbiting another star). This
startling discovery is an important step
towards identifying signs of life on extrasolar
planets, also known as exoplanets.

The observations were made as the planet
HD 189733b passed in front of its parent star
in an event known as transit. As the light from
the star shone briefly through the exoplanet’s
atmosphere, the gases in the atmosphere
imprinted their characteristic signatures on
the light from the star HD 189733.

The astronomers were surprised to find
The molecule detected by Hubble is that the planet has more methane than
methane, which under certain circumstances predicted by current models for hot Jupitercan play a crucial role in prebiotic chemistry, like exoplanets.
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“This indicates we don’t really understand
exoplanet atmospheres yet,” said Swain. “These
measurements are an important step to our
ultimate goal of determining the conditions,
such as temperature, pressure, winds, clouds,
etc., and the chemistry on planets where life
could exist. Infrared spectroscopy is really the
key to these studies because it is best matched
to detecting molecules,” said Swain.
Further Reading
HST’s News Release
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2008/11/full/

These plumes resemble terrestrial geysers,
a volcanic phenomenon in which a hot column
of water and steam erupts periodically from
below the ground.
Scientists believe the geysers of Enceladus
could provide evidence that liquid water
exists beneath the icy crust of Enceladus. The
geysers erupt from fractures extending across
the moon’s south pole, spewing out water
vapor at approximately 400 m/s.

Hubble Site
http://hubblesite.org/
Spitzer Site
http://www.spitzer.caltech.edu/spitzer/index.shtml

Saturn Orbiter
Performs a Unique
Maneuver

An artist’s impression showing Saturn in the sky of Enceladus,
a moon featuring cryovolcanism
Credit: NASA/JPL

The new data provide a new view of
the fractures that modify the surface, and
would yield a better understanding of the
geologic evolution of the moon’s north pole
and south pole. New images demonstrate
that compared to much of the southern
hemisphere on Enceladus, the south polar
region in particular, the north polar region is
much older and pitted with craters of various
sizes. These craters show different stages of
disruption and alteration by tectonic activity,
and probably from earlier heating beneath
the crust.
Fig (1)
This three-image mosaic is the highest resolution view ever acquired of the north polar region of Saturn’s moon Enceladus.
Credit: NASA/JPL/Space Science Institute

On 12 March 2008, NASA’s Cassini
spacecraft performed a daring flyby of
Saturn’s moon Enceladus, flying about
15 km/s through icy plumes emanating
from the south polar region of the moon.
At closest approach, Cassini flew within
only 50 km above the surface of Enceladus
(505 km across); obtaining valuable samples
that might indicate the presence of a
water ocean beneath the moon’s icy crust.

“These new images are showing us in
great detail how the moon’s north pole differs
from the south, an important comparison for
working out the moon’s obviously complex
geological history,” said Carolyn Porco, leader
of Cassini’s imaging team. “And the success
of yesterday’s daring and very low-altitude
flyby means this coming summer’s very close
encounter, when we get exquisitely detailed
images of the surface sources of Enceladus’
south polar jets, should be an exciting ‘next
big step’ in understanding just how the jets
are powered.”
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This flyby and another one planned for
9 October 2008 were so designed to allow
Cassini’s particle analyzers to dissect the
“body” of the plume for information on the
density, size, composition and speed of its
particles. Cassini’s instruments discovered
evidence for the geyser-like jets on Enceladus
in 2005, finding that the continuous eruptions
of ice create a gigantic halo of ice dust and
gas around Enceladus, which helps supply
material to Saturn’s E-ring.
Three more flybys of Enceladus are
planned for 2008. In June 2008, Cassini will
complete its prime four-year mission to Saturn.
An extension of Cassini’s mission is proposed,
and there would be more Enceladus flybys
during this mission extension.
Further Reading
NASA’s JPL News Release
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2008-044
Cassini’s Official Websites
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/index.html
http://saturn.jpl.nasa.gov/

Space Telescopes
discover a Distant
Infant Galaxy

telescopes were aided by a natural “zoom
lens”, an effect known as gravitational lensing,
which magnified and intensified the image of
the distant galaxy.
The galaxy, known as A1689-zD1, is
believed to have formed only 700 million
years after the Big Bang, in the middle of
the Universe’s “dark ages”, believed to
have begun about 400,000 years after the
Big Bang, as matter in the expanding infant
Universe cooled and formed clouds of cold
hydrogen. The first stars and galaxies began
to form at some point during this era; their
radiation reheated the foggy, cold hydrogen,
bringing the Dark Ages to an end, about a
billion years after the Big Bang.
Interestingly, the galaxy’s image was
magnified and brightened by a magnificent
natural telescope, a phenomenon known
as a gravitational lens. A gravitational lens is
observed when light rays from a very distant
cosmic object, such as a galaxy, are deflected
around a nearer massive object, such as a
cluster of galaxies, situated between the distant
object and Earth. The effect was predicted by
Albert Einstein’s theory of General Relativity.
A relatively nearby massive cluster of
galaxies, roughly 2.2 billion light-years away,
magnifies and intensifies the light from the
much more distant A1689-zD1, which lies
near the cluster’s direction in space. The
sophisticated infrared detectors of Hubble
and Spitzer allowed the galaxy’s infrared light
to be recorded.
Further Reading
Astronomers Eye Ultra-Young, Bright Galaxy in Early
Universe
http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2008-04/
release.shtml

NASA’s Hubble and Spitzer space
observatories have joined forces to discover
one of the youngest known galaxies in the
early Universe. Interestingly, the powerful
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Hot Topic
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A Dying Sun-like Star
There are prominent pink clouds lying on
opposite sides of the central star. They are
relatively cool and dense, compared to the
rest of the gas in the nebula.
The numerous, very small pink dots mark
relatively dense and small knots of gas, which
are also located diametrically opposite, with
respect to the star. These features appear to
represent the ejection of gas from the star
along a specific direction. The jet’s direction
has changed through the past few thousand
years. Astronomers propose that this behavior
could be due to the possible presence of
a companion star orbiting the observable
central star.
A planetary nebula is an expanding cloud
of gas ejected from a low-mass star during
the end throes of its life. The nebula glows
due to ultraviolet radiation emitted by the
hot central star. By the cosmic time scale,
planetary nebulae are very short-lived. In only
a few tens of thousands of years they disperse
into space. The central star will then gradually
cool down, turning into a white dwarf, the
final stage of evolution for most stars.
NASA’s Hubble Space Telescope (HST)
recently took exquisite images of a dying Sunlike star, revealing fine details of the fascinating
cloud of gas and dust that surrounds the
exposed blazing core of the star.
The object, designated NGC 2371, is
known as a planetary nebula. The remnant
star shining at the center of NGC 2371 is
the extremely hot core of the progenitor
star, now stripped of its outer gaseous
envelope. Its surface temperature is over
130,000 degrees Celsius! NGC 2371
lies about 4,300 light-years away in the
zodiacal constellation Gemini, the Twins.

The term “planetary nebula” was coined
by Sir William Herschel, the discoverer of the
planet Uranus, as these nebulae somewhat
resemble the fuzzy disc of Uranus, when
viewed through a small telescope.
The image is a composite of images
obtained by Hubble’s WFPC2 instrument.
Four filters were used to sample narrow
wavelength ranges matching the emission of
specific chemical elements. The color is due
to assigning different hues (colors) to each
monochromatic image.
Further Reading
Last Confessions of a Dying Star
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2008/13/
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Astronomical
Biography

Harlow Shapely

and the Structure of
the Milky Way Galaxy

An Infrared Image of the Core of the Milky Way Galaxy
The image was acquired by NASA’s Spitzer Space Telescope.
Credit: NASA/JPL-Caltech/S. Stolovy (SSC/Caltech)

Harlow Shapley (1885-1972), an eminent
astronomer of the 20th century, contributed
enormously to astronomy. He is credited for
changing our view of our Galaxy, the Milky
Way, and the Solar System’s location in the
Galaxy; he also made the first reasonable
estimate of the size of the Galaxy, revealing that
it is much larger than previously believed.
Shapley was born on 2 November 1885, in
Nashville, Missouri, USA. He exited school with
the equivalent of a fifth grade education but
continued to study at home, and completed
a six-year high school program in two years,
graduating as class valedictorian.
Shapley earned his BSc in 1910 from the
University of Missouri, and then wrote an
important PhD thesis on eclipsing binary stars
under the supervision of Henry Norris Russell
at Princeton. An eclipsing binary star consists
of two stars in orbit around a common center
of gravity, showing light variations due to
mutual eclipses. Shapley also studied another
type of variable stars, the Cepheid variables,
and showed that their brightness fluctuations
are not due to eclipses.
Shapley worked at Mt. Wilson Observatory
where he employed the 60-inch reflecting
telescope to conduct his revolutionary
studies on globular clusters, giant spherical
agglomerations of stars that orbit our Galaxy.
At the time, it was generally believed that
the Solar System lies in a distinctive position,
near the Galaxy’s center. By determining the
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distribution and distances of globular clusters,
Shapley demonstrated these spectacular
stellar swarms are roughly distributed in a
sphere centered at the center of the Galaxy.
He further estimated the distance of the Sun
from the Galactic center, and showed the
Sun’s position in the Galaxy is not peculiar;
the Sun lies thousands of light years away
from the Galaxy’s center.
Although Shapley’s calculations were
considerably in error, due to the fact that
cosmic dust in the Milky Way diminished the
amount of light from a globular cluster that
reached Earth, thus making it appear more
distant. Shapley’s estimate of the size of the
Galaxy was, however, within the same order
of magnitude of the currently accepted value.
Shapley deduced that the Sun is 50,000 light
years from the Milky Way’s center. This value
was corrected to about 30,000 light years.
On 26 April 1920, he debated Heber D.
Curtis over the scale of the Universe; the debate
was later dubbed the Great Debate. Shapley
counter argued the theory that the Sun was at
the center of the Galaxy, and argued in favor
of the idea that globular clusters and spiral
nebulae belong to the Milky Way. He was
only incorrect about the relation between our
Galaxy and the spiral nebulae, later shown by
Edwin Hubble to be external galaxies, similar
to our own. Hubble’s discovery dramatically
revolutionized our view of the cosmos.
From 1921 to 1952, Shapley was Director
of the Harvard College Observatory, where
he studied nearby galaxies, and found that
galaxies tend to occur in clusters, which he
called metagalaxies. He also compiled catalogs
of galaxies.
Shapley wrote numerous books and was
a distinguished writer of popular science. He
headed many organizations and helped found
American scientific associations, including the
National Science Foundation. He was also
a cofounder of UNESCO. Shapley received
prestigious awards and honors, including the
Medal of the Royal Astronomical Society in
1934, and the Bruce Medal in 1939.
References
The Bruce Medalists: Harlow Shapley
http://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/shapley/index.html
The Great Debate
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/htmltest/gifcity

