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Το διαστηµόπλοιο Cassini
προσδιορίζει το σχήµα του Ηλιακού Συστήµατος
Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009
Σε εργασία που δηµοσιεύθηκε στο διαδίκτυο στις 15 Οκτωβρίου και περιέχεται στο
τρέχον (13 Νοεµβρίου) τεύχος του περιοδικού “Science”*, ο Ακαδηµαϊκός Σταµάτιος
Κριµιζής µε συνεργάτες από το Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής του
Πανεπιστηµίου Johns Hopkins (JHU/APL), παρουσιάζουν µία πρωτοποριακή εικόνα
για την κίνηση του Ηλιακού συστήµατος (της Ηλιόσφαιρας) στο Γαλαξία και τις
δυνάµεις που τη διαµορφώνουν.
Εικόνες από την κάµερα ουδετέρων και φορτισµένων σωµατιδίων (MIMI/INCA)
του διαστηµοπλοίου Cassini, υποδεικνύουν ότι η Ηλιόσφαιρα δεν έχει το σχήµα
κοµήτη που προβλέπουν τα υπάρχοντα θεωρητικά µοντέλα. «Οι εικόνες αυτές έχουν
αναθεωρήσει όσα νοµίζαµε ότι γνωρίζαµε τα τελευταία 50 χρόνια. Ο Ήλιος µας
ταξιδεύει µέσα στο Γαλαξία όχι σαν κοµήτης, αλλά πιο πολύ σαν µια τεράστια
σφαιρική φυσαλίδα» λέει ο Σταµάτιος Κριµιζής, επικεφαλής ερευνητής του οργάνου
MIMI στο διαστηµόπλοιο Cassini, που βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε τροχιά γύρω από
τον Κρόνο, συµπληρώνοντας: «Είναι εκπληκτικό πως µία και µόνη απλή παρατήρηση
µπορεί να αλλάξει µια ολόκληρη αντίληψη που οι περισσότεροι επιστήµονες
θεωρούσαν δεδοµένη για µισό αιώνα».

Οι εικόνες ενεργητικών ουδετέρων ατόµων (MIMI/INCA) του διαστηµοπλοίου Cassini
υποδεικνύουν ότι το σχήµα της Ηλιόσφαιρας δεν µοιάζει µ’ εκείνο των κοµητών. Τα όργανα
εντόπισαν ένα πληθυσµό ιόντων υψηλής ενέργειας ακριβώς πέρα από την περιοχή όπου ο ηλιακός
άνεµος συγκρούεται µε το µεσοαστρικό υλικό σχηµατίζοντας το «Κρουστικό Κύµα Παύσης»
(Termination Shock). Αυτός ο πληθυσµός ιόντων εµφανίζεται να επηρεάζεται από το
µεσοαστρικό µαγνητικό πεδίο εντονότερα απ’ ότι µέχρι τώρα πιστεύαµε, µε αποτέλεσµα η
Ηλιόσφαιρα να είναι πιο σφαιρική από ότι τα θεωρητικά µοντέλα προβλέπουν.

Καθώς ο ηλιακός άνεµος ρέει από τον Ήλιο, σχηµατίζει µια «φυσαλίδα» στο
µεσοαστρικό υλικό. Τα θεωρητικά µοντέλα που περιγράφουν τη διαχωριστική
περιοχή ανάµεσα στην Ηλιόσφαιρα και το µεσοαστρικό υλικό στηρίζονται στην
υπόθεση ότι η σχετική ροή του µεσοαστρικού υλικού και η σύγκρουσή του µε τον
ηλιακό άνεµο διαµορφώνουν την αλληλεπίδραση, και συνεπώς το σχήµα της
Ηλιόσφαιρας. Κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε µια συµπυκνωµένη «µύτη» στην
κατεύθυνση της κίνησης του ηλιακού συστήµατος και µια επιµηκυµένη «ουρά» προς
την αντίθετη κατεύθυνση.
Αντίθετα, οι εικόνες του INCA υποδεικνύουν ότι η αλληλεπίδραση του ηλιακού
ανέµου µε το µεσοαστρικό υλικό είναι σε µεγαλύτερο βαθµό ελεγχόµενη από τη
σωµατιδιακή πίεση και την πυκνότητα ενέργειας του µαγνητικού πεδίου. «Ο χάρτης
που έχουµε δηµιουργήσει από τις εικόνες του INCA υποδεικνύει ότι η πίεση από ένα
θερµό πληθυσµό φορτισµένων σωµατιδίων και η αλληλεπίδραση µε το µαγνητικό
πεδίο του µεσοαστρικού χώρου επηρεάζει ισχυρά το σχήµα της Ηλιόσφαιρας» λέει ο
Dr. Don Mitchell, ερευνητής του MIMI/INCA στο JHU/APL.

