ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ واﻗﻌﯽ از ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ را
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
اﺧﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ای را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ در
درک ﺑﺸﺮ از ﻣﺮﻣﻮزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ رﺻﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺎﻟﻪ ای از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﮔﺎز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻮل ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ در ﻗﻠﺐ ﮐﻬﮑﺸﺎن  Messier 87ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻧﻮری از زﻣﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ رﺻﺪ ﺷﺪه ﻧﻮﻋﯽ درﯾﭽﻪ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻮر و ﻧﻪ ﻣﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و اﺑﺪا
ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺧﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﺴﮑﻮپ Event Horizon
ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎ از آن را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻫﺸﺖ ﺗﻠﺴﮑﻮپ رادﯾﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 Event Horizonدر اﺻﻞ ﺧﻮﺷﻪ ای از ﻫﺸﺖ ﺗﻠﺴﮑﻮپ رادﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﺪوده ﻗﻄﺐ
ﺟﻨﻮب ﺗﺎ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺷﯿﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و  ۲۰۰داﻧﺸﻤﻨﺪ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ دﯾﺘﺎی آن را ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﭙﺮد داﻟﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﮔﻔﺖ:

ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﻣﻮزﺗﺮﯾﻦ اﺟﺮام در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﭼﯿﺰی را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻗﺮص ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺸﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ را

ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؛ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻠﻘﻪ دوﻧﺎت ﺷﮑﻞ از ﮔﺎز و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ »ﺧﻮراک« ﻏﻮل دروﻧﺶ را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

و اﻣﺎ ﺗﻠﺴﮑﻮپ  Event Horizonﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ذرات درون اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ
را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪن ﺑﻪ دور ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ )ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮر( دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺎرﯾﮏ درون ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻟﺒﻪ اﻓﻖ روﯾﺪاد ) (event horizonرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺪون
ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮر ﯾﺎ ﻣﺎده ای ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪ درون ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﺴﻮﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎل
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