Fun Fact
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When the Cat is Away,
the Space Mice will Play

The Hubble Space Telescope’s Advanced
Camera for Surveys (ACS) pictured this cosmic
wonder, a spectacular pair of gravitationally
interacting galaxies, known as “The Mice”.
Due to the mutual gravitational influence
between the two galaxies, immensely long
tails of stars, gas and dust extend from both
galaxies. The Mice are located 300 million
light-years away. They will ultimately merge
forming a single giant ellipsoidal galaxy,
termed elliptical galaxy. The Mice are also
technically designated NGC 4676.

Sophisticated computer simulations show
that the two galaxies were closest together
approximately 160 million years ago. This is
fairly recent by the standards of the cosmic
time scale. The stars, gas, and luminous
clumps of stars in the tidal tails will either fall
back into the merged galaxies or orbit in the
halo of the newly-formed elliptical galaxy.
The Mice foretell what may happen to
our own Galaxy several billion years from now
when it collides with our near giant neighbor,
the Andromeda Galaxy.

The exquisite image is the most detailed
This picture is assembled from three sets
view ever obtained of this deep sky showpiece. of images taken on 7 April 2002, in blue,
In the galaxy at left, the bright blue patch orange, and near-infrared filters.
is resolved into clusters and associations Further Reading
of young, hot blue stars, whose formation Hubble Site
has been stimulated by the tidal forces of http://hubblesite.org/
The Antennae Galaxies
the gravitational interaction. Material is also http://hubblesite.org/gallery/album/entire_collection/
pr2006046a/
streaming between the two galaxies.
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Picture Gallery

A New Close Encounter
with Mercury

This color image of Mercury is a mosaic
revealing the subtle and various colors
of Mercury’s surface. It was produced by
combining images taken in violet, red,
and infrared filters. The images were taken
while the spacecraft was receding from
Mercury after its closest approach on
14 January 2008. The diameter of Mercury
is approximately 4880 km. The image
spatial resolution is about 2.5 km per pixel.

On 14 January 2008, NASA’s MESSENGER
spacecraft flew by Mercury, the smallest and
innermost planet. The spacecraft relayed over
1,200 images, providing valuable insights
into this mysterious world. The images show
Mercury’s varied rugged terrain, including
large craters and magnificent cliffs. The
Mariner 10 spacecraft imaged only about 45% Mercury’s North Pole
of the surface of the planet. Some images are
the first glimpses into the unexplored side of
Mercury. This gallery presents some of these
impressive pictures.
On Mercury, craters are named after
persons, now deceased, who have made
contributions to the humanities, such as
artists, musicians, painters, and authors.
The International Astronomical Union (IAU)
oversees the official process of naming new
features discovered on the Solar System’s
objects. The images taken by MESSENGER
during its first encounter with Mercury cover
a large region of Mercury’s surface previously
unseen by the spacecraft, revealing many
new terrains.
For more images and information, please visit the websites
below.
MESSENGER Mission Homepage
http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/
MESSENGER at JHUAPL
http://messenger.jhuapl.edu/
Mercury
http://www.nineplanets.org/mercury.html

The True Colors of Mercury

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics
Laboratory/Carnegie Institution of Washington
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Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

The image shows Mercury’s north pole.
The area shown in this image lies in the
unexplored side of Mercury. The planet’s
terminator, the dividing line between the day
side and night side of Mercury, is visible at
top left. Near the terminator, the Sun is low
above the horizon of Mercury, casting long
shadows and causing height differences of
the surface to appear more pronounced in
this region.
This image was acquired about
94 minutes after MESSENGER’s closest
approach to Mercury, when the spacecraft
was at a distance of about 32,000 km.

Winter 2007

Horizon of Mercury

The image shows long and high cliffs.
These giant cliffs are believed to have formed
when Mercury’s interior cooled, and the entire
planet shrank slightly as a result. Some of
these cliffs extend for hundreds of kilometers.
The MESSENGER science team members are
busy mapping these newly-discovered cliffs
to investigate whether they are common all
over the planet.
A Historic Picture

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

As NASA’s MESSENGER spacecraft
approached Mercury for its eagerly-awaited
first flyby, the spacecraft acquired this image
showing various surface markings, including
smooth plains at the center of the image,
numerous impact craters and rough material
that appears to have been ejected from the
large crater to the lower right.
Magnificent Cliffs

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

This is the first image relayed back to
Earth following the MESSENGER flyby of
Mercury, and then published on the web
within hours. This is the historic first glimpse
into the previously unseen side of Mercury.
Near the center of this image is a small crater
with a prominent set of bright rays extending
across Mercury’s surface away from the crater.
Bright rays are commonly made during a
crater-forming impact on an airless object like
the Moon or Mercury.

Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
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�أفق عطارد

تظهر هذه ال�صورة منحدرات �صخرية متتد ملئات
الكيلومرتات على �سطح عطارد .يبلغ ات�ساع املنطقة املبينة
يف ال�صورة  200كم .ويعتقد �أن انت�شار املنحدرات
ال�صخرية الطويلة على �سطح عطارد نتج عن انكما�ش قليل
للكوكب ،عندما انخف�ضت درجة حرارة باطنه .لذا يعكف
فريق "مي�سينجر" الآن على عمل خرائط لهذه املنحدرات
ال�صخرية ملعرفة توزعها على �سطح عطارد.

لقطة تاريخية

صورة من:
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/
Carnegie Institution of Washington

مت التقاط هذه ال�صورة خالل اقرتاب "مي�سينجر" من
عطارد ،ونرى فيها �أفق الكوكب ،كما تنت�رش على ال�سطح
فوهات نيزكية ،و�سهول ممتدة ،و�شظايا يبدو �أنها تناثرت
نتيجة اال�صطدام الذي �أدى �إىل تكون الفوهة النيزكية
الكبرية التي يف �أ�سفل ميني ال�صورة.

منحدرات �صخرية كبرية

صورة من:
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/
Carnegie Institution of Washington

هذه هي �أول �صورة يتم التقاطها لعطارد خالل حتليق
"مي�سينجر" بالقرب منه ،ويف مركز ال�صورة نرى حفرة
نيزكية �صغرية ،تخرج منها �أ�شعة المعة ،وتتكون مثل هذه
الأ�شعة بفعل تناثر ال�شظايا التي تنتج من ا�صطدام نيزك
كبري ب�سطح جرم �صخري بال هواء مثل عطارد �أو القمر.

صورة من:
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/
Carnegie Institution of Washington
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منـاظر كونية

جزءا من اجلانب الذي مل يكن
حتت احلمراء ،وهي تظهر
ً
لقاء جديد مع كوكب عطارد
قد ا�ستك�شف بعد يف عطارد .والتقطت هذه ال�صورة اجلميلة
يف  14يناير  ،2008طارت �سفينة الف�ضاء الأمريكية خالل ابتعاد "مي�سينجر" عن عطارد ،بعد بلوغها �أق�رص
"مي�سينجر"  MESSENGERبالقرب من كوكب عطارد ،بعد من الكوكب يف  14يناير  .2008ويبلغ قطر كوكب
عطارد  4880كم تقري ًبا ،وتبلغ دقة ال�صورة resolution
�أ�صغر الكواكب ،و�أقربها �إىل ال�شم�س .وقد �أخذت ال�سفينة
 2.5كم لكل نقطة ر�سم .pixel
الف�ضائية خالل حتليقها على ارتفاع منخف�ض من �سطح
عطارد �أكرث من � 1200صورة للكوكب ،مثلت نظرة جديدة القطب ال�شمايل لكوكب عطارد
لهذا العامل ال�صغري الغام�ض .تظهر ال�صور الت�ضاري�س
الوعرة واملتنوعة لكوكب عطارد ،مثل الفوهات النيزكية
العمالقة ،واملنحدرات ال�صخرية الطويلة .ويف خالل
الرحلة الف�ضائية ال�سابقة لكوكب عطارد ،رحلة ال�سفينة
الف�ضائية الأمريكية "ماريرن  ،Mariner 10 "10مت ت�صوير
 % 45فقط من �سطح الكوكب ،لهذا متدنا ال�صور اجلديدة
مبناظر غري م�سبوقة من اجلانب الذي مل ي�ستك�شف بعد من
عطارد .ويف هذا املعر�ض نقدم بع�ض هذه ال�صور.
ومن اجلدير بالذكر �أن الفوهات النيزكية على
�سطح عطارد قد متت ت�سميتها ب�أ�سماء فنانني ت�شكيليني
ومو�سيقيني ،و�أدباء ،وغريهم ممن قدموا �إ�سهامات هامة
يف الفنون والعلوم الإن�سانية .وهذه الأ�سماء يتم �إطالقها
باختيار �أو مبوافقة االحتاد الدويل الفلكي International
 ،Astronomical Unionالذي من اخت�صا�صاته ت�سمية
ت�ضاري�س الكواكب والأقمار يف النظام ال�شم�سي .وبع�ض
�صور هذا املعر�ض مت معاجلتها بتقنيات خا�صة ،من �أجل
�إظهار الألوان املختلفة على �سطح عطارد.
ملزيد من ال�صور ،واملعلومات عن تقنيات التقاط ال�صور ومعاجلتها ،يرجى
زيارة املواقع التالية على �شبكة الإنرتنت-:
MESSENGER Mission Homepage
http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/