Χάρτης του ουρανού (σε Γαλαξιακές συντεταγµένες), όπου αποτυπώνεται η ένταση των
ενεργητικών ουδετέρων ατόµων που προέρχονται από τη ζώνη θερµών ιόντων που σχηµατίζεται
στην περιοχή όπου ο ηλιακός άνεµος συγκρούεται µε το µεσοαστρικό υλικό (ηλιοφλοιός). Η
εκποµπή εµφανίζεται ασθενέστερη στους Γαλαξιακούς πόλους, γεγονός που υποδεικνύει ότι το
µεσοαστρικό µαγνητικό πεδίο (µωβ βέλος) επιδρά ισχυρά στην κατανοµή των θερµών ιόντων
στον ηλιοφλοιό.

Από τον Ιούλιο του 2004 το Cassini βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Κρόνο και
η κάµερα INCA χαρτογραφεί ενεργητικά ουδέτερα άτοµα κοντά στον πλανήτη, αλλά
και τη διασπορά τους σε ολόκληρο τον ουρανό. Τα ενεργητικά ουδέτερα άτοµα
παράγονται από θερµά πρωτόνια που είναι υπεύθυνα για την πίεση της Ηλιόσφαιρας
πέρα από τη µεταβατική περιοχή όπου ο ηλιακός άνεµος συγκρούεται µε το
µεσοαστρικό υλικό. «Η απεικόνιση µε τα ενεργητικά ουδέτερα άτοµα έχει αποδείξει
την αποτελεσµατικότητά της στο να αποκαλύπτει την κατανοµή των ενεργητικών
ιόντων αρχικά στη δική µας γήινη µαγνητόσφαιρα, στη συνέχεια στη µαγνητόσφαιρα
του γίγαντα πλανήτη Κρόνου και τώρα σε από τεράστιες δοµές στο σύµπαν ως το πιο
απόµακρο σηµείο της αλληλεπίδρασης του Ήλιου µας µε το µεσοαστρικό υλικό»,
αναφέρει o Ed Roelof, ερευνητής του MIMI/INCA στο JHU/APL.

* Το επιστηµονικό περιοδικό Science έχει τη µεγαλύτερη κυκλοφορία στον κόσµο
(http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1181079)
Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες, καθώς και ένα βίντεο που περιγράφει το
σχήµα και την κίνηση της ηλιόσφαιρας υπάρχουν στην ιστοσελίδα:
http://www.jhuapl.edu/newscenter/pressreleases/2009/091015.asp
Τα πλήρη στοιχεία της δηµοσίευσης:
“Imaging the Interaction of the Heliosphere with the Interstellar Medium from
Saturn with Cassini”, S. M. Krimigis, D. G. Mitchell, E. C. Roelof, K. C. Hsieh, and
D. J. McComas, Science, 13 November 2009, pp. 971-973.
(http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/1181079/DC1)
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Στην παρούσα εργασία συµµετείχαν και ερευνητές από το Πανεπιστήµιο της Arizona (Tucson), το
Southwest Research Institute και το Πανεπιστήµιο του Texas (San Antonio). Η αποστολή CassiniHuygens είναι µια συνεργασία της NASA, του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος (ΕΟ∆/ESA)
και του Ιταλικού Οργανισµού ∆ιαστήµατος (ISA). Το διαστηµόπλοιο Cassini σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε στο Jet Propulsion Laboratory (JPL), τµήµα του California Institute of
Technology στην Pasadena (California) των Η.Π.Α. To πείραµα MIMI σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε στο JHU/APL στο Laurel (Maryland) των Η.Π.Α.

