ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺒﺪأ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﻫﺴﺘﯽ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای دارد .ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎور ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺮﮐﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮی آن ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ 93
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﻧﻮری ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﻢ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در اﺻﻞ زﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﮐﻞ ﻧﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ از ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﻣﯽ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﻧﻮری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﯾﻌﻨﯽ آن را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  13.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﻣﯽ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ  13.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﻧﻮری از زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺘﺪای زﻣﺎن را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ درﺳﺖ اﺑﺘﺪای ﻫﺴﺘﯽ و آﻏﺎز ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه .در ﻣﺎه ﺟﺎری ،داﻧﺸﻤﻨﺪان رﺳﻤﺎ از
ﮐﺸﻒ دورﺗﺮﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل دﯾﺪه اﻧﺪ و ﻗﺪﻣﺘﺶ ﺑﻪ  13ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﻧﻮری ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد،
ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ :اﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎن  EGS-zs8-1ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺧﻮﺷﻪ  Bootesﻗﺮار دارد.
داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻼش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ  W.M Keckدر
ﻫﺎواﯾﯽ ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﻧﺪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوران ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ
ﮐﻬﮑﺸﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻋﻈﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﮑﺎش ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
 Magellanﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  2021ﻣﯿﻼدی در رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻻس ﮐﺎﻣﭙﺎﻧﺎس ﺷﯿﻠﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ را ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺧﺎص ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺑﻌﺎد آن اﺳﺖ :ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ

ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺣﺎوی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  7آﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  8.4ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ داﯾﺮه ای ﺷﮑﻠﯽ
ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  24.5ﻣﺘﺮ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺪازه ﮐﻞ ﻣﺤﺪوده درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ  368ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻋﻈﯿﻢ  Magellanﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎرا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  GMTاز آن ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻨﻮان
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز را از آن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺪازه
ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ اﭘﺘﯿﮑﺎل دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم  Gran Telescopio Canariasاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺸﻮدﮔﯽ
دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ دارد.
اﯾﻦ رﻧﺪر اﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻔﺖ آﯾﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای
ﻗﯿﺎس ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن اﯾﺴﺘﺎده ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺪ.

دﮐﺘﺮ ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮ  GMTﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را از
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ و ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻫﺎ و رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﻧﻔﺠﺎر

ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﮓ ﺑﻨﮓ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ«.

او در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ  GMTﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﯽ

ﮔﺮدﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﭘﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ

ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺮژی ﺳﯿﺎه و ﻣﺎده ﺳﯿﺎه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ«.

ﻋﻠﺖ آﻧﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد روی زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ

اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎﺑﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮو ﻣﺘﺮ ﺧﻄﺎ در ﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮی اﻧﺤﻨﺎی ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺗﺎر و

ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺮﺧﻨﺪه رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﻮﻟﯿﺶ داده ﺷﻮﻧﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اواﺧﺮ دﻫﻪ  1990ﻣﯿﻼدی ،ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از  Mt. Palomarﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ در دﻫﻪ  1930ﻣﯿﻼدی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد«.
در اواﺧﺮ دﻫﻪ  ،1990ﭼﻨﺪ آﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  6اﻟﯽ  8ﻣﺘﺮی )ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺳﻄﻮﺣﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻨﻪ( در اﻗﺼﯽ
ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای درک ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ دوران ،از ﺣﺪود ﺳﺎل  2002ﻣﯿﻼدی ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻠﺴﮑﻮپ
ﻫﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی آﯾﻨﻪ ﺑﺰرگ )ﻧﻈﯿﺮ  (GMTﯾﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ آﯾﻨﻪ ﮐﻮﭼﮏ

ﺗﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺸﻮدﮔﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻨﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﻗﻄﻌﻪ ﺷﯿﺸﻪ دﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ آﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻠﺴﮑﻮپ  GMTﻓﺮاﯾﻨﺪی دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﯾﻨﻪ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻮارد در داﻧﺸﮕﺎه آرﯾﺰوﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻫﺮ آﯾﻨﻪ از  18ﺗﻮن ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻮروﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎده اﺻﻠﯽ آن در دﻣﺎی ﭘﺎﻨﯽ ذوب
ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ دﻗﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ در داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ از ﺳﯿﻤﺎن ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ  1700ﺟﻌﺒﻪ ﺷﺶ ﺿﻠﻐﯽ از ﻓﯿﺒﺮ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ-
ﺳﯿﻠﯿﺲ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ روی آن ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﺤﻨﺎی آﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را دارد.
اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ ﮐﻮره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ را ذوب ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ رﺳﯿﺪن دﻣﺎی ﮐﻮره ﺑﻪ  1160درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ) 2120درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ( ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  5دور ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ و ﺷﮑﻠﯽ ﺧﻤﯿﺪه و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ دﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ذوب ﮔﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ  900درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ
آرام ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻘﺼﯽ در آن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ

اﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ،ﺷﯿﺸﻪ از داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﻧﯿﺰ از روی آن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ زﻧﺒﻮر ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ.

ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﻟﯿﺶ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد؛ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺰار وﯾﮋه ﭘﻮﻟﯿﺶ

ﺳﻄﺢ روی آﯾﻨﻪ را ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻧﺤﻨﺎی ﮐﺮوی آﯾﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻗﺖ آن ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ،آﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ اﺗﺎﻗﮏ ﺧﻼ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ای از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪ
اﺗﻢ ﭘﻮﺷﺸﯽ را روی آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪﮔﯽ آﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻧﺎزک اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺷﻮد.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﻫﻔﺖ آﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﭼﻬﺎرﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ،ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن را راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎزه ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺟﯿﻤﺰ وب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎی ﻫﺎﺑﻞ را ﺑﮕﯿﺮد و از ﺳﺎل  2018ﻣﯿﻼدی در ﻣﺪار ﭘﺎﻦ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار
داده ﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮﺧﻼف آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در
ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻮ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺛﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و  GMTﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ آن از ﻟﯿﺰرﻫﺎ و ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﻧﻮر اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯽ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ از ﺷﺶ ﭘﺮﺗﻮ ﻟﯿﺰری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﺘﺎره ﻫﺎی

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در آﺳﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻣﺎ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻮ ﺑﺎﻻی ﺗﻠﺴﮑﻮپ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت دﻣﺎﯾﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻮ رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎر ﺷﺪن
ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﺴﮑﻮپ از ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر

ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﺳﻄﺞ ﯾﮏ ﺟﺎده در ﯾﮏ روز ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
دور دﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮ ﺳﻮ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ اﭘﺘﯿﮏ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ و ﻟﯿﺰرﻫﺎی ﺗﻠﺴﮑﻮپ  GMTﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺎرپ ﺗﺮی را از اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ  GMTﺑﺮ ﻓﺮاز ﺗﭙﻪ ای در ﻣﻨﻄﻘﻪ  Andesﺷﯿﻠﯽ و درﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت
ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﺑﺰارﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﯿﻒ ﻧﮕﺎر و

ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎز ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و اﭘﺘﯿﮏ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ،آﺳﻤﺎن ﻫﺎ را رﺻﺪ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮﺗﻮر درﺳﺖ در زﯾﺮ آﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ و ﻇﺮﯾﻒ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﻮی،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺶ را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در اﺻﻞ ﻫﻤﺎن ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮپ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﻔﺎف و
ﺗﺎ  10ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎرپ ﺗﺮ از ﻣﻮارد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺑﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﯾﮏ ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای  GMTﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ  Southernاروﭘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده
ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ اروﭘﺎ )European Extremely
 (Large Telescopeﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺳﺎل  2024ﻣﯿﻼدی راه اﻧﺪازی ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮپ آﯾﻨﻪ
ای  39ﻣﺘﺮی دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  TMTﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺗﻠﺴﮑﻮپ 30
ﻣﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺳﺎل  2022ﮐﺎرش را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و  Thirty Meter Telescopeﻧﺎم دارد.
ﻫﺪف اوﻟﯿﻪ  GMTاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرگ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ و ﻣﺒﺪا
ﻫﺴﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﺴﮑﻮپ  Magellanﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺮژی و ﻣﺎده ﺳﯿﺎه )ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ
اﺛﺮ دارﻧﺪ( ،رﺷﺪ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎﻟﻪ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﻓﺮا زﻣﯿﻨﯽ
ﯾﺎری دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺣﻞ ﻧﺸﺪه در ﻣﻮرد ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ
ﻣﯽ رود ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ» :آﯾﺎ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟«
ﺗﻠﺴﮑﻮپ  GMTﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ دﯾﮕﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻮ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ زﯾﺴﺘﯽ روی آن ﮐﺮات دﺳﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯽ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽ آورد ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ
دورﺗﺮﯾﻦ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻫﺎ ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ

و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .دﯾﺪن آﻏﺎز ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