�ألوان كوكب عطارد

NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie
Institution of Washington

هذه ال�صورة امللونة لكوكب عطارد تظهر التباين اخلافت
يف الألوان على �سطحه .ومت عمل هذه ال�صورة بدمج �صور
التقطت يف ال�ضوء الأحمر ،وال�ضوء البنف�سجي ،والأ�شعة
14

�صورة منNASA/Johns Hopkins University Applied Physics :
Laboratory/Carnegie Institution of Washington

هذه �صورة للقطب ال�شمايل لكوكب عطارد ،ونرى فيها
أي�ضا ت�ضاري�س جديدة مل تر�صد من قبل .ويف �أعلى ي�سار
� ً
ال�صورة يظهر احلد الفا�صل  terminatorبني الليل والنهار
على عطارد .وبالقرب من ذلك اخلط الفا�صل بني النور
والظالم تكون ال�شم�س قريبة من الأفق يف �سماء عطارد،
مما ي�سبب امتداد الظالل ،وتو�ضيح التباين يف االرتفاع
بني الت�ضاري�س املختلفة يف هذه املنطقة .مت التقاط
ال�صورة بعد م�ضي  94دقيقة من بلوغ "مي�سينجر" �أقرب
م�سافة �إىل كوكب عطارد ،وكانت ال�سفينة الف�ضائية على
بعد � 32ألف كم من الكوكب.

طرائف فلكية

�شتـــــــاء 2007

فئران يف الف�ضاء

يف هذه ال�صورة التي التقطتها كامريا امل�سح املتطورة املتوقع �أن تهوي النجوم و�سحب الغاز والغبار التي متتد
لتل�سكوب الف�ضاء "هبل" نرى جمرتني ميتد من كل منهما ما من املجرتني نحو املجرتني املت�صادمتني� ،أو تتحرك يف
يبدو كذيل طويل من املادة ،مما يجعلهما ت�شبهان الفئران ،مدارات يف هالة كبرية حول املجرة البي�ضاوية اجلديدة.
لهذا متت ت�سميتهما "الف�أران"  .The Miceوتظهر الأر�صاد
ومن املثري �أن جمرتنا ،وجمرة املر�أة امل�سل�سلة
والنماذج النظرية �أن املجرتني يف حالة ت�صادم ،وقد تكون (�أندروميدا)  ،Andromeda Galaxyوهي �أقرب املجرات
هذان الذيالن ب�سبب ت�أثري اجلذب املتبادل بني املجرتني ،الكبرية �إلينا ،تقرتبان من بع�ضهما البع�ض ،وهما بالفعل
ويتكون كل ذيل من النجوم املتناثرة ،والغاز ،والغبار يف طريقهما �إىل ت�صادم كوين كبري خالل عدة باليني من
الكوين .وت�شري احل�سابات املعقدة �إىل �أن املجرتني �سوف ال�سنني ،لهذا متدنا �صورة "الف�أران" بلمحة من امل�ستقبل
تندجمان يف النهاية يف جمرة واحدة عمالقة ،بي�ضاوية البعيد ج ًّدا!!
ال�شكل .و ُتعرف "الف�أران"
ا�صطالحا با�سم .NGC4676
ً
مت التقاط هذه ال�صورة يف � 7إبريل  ،2002با�ستخدام
وتعد ال�صورة املبينة �أعاله �أكرث ال�صور دقة
ً
وو�ضوحا مر�شحات �ضوئية زرقاء ،وبرتقالية ،وحتت حمراء.
لهذه الظاهرة الكونية املده�شة والطريفة ،وفيها نرى
ح�شودا وجتمعات جنمية من جنوم زرقاء �شديدة احلرارة ،ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املواقع التالية على �شبكة
ً
تكونت نتيجة تفاعل قُ وى اجلذب بني املجرتني ،فيما ي�شبه الإنرتنت-:
َ
Hubble Site
في�ضا
ت�أثري املد واجلزر بني الأر�ض والقمر ،كذلك نرى ً
http://hubblesite.org/
The Antennae Galaxies
من املادة ين�ساب بني املجرتني.
وتظهر مناذج الكمبيوتر املتطورة �أن امل�سافة الفا�صلة
بني املجرتني كانت �أق�رص ما ميكن منذ  160مليون عام،
وهذه فرتة حديثة بالن�سبة ملقايي�س الزمان الكوين .ومن

http://hubblesite.org/gallery/album/entire_collection/
pr2006046a/
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من �سري كبار الفلكيني
هارلو �شابلي

وقيا�س حجم جمرة الطريق اللبني

�صورة يف الأ�شعة حتت احلمراء لقلب جمرة الطريق اللبني من تل�سكوب الف�ضاء "�سبيتزر"
�صورة من)NASA/JPL-Caltech/S. Stolovy (SSC/Caltech :

(Harlow )1972-1885

يعد "هارلو �شابلي"
 Shapleyمن �أكرب علماء الفلك يف القرن الع�رشين .فقد قدم
�إ�سهامات هائلة ،واكت�شافات مذهلة ،غريت من نظرتنا
ملجرة الطريق اللبني ،وملوقع النظام ال�شم�سي فيها ،كما
قام بتقدير ات�ساع املجرة ،بدرجة معقولة من الدقة ،لأول
ريا مما
مرة يف تاريخ علم الفلك ،ف�أظهر �أن حجمها �أكرب كث ً
كان معتق ًدا قبل ذلك.
ولد "هارلو �شابلي" يف  2نوفمرب  ،1885يف
"نا�شفيل" ،بوالية "مي�سوري" الأمريكية .ولقد ترك
مبكرا� ،إال �أنه ا�ستكمل تعليمه يف املنزل ،ثم التحق
املدر�سة ً
بدورة درا�سية مكثفة ملدة عامني� ،أ�صبح بعدها م�ؤه ً
ال
لاللتحاق باجلامعة .وقد تخرج "�شابلي" عام ،1910
ثم بد�أ ر�سالة الدكتوراة حتت �إ�رشاف الفلكي الكبري "هرني
نوري�س را�سل"  ،Henry Norris Russellوكان مو�ضوع
الر�سالة درا�سة لنوع من النجوم املتغرية اللمعان يعرف
با�سم النجوم املزدوجة الك�سوفية ،eclipsing binaries
والنجم املزدوج الك�سويف نظام من جنمني يدوران حول
مركز جذب م�شرتك ،وتتغري �إ�ضاءة النجمني ،نتيجة
ك�سوف متبادل للنجمني ،ب�سبب مرور كل منهما �أمام
نوعا �آخر من النجوم
الآخر دور ًّيا .كذلك در�س "�شابلي" ً
املتغرية اللمعان تعرف با�سم متغريات قيفاو�س (ن�سبة
�إىل كوكبة قيفاو�س  ،)Cepheusو�أظهر برباعة �أن هذه
النجوم لي�ست متغريات ك�سوفية.

مئات الآالف من النجوم .قدر "�شابلي" �أبعاد احل�شود
الكروية ،ودر�س توزعها يف الف�ضاء ،فا�ستنتج �أن
احل�شود الكروية تنت�رش يف الف�ضاء يف هالة كروية مركزها
هو مركز املجرة ،كما ا�ستطاع ح�ساب بعد ال�شم�س عن
مركز املجرة بدرجة قريبة من التقدير احلديث املتفق عليه
حال ًّيا ،و�أو�ضح �أن ال�شم�س لي�ست يف مركز املجرة ،بل
تقع بني مركزها وحافتها ،يف موقع �أقرب �إىل احلافة،
على بعد حوايل � 50ألف �سنة �ضوئية من املركز (التقدير
احلايل ي�ساوي تقري ًبا � 30ألف �سنة �ضوئية) .ويرجع
اخلط�أ امللحوظ يف ح�سابات "�شابلي" �إىل �أن الغبار الكوين
الذي ينت�رش يف املجرة وي�سبب �إ�ضعاف �شدة �ضوء النجوم
واحل�شود النجمية ،مل يكن ت�أثريه معروفً ا يف ذلك الوقت،
فبدا ل�شابلي �أن احل�شود الكروية التي كان يقدر �أبعادها
�أكرث بع ًدا من احلقيقة.
ويف � 26إبريل � ،1920شارك "�شابلي" يف املناظرة
الكربى ،التي ناظر فيها زميله الفلكي "هيرب كريتز" Heber
 Curtisحول حجم الكون .وقد جنح "�شابلي" يف دح�ض
النظرية القائلة ب�أن ال�شم�س تقع يف قلب املجرة ،وبرهن
على �أن احل�شود الكروية تنتمي �إىل جمرتنا� ،إال �أنه كان
أي�ضا �أنظمة
خمطئًا يف ادعائه ب�أن ال�سدم احللزونية كانت � ً
جنمية تابعة ملجرتنا ،حيث �أظهر "�إدوين هبل" Edwin
 Hubbleبعد ذلك ب�سنوات قليلة �أن ال�سدم احللزونية هي
جمرات م�ستقلة تقع خارج جمرتنا ،وتغريت نظرتنا للكون
متاما ،وتبني لنا لأول مرة مدى االت�ساع احلقيقي للكون.
ً

