
❋أستاذ الفيزياء في جامعة اخلليل، )فلسطني(.

شهد النصف الثاني من القرن 
املاضي نشاطا ملحوظا في أبحاث 
الفضاء وعلى اخلصوص استكشاف 
كواكب املجموعة الشمسية ودراستها. 
وشكلت نهاية سبعينيات وبداية 
ثمانينيات القرن فرصة ذهبية 
للعلماء لدراسة واستكشاف الكواكب 
اخلارجية أو الغازية، وهي املشتري 

وزحل وأورانوس ونبتون. كانت أمكنة 
هذه الكواكب في الفضاء في تلك 
الفترة مناسبة للدراسة والتصوير، 
وتتيح استخدام جاذبية الكوكب 
لتوجيه املركبة نحو الكوكب التالي 
دون عناء يذكر.إن هذا األمر لن 
يتحقق مرة أخرى إال بعد مرور 

نحو 176 عاما.

د. فخري حسن❋

رحلة إلى أعماق الكون
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وق��ررت إدارة وكالة الفضاء األمريكية 
)NASA( في تلك الفترة برنامج استكشاف 
الكواكب املعروف باسم برنامج فوياجر. 
وتضمن البرنامج إرسال مركبتي الفضاء 
  )Voyager 1( 1 املتماثلتني متاما فوياجر
وفوياجر Voyager 2( 2( لدراسة  الكواكب 
وتصويرها. أطلقت املركبة فوياجر2  أوال 
من مركز كيندي للفضاء في قاعدة كيب  
كانارفال املوجودة في والية فلوريدا بتاريخ 
20 أغسطس 1977، وأطلقت فوياجر1 
5 سبتمبر  من القاعدة نفسها في 
لكل منهما مسار  كان   .1977
مختلف عن األخرى.ولتقليل 
النفقات، التي ق��درت في 
ذلك الوقت بنحو بليون 
دوالر، فقد تقرر اقتصار 
الرحلة على كوكب املشتري 
وقمره الكبير أيو )Io( و 
كوكب زح��ل وقمره الكبير 
تيتان )Titan(. وت��ق��رر أن 
امل��دة الزمنية للبرنامج  تكون 

خمس سنوات.
واستخدم املهندسون في بناء املركبتني مواد 
خاصة ميكنها حتمل اجلرعات اإلشعاعية 
العالية التي قدرت بأنها قد تزيد بألف مرة 
عن اجلرعة املميتة أو القاتلة على سطح 
األرض. وقد مت عزل األجهزة احلساسة 
على منت املركبتني حلمايتها من تأثير 
اإلشعاعات. ويتوقع العلماء أن تبقى أجهزة 
املركبتني عاملة، وميكن االتصال بها لنحو 

نصف قرن، أي حتى عام 2025.
ووضع املهندسون على منت كل من املركبتني 
محطة إرسال واستقبال متطورة اللتقاط 
الرسائل التي تبعثها احملطات األرضية، 
وك��ام��ي��رات م��ت��ط��ورة، و11 ج��ه��ازا جلمع 
العينات من محيط املركبتني وحتليلها 
وإرس��ال النتيجة إلى احملطات األرضية. 
وفي حالة تعذر إرسال الرسالة إلى األرض. 

ألي سبب، فإن املركبة كانت حتوي مسجال 
رقميا حساسا يسجل الرسالة لترسل في 

وقت الحق.  

رحلة استكشاف الكواكب 
وصلت فوياجر1 إلى كوكب املشتري أوال 
بسبب سرعتها العالية قبل فوياجر2 في 
فبراير1979. ودارت حول الكوكب ووصلت 
إلى أقرب نقطة منه في 5 مارس 1979، 
والتقطت صورا واضحة له. مت اكتشاف 
نظام حلقات للكوكب للمرة األول��ى في 
التاريخ. ودرست املركبة أيضا جو الكوكب 
ومجاله املغناطيسي وحزام اإلشعاعات. 
ويعتبر اكتشاف النشاط البركاني على 
قمر أيو من أهم نتائج الرحلة؛ ألنها املرة 
األولى التي يكتشف فيها نشاط بركاني 
خ��ارج األرض.اس��ت��خ��دم العلماء جاذبية 
كوكب املشتري لتوجه املركبة نحو كوكب 
زحل الذي وصلت إليه في نوفمبر 1980، 
وكانت على أقرب بعد منه في 12 نوفمبر 
1980. اكتشفت املركبة التركيب املعقد 
حللقاته اجلميلة، وبينت أن تركيب جوه 
مختلف عن تركيب جو املشتري. ثم اقتربت 
من قمره الكبير تيتان وصورته بوضوح 
واكتشفت ج��وه الكثيف. بعد أن أنهت 
املركبة مهمتها الرئيسية في دراسة وتصوير 
الكوكبني والقمرين في نوفمبر 1980 مت 
توجيه سيرها لتغادر منطقة الكواكب، على 

أن تبقى فيها لسنوات طويلة.
أما املركبة الثانية فوياجر2 فوصلت إلى 
املشتري بعد أشهر من فوياجر1، وصورت 
الكوكب، ووجهت نحو زحل، حيث صورته 
أيضا. لقد شعر العلماء بسعادة غامرة 
لنجاح الرحلة، وشجعهم النجاح على 
توجيه املركبة نحو كوكب أورانوس، حيث 
وصلت إليه في 24 يناير 1986 وصورته عن 
قرب واكتشفت نظام حلقاته للمرة األولى. 
وكانت هذه املركبة هي األولى التي تصل 

شكلت نهاية سبعينيات 
وب��داي��ة ثمانينيات 
القرن العشرين فرصة 
ذهبية للعلماء لدراسة 
واستكشاف الكواكب 
الخارجية أو الغازية 
وهي المشتري وزحل 
وأوران����وس ونبتون
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