ومن عام  1921حتى عام  ،1952عمل "�شابلي"
مديرا ملر�صد كلية "هارفارد" ،حيث در�س املجرات
ً
القريبة ،وقدم اكت�شافه الكبري �أن �أغلب املجرات تنتظم يف
ح�شود كبرية  ،clusters of galaxiesترتابط فيها املجرات
معا بقوى اجلذب املتبادلة ،و�أ�سماها "فوق املجرات"
ً
 .metagalaxiesكذلك �أنتج "�شابلي" كتالوجات هامة
قديرا ،وتربو ًّيا
أي�ضا �أ�ستاذً ا
للمجرات .وكان "�شابلي" � ً
ً
المعا ،ف�أ�س�س مدر�سة للخريجني يف "هارفارد" ،كما
ً
قام بنقل مواقع بع�ض حمطات الر�صد التابعة لهارفارد.
بارزا
وقد �ألف "�شابلي" العديد من الكتب ،وكان كات ًبا
ً
يف جمال تب�سيط العلوم .كذلك تر�أ�س "�شابلي" العديد من
املنظمات العلمية ،و�شارك يف �إن�شاء امل�ؤ�س�سة القومية
العلمية الأمريكية  ،National Science Foundationويف
وقد عمل "�شابلي" يف مر�صد "جبل ويل�سون" حيث ت�أ�سي�س منظمة اليون�سكو.
ا�ستخدم التل�سكوب العاك�س الكبري الذي يبلغ قطر مر�آته املراجع:
 60بو�صة  the 60-inch reflectorقدم درا�ساته الهامة
The Bruce Medalists: Harlow Shapley
للح�شود الكروية  ،globular clustersوهي جتمعات
http://www.phys-astro.sonoma.edu/BruceMedalists/shapley/index.html
�ضخمة من النجوم ،تنتظم يف �شكل كروي ،وي�صل قطر
The Great Debate
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/htmltest/gifcity
ح�شد كروي كبري لنحو � 100سنة �ضوئية ،ويحتوي على
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موت جنم مماثل لل�شم�س
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ا�صطالحا با�سم
مئوية .ويبعد هذا ال�سدمي ،الذي يعرف
ً
 NGC 2371بحوايل � 4300سنة �ضوئية عن الأر�ض،
ويرى يف ال�سماء بني جنوم كوكبة اجلوزاء .Gemini
ُت�شاه ُد يف ال�صورة �سحب وردية اللون ،على جانبي
قلب النجم (النجم املركزي) املنك�شف ،وهي باردة ن�سب ًّيا،
وكثيفة باملقارنة بباقي ال�سدمي.
كذلك تتلألأ نقط �ضوئية كثرية ،وردية اللون ،تتماثل
أي�ضا يف مواقعها بالن�سبة للنجم املركزي ،وهي كتل من
� ً
املادة ،يبدو �أنها لفظت من النجم على امتداد اجتاه معني،
كما �أن هذا االجتاه تغري على مدى ب�ضعة �آالف من ال�سنني.
وي�ستدل علماء الفلك من منط توزع املادة حول النجم
املركزي على وجود جنم رفيق ،مل يكت�شف بعد ،يدور مع
النجم املركزي حول مركز جذب م�شرتك.
وت�ضيء ال�سدم الكوكبية بفعل �سقوط الأ�شعة فوق
البنف�سجية ال�صادرة عن النجم املركزي على ذرات
الغازات يف ال�سدمي .وباملقايي�س الكونية ،يعترب ال�سدمي
الكوكبي مرحلة ق�صرية يف �أواخر حياة النجم ،ت�ستغرق
حوايل � 70ألف عام ،ف�رسعان ما يتمدد ال�سدمي ،ويتال�شى
يف الف�ضاء املحيط بالنجم ،بينما يخبو النجم املركزي،
ويربد تدريج ًّيا ،ليتحول �إىل قزم �أبي�ض ،white dwarf
وهي املرحلة النهائية يف تطور النجوم القليلة الكتلة،
املماثلة لل�شم�س .ومن املتوقع �أن متر �شم�سنا مبرحلة
ال�سدمي الكوكبي بعد حوايل  5باليني عام ،حني ين�ضب
وقودها من غاز الهيدروجني.

وترجع الت�سمية "�سدمي كوكبي" �إىل العامل الكبري ال�سري
�صورة لل�سدمي الكوكبي  NGC 2371من تل�سكوب الف�ضاء
"وليام هر�شيل"  ،Sir William Herschelمكت�شف كوكب
"هبل"
يورانو�س  ،Uranusلأن هذه ال�سدم ت�شبه قر�ص كوكب
ن�رشت وكالة الف�ضاء الأمريكية حدي ًثا �صورة رائعة
يورانو�س الباهت (كما يبدو يف التل�سكوب) عند النظر �إليها
لنجم مماثل لل�شم�س ،وهو مير باملراحل الأخرية من
خالل تل�سكوب �صغري.
حياته الطويلة ،وفيها تظهر �سحابة من الغاز والغبار
حتيط بقلب النجم املحت�رض ،وتتوهج ب�ألوان خالبة .مت
وقد مت تكوين هذه ال�صورة لل�سدمي  NGC 2371من
التقاط ال�صورة بوا�سطة تل�سكوب الف�ضاء "هبل".
عدة �صور مت �أخذها بوا�سطة كامريا  WFPC2للتل�سكوب
يعرف هذا النوع من ال�سحب الكونية (ال�سدم) با�سم ال�سدمي الف�ضائي "هبل" ،وكل �صورة كانت م�أخوذة يف لون
الكوكبي  ،planetary nebulaويرى يف مركز ال�سدمي قلب واحد ،با�ستخدام �أربعة مر�شحات �ضوئية ،والألوان مت
النجم ،الذي انك�شف بعد �أن متدد الغالف الغازي اخلارجي تكوينها بوا�سطة الكمبيوتر.
للنجم ،مكو ًنا هذا ال�سدمي املتلألئ .ويف حياة النجم ،كان
ال نوو ًّيا جبارا ،تزيد درجة حرارته على ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت-:
قلب النجم مفاع ً
ً
 10ماليني درجة مئوية ،وينتج ال�ضوء واحلرارة ،والآن
Last Confessions of a Dying Star
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2008/13/
انخف�ضت درجة حرارة �سطحه �إىل حوايل � 130ألف درجة
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ا�ستك�شاف حدود الكون

�صورة من تل�سكوب الف�ضاء "هبل" تبني جمرة من �أبعد و�أ�صغر املجرات املعروفة

باال�ستعانة مبر�صدين ف�ضائيني تابعني لوكالة الف�ضاء
الأمريكية "نا�سا" ،وهما تل�سكوب الف�ضاء "هبل"،
وتل�سكوب الف�ضاء "�سبيتزر" ،مت اكت�شاف �أحد �أ�صغر و�أبعد
املجرات يف الكون ،ومت االكت�شاف باال�ستفادة من ظاهرة
كونية عجيبة ،وهي ظاهرة عد�سة اجلاذبية gravitational
 ،lensالتي تعمل كعد�سة مقربة  zoom lensطبيعية ،تكرب،
وتقوي �صورة املجرة البعيدة.

ويرى علماء الفلك �أن هذه ال�صورة ،والتي ال متاثلها
يف جودتها الفائقة �أي �صور من تل�سكوب �آخر ،متثل
�إطاللة على الأطوار الأوىل من ن�ش�أة وتطور املجرات.
ومن املقرر �أن تكون هذه املجرة الفريدة من �أهم �أهداف
التل�سكوب الف�ضائي "جيم�س ويب" James Webb Space
 Telescopeوهو التل�سكوب الذي �سيخلف "هبل" بعد
انتهاء مهمته (ملحوظة :متت ت�سمية هذا التل�سكوب با�سم
عامل الف�ضاء الأمريكي الكبري "جيم�س ويب") ،واملقرر
�إطالقه �إىل الف�ضاء عام .2013
ويف خالل مهمته التي بد�أت يف �إبريل  ،1990ا�ستك�شف
التل�سكوب "هبل" �أعماق الكون البعيدة ،وتواىل اكت�شاف
عمرا (�أي �أكرث بع ًدا) .وقد مكنت �صور "هبل"
جمرات �أحدث ً
علماء الفلك من ر�صد املجرات يف مراحل عمرية خمتلفة،
منذ الن�ش�أة ،وحتى الن�ضوج .وال�صور الأخرية للتل�سكوبني
"هبل" و"�سبيتزر" تظهر جمرات يف ن�ش�أتها املبكرة.

ومن املعتقد �أن الع�صور الكونية املظلمة بد�أت بعد
حوايل � 400ألف عام من االنفجار الكبري ،عندما بد�أت
املادة يف الربود ،يف الكون الوليد املتمدد ،وتكونت �سحب
باردة من غاز الهيدروجني .وهذه ال�سحب الباردة تخللت
الكون ك�ضباب كثيف ،ثم بد�أت النجوم واملجرات الأوىل
يف التكون .وقد �أدى �إ�شعاع املجرات والنجوم �إىل �إعادة
ت�سخني غاز الهيدروجني ،لتنتهي بذلك الع�صور الكونية
وتعرف املجرة
ً
ا�صطالحا با�سم  ،A1689-zD1ومن املظلمة ،بعد حوايل بليون عام من االنفجار الكبري.
املعتقد �أنها تكونت بعد نحو  700مليون عام فقط من
وهذه املجرة من البعد بحيث �إنها مل تكت�شف يف �صور
االنفجار الكبري  ،Big Bangالذي تن�ص نظريات علم
الكونيات  cosmologyعلى �أنه حدث منذ حوايل  -13كامريا امل�سح املتقدمة Advanced Camera for Surveys
 14بليون عام ،وتعرف الفرتة التي تكونت فيها املجرة للتل�سكوب "هبل" ،لأن �ضوءها متدد �إىل نطاق الأ�شعة حتت
 A1689-zD1با�سم الع�صور املظلمة للكون  Universe’sاحلمراء نتيجة لتمدد الكون .expansion of the Universe
 ،Dark Agesوهي �إحدى احلقب املبكرة لتطور الكون.
�إال �أن �صورة املجرة قد مت تكبريها وتقويتها بفعل
ويقدر بعد املجرة  A1689-zD1بحوايل  13بليون �سنة عد�سة طبيعية ،وهي عد�سة اجلاذبية ،والتي تتكون عندما
�ضوئية� ،أي �أن ال�ضوء ال�صادر منها ي�ستغرق � 13ألف ينحني م�سار �ضوء جرم بعيد خالل جمال اجلاذبية جلرم
مليون عام حتى ي�صل �إىل الأر�ض ،وبالتايل ف�إننا ال نرى ذي جاذبية قوية ،كمجرة كبرية �أو ح�شد من املجرات،
�صورة املجرة حال ًّيا ،ولكننا نرى �صورتها التي كانت ويقع قري ًبا من اجتاه خط الب�رص �إىل اجلرم البعيد .وقد
عليها منذ ذلك الزمان ال�سحيق.
مت التنب�ؤ بوجود عد�سات اجلاذبية بوا�سطة النظرية الن�سبية
وب�سبب دقة وو�ضوح �صورة تل�سكوب الف�ضاء "هبل" ،العامة لآين�شتني.
ف�إننا نرى املجرة حديثة التكوين ،التي متر مبرحلة ن�شطة
وب�سبب وجود ح�شد كبري من املجرات ،على م�سافة
من تكون النجوم ،و�أكدت اكت�شافها �صور التل�سكوب �أقرب ن�سب ًّيا (حوايل  2.2بليون �سنة �ضوئية) من املجرة
"�سبيتزر" امللتقطة يف الأ�شعة حتت احلمراء.
 ،A1689-zD1وقري ًبا ج ًّدا من اجتاه خط الب�رص �إىل املجرة
وقد �رصح "جارث �إيلينجورث"  ،A1689-zD1 ،Garth Illingworthمتت ر�ؤية هذه املجرة بو�ضوح يف ال�صور
الباحث بجامعة كاليفورنيا ،وهو من فريق الباحثني التي التقطتها �أجهزة ح�سا�سة لر�صد الأ�شعة حتت احلمراء،
الذي حقق هذا الك�شف املثري ،بقوله" :نحن ن�شعر حقًّا على منت التل�سكوب "هبل" والتل�سكوب "�سبيتزر".
بالده�شة الكت�شاف جمرة المعة� ،صغرية ال�سن ،تقع على ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت-:
Astronomers Eye Ultra-Young, Bright Galaxy in Early Universe
بعد  12.8بليون �سنة �ضوئية .هذه هي �أ�شد ال�صور
http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2008-04/release.
shtml
و�ضوحا جلرم من هذه املرحلة البعيدة يف ما�ضي الكون".
ً
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ما ي�ؤكد �أن العلماء مل يتو�صلوا بعد �إىل فهم دقيق
لرتكيب �أجواء هذه الكواكب ،كما يرى "�سواين".
وي�ستنتج "�سواين" �أن" :هذه القيا�سات متثل خطوة
هامة �صوب الهدف النهائي ،وهو حتديد الظروف (مثل
احلرارة ،وال�ضغط ،والتفاعالت الكيميائية) املنا�سبة
لقيام احلياة على كواكب �أخرى .وتعد القيا�سات الطيفية
يف الأ�شعة حتت احلمراء  infrared spectroscopyمن
�أف�ضل الطرق البحثية يف هذا املجال".
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت-:
HST’s News Release
http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2008/11/full/
Hubble Site
http://hubblesite.org/
Spitzer Site
http://www.spitzer.caltech.edu/spitzer/index.shtml

�سفينة ف�ضائية حتلق فوق قمر بركاين

�صورة منNASA/JPL/Space Science Institute :
متثل هذه ال�صورة املركبة (موزايك) �أف�ضل �صورة مت احل�صول عليها للمنطقة
القطبية ال�شمالية للقمر "�إن�سيالدو�س" ،قمر زحل الن�شط جيولوج ًّيا.

وهذه االنبعاثات اجلليدية ،التي متتد يف الف�ضاء
مل�سافات كبرية ،ت�شبه الينابيع احلارة  geysersالتي
تتواجد يف كوكبنا يف املناطق الربكانية ،وفيها يندلع
عمود هائل من املاء ال�ساخن والبخار ب�شكل دوري،
من �أ�سفل �سطح الأر�ض� ،إال �أن املقذوفات املنبعثة من
"�إن�سيالدو�س" تتكون من ج�سيمات جليدية دقيقة ،وبخار
املاء ،لأن هذا القمر يرتكب ب�شكل كبري من اجلليد.
ويرى العلماء �أن هذه الينابيع اجلليدية قد تقدم دلي ً
ال
هاما على وجود ماء �سائل حتت الق�رشة اجلليدية للقمر
ًّ
"�إن�سيالدو�س" .وتتفجر هذه الينابيع من فوالق متتد عرب
القطب اجلنوبي لإن�سيالدو�س ،وينبعث منها بخار املاء
ب�رسعات تقارب  400م/ث.
فهما جدي ًدا لدور
وتقدم هذه املعلومات اجلديدة
ً
هذه الفوالق يف ت�شكيل �سطح القمر "�إن�سيالدو�س" ،ومن
ت�صورا �أف�ضل للتطور اجليولوجي للمناطق
املتوقع �أن تقدم
ً
القطبية لهذا القمر .كما تظهر ال�صور اجلديدة �أن املنطقة
القطبية ال�شمالية للقمر "�إن�سيالدو�س" متتلئ بالفوهات
النيزكية ،التي نتجت من ارتطام النيازك ب�سطح هذا
القمر ،مما يجعلها خمتلفة بدرجة وا�ضحة يف معاملها
وخ�صو�صا املنطقة القطبية اجلنوبية
عن الن�صف اجلنوبي،
ً
عمرا .كذلك يبدو
لإن�سيالدو�س ،التي يبدو �أنها �أحدث ً
وا�ضحا �أن احلفر النيزكية يف املنطقة القطبية ال�شمالية قد
ً
تعر�ضت لبع�ض عوامل الت�آكل ،مثل الن�شاط الزلزايل� ،أو
ارتفاع درجات احلرارة �أ�سفل ال�سطح يف فرتة ما�ضية.
وقد مت اكت�شاف هذه الينابيع اجلليدية ،والتي تعد
نوعا من الن�شاط الربكاين اجلليدي cryovolcanism
ً
الذي قد يحدث على بع�ض الأقمار اجلليدية يف النظام
ال�شم�سي ،بوا�سطة "كا�سيني" يف عام  .2005وي�ؤدي
انبعاث هذه املواد اجلليدية والغازية �إىل تكون هالة حول
"�إن�سيالدو�س" تغذي �إحدى حلقات زحل باجل�سيمات.
ومن املخطط �أن حتلق "كا�سيني" ثالث مرات �أخرى
بالقرب من "�إن�سيالدو�س" يف عام  .2008ويف يونية
� ،2008ستكون "كا�سيني" قد �أكملت مهمتها املحددة،
بدرا�سة زحل و�أقماره من مدارات حول الكوكب ملدة �أربعة
�أعوام .ويدر�س اخلرباء يف "نا�سا" مد مهمة ال�سفينة ،وقد
يكون هناك املزيد من الزيارات للقمر "�إن�سيالدو�س".

يف  12مار�س  ،2008قامت ال�سفينة الف�ضائية الأمريكية
"كا�سيني"  Cassiniالتي تدور حول زحل ،بعمل مناورة
ف�ضائية جريئة ،بتحليقها خالل املقذوفات اجلليدية الدقيقة
التي تنبعث من املنطقة القطبية اجلنوبية لهذا القمر الن�شيط
الذي يغطي �سطحه اجلليد .وكانت �رسعة "كا�سيني" حوايل
 15كم/ث .وقد حلقت "كا�سيني" على ارتفاع  50كم فقط ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت-:
من �سطح "�إن�سيالدو�س" ،عند بلوغها �أق�رص م�سافة بينها وبني
NASA’s JPL News Release
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2008-044
هذا القمر الذي يبلغ قطره  505كم .وقد �أجرت "كا�سيني"
Cassini’s Official Websites
قيا�سات هامة على تلك املواد اجلليدية التي قد متثل دلي ً
ال
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/index.html
http://saturn.jpl.nasa.gov/
على وجود حميط مائي حتت �سطح هذا القمر العجيب.
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واملجرات البي�ضاوية ت�شع ب�ضوء �أ�صفر ،وذلك لأن �أغلب �إطالقها يف امل�ستقبل القريب ،الك�شف عن املركبات
جنومها جنوم حمراء م�سنة ،بلغت املراحل الأخرية من الع�ضوية يف الكواكب غري ال�شم�سية ،وذلك
تطورها .وتعد املجرات البي�ضاوية العمالقة �أكرب املجرات با�ستخدام طرق التحليل الطيفي .spectroscopy
حجما ،حيث ي�صل عدد النجوم يف جمرة بي�ضاوية عمالقة
ً
ا�صطالحا با�سم ،HD 189733b
ويعرف الكوكب
ً
�إىل عدة تريليونات من النجوم .كذلك ف�إن عملية والدة
ويرى "مارك �سواين"  ،Mark Swainالباحث مبعمل
النجوم يف املجرات البي�ضاوية تكون حمدودة �أو منعدمة
الدفع النفاث  Jet Propulsion Laboratoryالتابع
تقري ًبا ،وذلك لن�ضوب �أغلب الغاز الالزم لتكون النجوم.
لوكالة "نا�سا" ،والذي قاد فريق الباحثني الذي

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

CXO
http://chandra.harvard.edu/about/index.html
HST
http://hubblesite.org/
Elliptical Galaxies
http://seds.org/MESSIER/elli.html

اكت�شاف غاز امليثان يف كوكب
خارج النظام ال�شم�سي

اكت�شف غاز امليثان يف الكوكب � HD 189733bأن:
"هذا الك�شف خطوة كبرية على طريق البحث عن جزيئات
قبل-حيوية على كواكب تنا�سب ظروفها قيام احلياة".
وقد مت التو�صل �إىل هذا الك�شف من خالل �أر�صاد
مو�سعة ،مت �إجرا�ؤها يف مايو  ،2007با�ستخدام
كامريا ومطياف الأ�شعة حتت احلمراء Near Infrared
 Camera and Multi-Object Spectrometerللتل�سكوب
"هبل" ،ويعد هذا االكت�شاف ت�أكي ًدا الكت�شاف جزيئات
املاء يف جو الكوكب ،والذي مت بوا�سطة التل�سكوب
الف�ضائي "�سبيتزر" ،التابع لوكالة "نا�سا" ،والذي
ير�صد الكون يف الأ�شعة حتت احلمراء .وي�ضيف "�سواين"
مو�ضحا" :على �ضوء هذه الأر�صاد ،مل يعد هناك جمال
ً
لل�شك ،لقد ثبت وجود املاء يف جو الكوكب بالفعل".

والكوكب  HD 189733bمماثل لكوكب امل�شرتي� ،أكرب
حجما ،يف احلجم ،ويبعد عن الأر�ض حوايل 63
الكواكب
ً
�سنة �ضوئية ،ويقع بني جنوم كوكبة الثعلب .Vulpecula
�إال �أن هذا الكوكب الكبري لي�س منا�س ًبا لقيام احلياة ،وذلك
أي�ضا با�سم
لكرب كتلته وارتفاع حرارته ،ولهذا يعرف � ً
"امل�شرتي احلار" ،وهي ت�سمية تطلق على الكواكب غري
ال�شم�سية املماثلة لكوكب امل�شرتي يف احلجم ،وذات
درجات حرارة مرتفعة .كذلك ف�إن الكوكب HD 189733b
قريب ج ًّدا من النجم الذي يدور حوله ،لدرجة �أن الكوكب
ر�سم تو�ضيحي يبني الكوكب  HD 189733bالذي يقع خارج النظام ال�شم�سي يكمل مداره مرة كل يومني فقط .ونتيجة لقربه من جنمه،
ف�إن الكوكب  HD 189733bت�صل درجة حرارته �إىل 930
مت اكت�شاف غاز امليثان ،وهو مركب ع�ضوي ،لأول درجة مئوية ،وهي درجة حرارة مماثلة لدرجة حرارة
مرة يف الغالف اجلوي لكوكب خارج النظام ال�شم�سي ،ان�صهار الف�ضة.
يدور حول �أحد النجوم القريبة من ال�شم�س .ويعد هذا
وقد مت �إجراء الأر�صاد خالل حدث �سماوي بديع،
الك�شف املثري خطوة هامة يف البحث عن �أدلة على وجود
حياة غري �أر�ضية يف الكون .وتعرف الكواكب التي تقع وهو مرور الكوكب � HD 189733bأمام النجم الذي
يدور حوله ،ويعرف با�سم  ،HD 189733bوتعرف هذه
خارج النظام ال�شم�سي با�سم الكواكب غري ال�شم�سية.
الظاهرة با�سم ظاهرة العبور  .transitوعندما مر �ضوء
وقد حتقق هذا الك�شف الهام با�ستخدام تل�سكوب الف�ضاء النجم لفرتة وجيزة خالل الغالف اجلوي للكوكب ،ف�إن
ريا يف الغازات املوجودة يف جو الكوكب تركت ب�صماتها الطيفية
دورا كب ً
"هبل" ،ومن املعتقد �أن غاز امليثان يلعب ً
التفاعالت الكيميائية احليوية التي ترى النظريات العلمية (خطوطها الطيفية) على طيف النجم الذي �سجلته املرا�صد
�أنها �رضورية لن�ش�أة احلياة.
الأر�ضية ،ومت التعرف على غاز امليثان من بينها.
أي�ضا �أنه ب�إمكان
وقد فوجئ الفلكيون باكت�شاف �أن امليثان موجود
ويظهر هذا االكت�شاف � ً
التل�سكوب الف�ضائي ،واملرا�صد الف�ضائية املزمع بكمية �أكرب من التي تتنب�أ بها النماذج النظرية ،وهو
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ا�صطالحا با�سم  ،STS-123هي الرحلة رقم  25التي
ً
يقوم بها مكوك الف�ضاء �إىل املحطة الف�ضائية ،ومن �أهم
�أهداف الرحلة ،نقل مركبة من املعمل الياباين "كيبو"
 Kiboاملزمع �إن�شا�ؤه على منت املحطة الف�ضائية ،والرجل
الآيل الكندي ال�صنع "ديك�سرت" .Dextre

�صادرة من حول املجرة� ،سجلها املر�صد "ت�شاندرا"،
بينما تظهر ال�صورة التي �سجلها املر�صد "هبل" يف ال�ضوء
املنظور املجرة البي�ضاوية العمالقة ،وجمرات �صغرية
بالقرب منها ،وجمرات كثرية بعيدة ،تقع يف خلفية
املجرة.

ويتكون طاقم "�إنديفور" من "دومينيك جوري"
( Dominic Gorieقائد الرحلة) ،و"جريجوري جون�سون"
( Gregory Johnsonمالح) ،والأخ�صائيني" :ريت�شارد
لينيهان"  ،Richard Linnehanو"روبرت بينكني"
 ،Robert Behnkenو"مايكل فورمان" Michael
 ،Foremanورائد الف�ضاء الياباين "تاكاو دوي" Takao
 .Doiومتثل الرحلة� STS-123أول �سفر يف الف�ضاء لكل
من "جون�سون" و"بينكني" و"فورمان".

ومن املثري �أن الفلكيني اكت�شفوا �أدلة هامة على وجود
املادة املظلمة ،بكمية كبرية يف املجرة العمالقة ،وهذه
املادة املظلمة نوع افرتا�ضي من املادة ،مل ير�صد مبا�رشة
�إىل الآن ،لأنها ال ت�شع ب�ضوء �أو �أي �إ�شعاع كهرومغناطي�سي
�آخر ،وال تتفاعل مع القوى الكهرومغناطي�سية ب�شكل
ملحوظ ،و�إىل الآن ،ال ميكن اال�ستدالل على وجودها
�إال من مالحظة ت�أثري جاذبيتها على الأجرام املر�صودة،
القريبة منها ،مثل النجوم.

وكذلك حمل "�إنديفور" رائد الف�ضاء الأمريكي "جاريت
ري�سمان" � Garrett Reismanإىل املحطة الف�ضائية،
ليحل بد ً
ال من رائد الف�ضاء "ليوبولد �إيهارت�س" Léopold
( Eyhartsوكالة الف�ضاء الأوروبية) ،الذي من املقرر
�أن يعود �إىل الأر�ض على منت "�إنديفور" ،الذي تبلغ مدة
يوما.
مهمته ً 16
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت-:
NASA’s Space Shuttle Homepage
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html

�صورة رائعة ملجرة عمالقة

وكان �أول من ك�شف عن �أدلة على وجود املادة املظلمة
يف الكون هو الفلكي الكبري "فريتز زفيكي" Fritz Zwicky
يف عام  .1933ففي درا�ساته حلركة املجرات ،وجد
بناء على
"زفيكي" �أنه بتقدير كتلة ح�شد من املجراتً ،
حركة املجرات يف احل�شد ،ف�إن الكتلة الناجتة تكون �أكرب
ريا من كتلة املادة املرئية يف هذا احل�شد� ،أي كتل جمرات
كث ً
احل�شد جمتمعة ،وما ينت�رش بينها من �سحب كونية ،وح�شود
جنمية ،مما ي�شري �إىل احتمال وجود مادة غام�ضة ،خفية �أو
مظلمة ،ت�شكل اجلزء الكبري املفقود من كتلة احل�شد .وطبقًا
للنظريات احلديثة يف علم الكونيات  cosmologyف�إن
املادة املظلمة متثل نحو  % 90من كتلة املادة يف الكون.
ويف �أحد التف�سريات يفرت�ض �أن املادة املظلمة تتكون
من ج�سيمات دون ذرية ،ذات كتل كبرية ،وتتفاعل تفاع ً
ال
�ضعيفًا مع الإ�شعاع والقوة الكهرومغناطي�سية ،لهذا ت�سمى
ا�صطالحا "ج�سيمات كبرية �ضعيفة التفاعل"
هذه اجل�سيمات
ً
 weakly interacting massive particlesوتخت�رص �إىل
أي�ضا �أن الأجرام ال�صغرية اخلافتة
 .WIMPsومن املعتقد � ً
�أو املظلمة ،مثل الكواكب ،والأقزام البي�ضاء ،والثقوب
ريا من املادة املظلمة.
قدرا كب ً
ال�سوداء ،متثل ً

املجرة العمالقة NGC 1132
�صورة منX-ray: NASA/CXC/Penn State/G. Garmire; :
Optical: NASA/ESA/STScI/M. West

ن�رشت وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا" حدي ًثا �صور ًة
ا�صطالحا
رائع ًة للمجرة البي�ضاوية العمالقة ،املعروفة
ً
با�سم  ، NGC 1132مت تكوينها من تركيب �صورتني من
مر�صدين ف�ضائيني كبريين ،هما تل�سكوب الف�ضاء "هبل"،
ومر�صد �أ�شعة �إك�س "ت�شاندرا" Chandra X-ray
 ،Observatoryالذي ير�صد الكون يف �أ�شعة �إك�س (الأ�شعة
ال�سينية) .والوهج الأزرق يف هذه ال�صورة هو �أ�شعة �إك�س

ومن العجيب �أن املادة املظلمة التي متتلكها املجرة
 NGC1132مماثلة يف كميتها للمادة املظلمة التي تكون
أي�ضا ،ف�إن كمية مماثلة
مرتبطة بجمع من املجرات .و� ً
للكمية الكبرية من الغاز التي ر�صدها مر�صد �أ�شعة �إك�س
"ت�شاندرا" يف هذه املجرة ،تكون عادة حمتواة يف جمع
جمري ،ال جمرة واحدة .يـدل ذلك على �أنه من املحتمل
ِّ
�أن متثــل املجـرة  NGC1132املرحلة النهائية من ت�صادم
حجما ،نتج عنه
واندماج عدد من املجرات الأ�صغر
ً
تكون هذه املجرة العمالقة الغام�ضة .يقدر بعد املجرة
 NGC1132بحوايل  318مليون �سنة �ضوئية ،وترى يف
كوكبة النهر .Eridanus
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معر�ض �صور :خ�سوف كلي للقمر
ت�صوير �أمين �إبراهيم ،مكتبة الإ�سكندرية،
�أخ�صائي �أول فلك
�صورة رقم ()1

�صورة رقم ()3

اخل�سوف الكلي
�أخذت هذه ال�صورة خالل مرحلة اخل�سوف الكلي،
واقعا بالكامل يف ظل الأر�ض،
عندما �أ�صبح القمر
ً
متاما خالل املرحلة الكلية ،بل
يف هذه ال�صورة التي �أخذت قبيل املرحلة الكلية للخ�سوف ويالحظ �أن القمر ال يختفي ً
 ،totalityيغمر ظل الأر�ض �أغلب القمر ،ونالحظ يف ال�صورة يتوهج ب�ضوء �أحمر خافت ،وذلك لأن �ضوء ال�شم�س ،الذي
�أن القمر ي�شع بدرجات جميلة من اللون الربتقايل والأبي�ض .يتكون من �ألوان الطيف كلها ،ينك�رس خالل الغالف اجلوي
للأر�ض باجتاه القمر ،وال ينفذ منه �إال ال�ضوء الأحمر،
�صورة رقم ()2
الذي ينعك�س من �سطح القمر.
ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت-:
NASA Eclipse Homepage
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html

مكوك الف�ضاء "�إنديفور" يطري �إىل

املحطة الف�ضائية الدولية

القمر والكوكب ذو احللقات
كان كوكب زحل ،الكوكب العمالق ،ذو احللقات
البديعة ،قري ًبا من القمر يف ال�سماء وقت اخل�سوف .ويف
هذه ال�صورة يظهر زحل كنجم المع �أعلى ي�سار ال�صورة،
و�إىل ي�سار القمر يظهر "قلب الأ�سد" � ،Regulusأملع جنم
يف كوكبة الأ�ســد  .Leoومن اجلدير بالذكر �أن القمــر
(قطره  3476كم) يبعد عن الأر�ض حوايل � 400ألف كم،
طاقم رحلة املكوك STS-123
بينما بلغ بعد كوكب زحل عن الأر�ض يف يوم اخل�سوف
�صورة منNASA :
حوايل  1240مليون كم .ومبقايي�س الأبعاد النجمية،
يف  11مار�س  ،2008انطلق مكوك الف�ضاء الأمريكي
يعترب "قلب الأ�سد" من النجوم القريبة ،حيث يبلغ بعده
حوايل � 80سنة �ضوئية (ال�سنة ال�ضوئية ت�ساوي حــوايل "�إنديفور"  Endeavorمن مركز كيندي الف�ضائي يف مهمة
� 10آالف بليون كم).
�إىل املحطة الف�ضائية الدولية .وهذه الرحلة ،املعروفة
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خ�سوف كلي للقمر يف �سماء م�رص

�إحدى مراحل اخل�سوف الكلي للقمر يف  21فرباير 2008
ت�صوير �أمين �إبراهيم ،مكتبة الإ�سكندرية� ،أخ�صائي �أول فلك

املعمل الف�ضائي "كولومبو�س"
�صورة منNASA :

يف �صباح  21فرباير � ،2008شهدت م�رص خ�سوفً ا
كل ًّيا للقمر  ،total lunar eclipseحيث دخل القمر يف
�صباحا بالتوقيت املحلي
ظل الأر�ض يف ال�ساعة 03:43
ً
ملدينة القاهرة ( 01:43بتوقيت جرينت�ش) .وقد ا�ستغرق
القمر ثالث �ساعات ،و�س ًّتا وع�رشين دقيقة ،ليعرب ظل
الأر�ض املرتامي الأطراف .وقد قام الباحث �أمين
�إبراهيم� ،أخ�صائي �أول فلك مبكتبة الإ�سكندرية ،بر�صد
اخل�سوف ،وت�صوير مراحله التي كانت مرئية من م�رص،
حيث �إن القمر غرب وقت �رشوق ال�شم�س �أثناء اخل�سوف.

( Alan Poindexterمالح) ،والأخ�صائيني" :ريك�س
والهامي"  ،Rex Walheimو"�ستانلي لوف" Stanley
" ،Loveليالند ميلفني"  ،Leland Melvinو"هانز
�شليجيل" ( Hans Schlegelمن وكالة "�إي�سا") ،بينما حل
مهند�س الطريان "ليوبولد �إيهارت�س" Léopold Eyharts
حمل مهند�س الطريان "دانيل تاين"  Daniel Taniيف طاقم
املحطة الف�ضائية ،وقد عاد "تاين" �إىل الأر�ض على منت
وقد كان اخل�سوف مرئ ًّيا يف �إفريقيا ،و�أوروبا،
"�أطلنط�س".
وغرب �آ�سيا ،و�أمريكا اجلنوبية ،و�أغلب �أمريكا ال�شمالية.
ويف  20فرباير  2008ويف متام ال�ساعة  10:14وتعد ظاهرة اخل�سوف الكلي للقمر من �أجمل الظواهر
بتوقيت جرينت�ش ،هبط مكوك الف�ضاء "�أطلنط�س" على الطبيعية ،فحول مرحلة اخل�سوف الكلي و�أثناءها ي�ضيء
املمر رقم  Runway 15 15يف مركز كينيدي الف�ضائي القمر ب�ألوان خالبة من الأ�صفر والربتقايل والأحمر
 ،Kennedy Space Centerوقد ا�ستغرقت املهمة  12والأبي�ض ،ويف بع�ض الظروف اجلوية يظهر على القمر
لون بني �أو رمادي .وبخالف ظاهرة الك�سوف ال�شم�سي،
يوما ،و� 18ساعة ،و 43ثانية .وبعد الهبوط الناجح
ً
ميكن م�شاهدة اخل�سوف الكلي �أو اجلزئي للقمر بالعني
�سيتم �إعداد "�أطلنط�س" ملهمته القادمة ،STS-125 ،وهي
املجردة� ،أو من خالل املنظار الفلكي (التل�سكوب) ،ودون
املهمة املكوكية اخلام�سة ،والأخرية ،من �أجل �صيانة
احلاجة �إىل حماية العني ،بينما ال ميكن ر�صد ال�شم�س يف
تل�سكوب الف�ضاء "هبل" ،الذي ي�ستك�شف الكون من مدار
الك�سوف ال�شم�سي ب�أنواعه� ،أو يف الظروف العادية� ،إال
حول الأر�ض يبلغ ارتفاعه حوايل  600كم.
با�ستخدام �أجهزة علمية خا�صة.
وباكتمال املهمة  ،STS-122تتبقى  10رحالت
حتذير :ال تر�صد ال�شم�س �أب ًدا بعينك املجردة� ،أو من
مكوكية مقـــررة قبل انتهاء برنامج مكوك الف�ضــــاء يف
عام  ،2010حني يتم �إحالة �أ�سطول املكوك الف�ضائي ،خالل �أي جهاز ب�رصي� ،سواء كان ذلك يف الظروف
العادية� ،أو يف �أثناء الك�سوف ال�شم�سي .فال ميكن ر�صد
املكون من ثالث مركبات مكوك ف�ضائي� ،إىل التقاعد.
ال�شم�س �إال من خالل �أجهزة خا�صة ،وبطرق علمية،
املراجع:
توفر احلماية للعني الب�رشية من �أ�شعة ال�شم�س ال�ضارة،
 STS-122 Mission Information from NASAو�ضوئها الباهر .ال تر�صد ال�شم�س �إال حتت �إ�رشاف
 http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/shuttlemissions/فلكي متخ�ص�ص.
sts122/main/
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ا�صطالحا
النجمان املرافقان للنجم القطبي يف هذا النظام
ً
بـ Polaris B :و  ،Polaris Abكما يعرف النجم القطبي
حجما،
أي�ضا با�سم  ،Polaris Aوهو جنم عمالق� ،أكرب
� ً
ً
�سطوعا وحرار ًة من ال�شم�س.
و�أ�شد
ً
املراجع:
NY Daily News
http://www.nydailynews.com/news/us_world/2008/02/01/200802-01_nasa_broadcasts_beatles_tune_in_space.html
Wikipedia

رحلة جديدة �إىل املحطة الف�ضائية
الدولية

Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

�صورة تبني موقع النجم القطبي يف ال�سماء ،يف كوكبة الدب
الأ�صغر (ال�صورة �إىل الي�سار) ،مع �صورتني (على اليمني)
تبينان النجوم التي ت�شارك النجم القطبي يف نظام جنمي
ثالثي ،تدور فيه النجوم الثالثة حول مركز جذب م�شرتك.
يف  4فرباير  ،2008ويف متام ال�ساعة الثانية ع�رشة
من منت�صف الليل ،قامت وكالة الف�ضاء الأمريكية "نا�سا"
ببث �أغنية "عرب الكون" لفريق "البيتلز" الإجنليزي ال�شهري
باجتاه النجم القطبي ،الذي يبعد حوايل � 430سنة �ضوئية
عن كوكبنا .مت البث با�ستخدام هوائي عمالق ،يبلغ قطره
رتا ،ويقع بالقرب من العا�صمة الإ�سبانية "مدريد"،
 70م ً
وهو �أحد الهوائيات التي تكون �شبكة ات�صاالت الف�ضاء
البعيد  ،Deep Space Networkالتي تتحكم ،وتت�صل
بوا�سطتها "نا�سا" ال�سلك ًّيا بال�سفن الف�ضائية البعيدة.
عاما على �صدور الأغنية
مت البث مبنا�سبة مرور ً 40
عاما على �إن�شاء �شبكة ات�صاالت الف�ضاء
املحببة ،ومرور ً 45
عاما على �إن�شاء وكالة "نا�سا" .وقد �سمي
البعيد ،وً 50
بناء على اقرتاح من
ذلك اليوم "يوم عرب الكون" .ومت البث ً
امل�ؤرخ املو�سيقي "لوي�س مارتن"  ،Lewis Martinالذي
دعا كل ع�شاق فريق "البيتلز" �إىل اال�ستماع �إىل الأغنية
خالل البث الف�ضائي املوجه �إىل النجم البعيد العمالق.

انطالق مكوك الف�ضاء "�أطلنط�س"
�صورة منNASA-KSC :

يف  7فرباير  ،2008انطلق مكوك الف�ضاء الأمريكي
"�أطلنط�س" يف املهمة املكوكية رقم  24للمحطة الف�ضائية
ا�صطــالحــا بـــا�ســم
الدولية ،وتعــرف هــــذه املهمــة
ً
 ،STS-122وهي الرحــلة رقم  121يف برنــامج
والأغنية من كتابة ال�سري "بول مكارتني" Sir Paul
 ،وت�ستغرق مكوك الف�ضاء .وتهدف املهمة �إىل نقل املعمل الف�ضائي
 ،McCartneyو"جون لينون"John Lennon
الرحلة �إىل النجم القطبي (ب�رسعة موجات الراديو ،وهي "كولومبو�س"  ،التابع لوكالة الف�ضاء الأوروبية "�إي�سا"
� ،ESAإىل املحطة الف�ضائية.
عاما.
نف�س �رسعة ال�ضوء) ً 431

وكان طاقم املكوك مكو ًنا من "�ستيفن فريك"
والنجم القطبي نظام جنمي ثالثي� ،أي نظام يتكون من
ثالثة جنوم ،تدور حول مركز جذب م�شرتك .ويعرف ( Stephen Frickقائد الرحلة) ،و"�آالن بوينديك�سرت"
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�أخبار الكون
العودة �إىل عطارد

�شتـــــــاء 2007

ملحوظة :اال�سم  MESSENGERهو اخت�صار
للت�سمية الإجنليزية MErcury Surface, Space
،.ENvironment, Geochemistry and Ranging
وهي تعرب عن �أهم �أهداف الرحلة ،وهي :درا�سة
ال�سطح ،والبيئة الف�ضائية ،واجليوكيمياء ،والت�ضاري�س
لكوكب عطارد .ومن الطريف �أن ا�سم ال�سفينة الف�ضائية
أي�ضا "ر�سول" يف اللغة العربية ،ويف الأ�ساطري
يعني � ً
الإغريقية كان عطارد  Hermesر�سو ًال للآلهة.
ومن �أهم �أهداف رحلة "مي�سينجر" �إىل عطارد درا�سة
�سطحه الوعر ،وتركيبه الداخلي ،وجماله املغناطي�سي،
وغالفه اجلوي ال�ضئيل .وي�أمل العلماء �أن هذه الأر�صاد
�سوف تقدم �أدلة هامة على �أ�صل ون�ش�أة الكواكب الأر�ضية
�( terrestrial planetsأو ال�صخرية) الأربعة :الأر�ض،
والزهرة ،واملريخ ،وعطارد.

�صورة مقربة ل�سطح كوكب عطارد
�صورة منNASA/Johns Hopkins University/Carnegie Institution :
of Washington

مت �إطالق "مي�سينجر" �إىل الف�ضاء يف � 3أغ�سط�س
 ،2004من حمطة "كيب كانافريال" اجلوية Cape
 ،Canaveral Air Force Stationبوالية فلوريدا،
على منت ال�صاروخ اجلبار "دلتا  .Delta 2 "2وتدور
"مي�سينجر"حال ًّيا حول ال�شم�س ،و�ستطري مرة �أخرى بالقرب
من عطارد يف � 6أكتوبر  ،2008وكانت قد حلقت خالل
رحلتها البني-كوكبية الطويلة مرة بالقرب من الأر�ض
يف � 2أغ�سط�س  ،2005ومرتني بالقرب من الزهرة ،يف
� 24أكتوبر  ،2006و 5يونية  ،2007على التوايل.

مت التقاط ال�صورة يف  14يناير  ،2008با�ستخدام
الكامريا ذات الزاوية املحدودة ،على منت ال�سفينة الف�ضائية
"مي�سينجر" ،خالل اقرتاب "مي�سينجر" من عطارد .ومتتد
هذه املنطقة التي تظهر يف ال�صورة قري ًبا من احلد الفا�صل
أي�ضا حفرة نيزكية
بني الليل والنهار على عطارد .وتظهر � ً
ومن املقرر �أن تطري "مي�سينجر" مرة ثالثة بالقرب
كبرية ،قطرها  135كم ،يف ميني �أ�سفل ال�صورة .وقد من عطارد يف � 29سبتمرب  .2009وقد �ساعد اقرتاب
�سميت هذه الفوهة با�سم املهند�س املعماري الأمريكي "مي�سينجر" من الأر�ض والزهرة وعطارد يف اال�ستفادة
من جاذبية هذه الكواكب يف �ضبط م�سار "مي�سينجر" حول
ال�شهري "لوي�س �سوليفان" .Louis Sullivan
ال�شم�س ،ويف �إبطاء �رسعتها ،متهي ًدا لدخولها يف مدار
يف  14يناير  ،2008حلقت ال�سفينة الف�ضائية حول عطارد يف  18مار�س  ،2011لتبد�أ مهمة ملدة عام
"مي�سينجر"  ،MESSENGERالتابعة لوكالة الف�ضاء يف درا�سة الكوكب من ذلك املدار.
والطريان الأمريكية "نا�سا"  ،NASAعلى ارتفاع  200كم
ويف خالل املهمة ال�سابقة �إىل كوكب عطارد ،جنحت
فقط من �سطح كوكب عطارد� ،أقرب الكواكب �إىل ال�شم�س .ال�سفينة الف�ضائية "ماريرن  "10يف ت�صوير  %45من �سطح
وتعد هذه ثاين زيارة لأ�صغر الكواكب حجما خالل �أكرث الكوكب .ويف خالل اقرتاب "مي�سينجر" من عطارد مت
ً
التقاط �صور فريدة للجانب الذي مل ي�ستك�شف بعد من �سطح
عاما.
من ً 30
عطارد .ويف هذا العدد ،نقدم يف باب "مناظر كونية"
خا�صا بهذه ال�صور التاريخية.
معر�ضا
ً
ًّ
ومن املقـرر �أن تطري "مي�سينجر" مرتني �أخريني
بالقـــرب من عطـارد ،قبـل دخولهــا يف مـدار حـول الكوكب ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املواقع التالية على �شبكة
يف مار�س  .2011ويف خالل التحليق الأول ،التقطت الإنرتنت-:
MESSENGER Mission Homepage
"مي�سينجر" ما يزيد على � 1200صورة لعطارد ،و�أجرت
http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/
العديد من الأر�صاد للكوكب .ولأول مرة نرى �سطح عطارد
MESSENGER at JHUAPL
http://messenger.jhuapl.edu/
عن قرب منذ �أن �أنهت �سفينة الف�ضاء الأمريكية "ماريرن "10
Mercury
http://www.nineplanets.org/mercury.html
 Mariner 10مهمتها �إىل الكوكب الغام�ض يف عام .1975
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املحتويات
�صورة الغــالف

ن�رشت وكالة الف�ضاء الأمريكية حدي ًثا
�صورة رائعة لنجم مماثل لل�شم�س ،وهو مير
باملراحل الأخرية من حياته الطويلة ،وفيها
تظهر �سحابة من الغاز والغبار حتيط بقلب
النجم املحت�رض ،وتتوهج ب�ألوان خالبة.
مت التقاط ال�صورة بوا�سطة تل�سكوب الف�ضاء
"هبل".

الإ�رشاف
هــــدى امليقاتي

مدير مركز القبة ال�سماوية العلمي
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�أخبار الكون
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ملف العدد

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
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من �سري كبار الفلكيني
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طرائف كونية
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مناظر كونية

