ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ از ﮐﻬﮑﺸﺎن  M83ﻏﺒﺎرﻫﺎ و ﺗﺠﻤﻊ
ﻫﯿﺪروژن را ﺑﺎ ﺟﺮﺋﯿﺎت ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪای در ﺷﻤﺎل ﺷﯿﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺪﯾﺪ از ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﻣﺴﯿﻪ  ۸۳ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻓﺮﻓﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ« در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻧﻮری از زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت

ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻣﺴﯿﻪ  ۸۳ﯾﺎ  M83ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز ﯾﮏ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮان
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪهای از آن ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﮑﺴﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دورﺑﯿﻦ اﻧﺮژی
ﺗﺎرﯾﮏ ) (DECamﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﺗﻠﺴﮑﻮپ  Víctor M. Blancoواﻗﻊ در رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ِﺳﺮو ﺗﻮﻟﻮﻟﻮ

) (Cerro Tololoدر ﺷﻤﺎل ﺷﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(

 DECamاز ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺗﺎ  ۲۰۱۸ﺑﺮای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺮژی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺎﻻ از آن ﺑﺮای اﻫﺪاف دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ رﺻﺪ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺴﯿﻪ  ۸۳در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻧﻮری از ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ

ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻄﺮ ﻣﺎرﭘﯿﭻ اﯾﻦ ﮐﻬﮑﺸﺎن  ۵۰ﻫﺰار ﺳﺎل ﻧﻮری و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻗﻄﺮ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی ) ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺳﺎل ﻧﻮری( ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﮐﻬﮑﺸﺎن را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺠﻤﻊ ﻏﺒﺎر و ﻧﻘﺎط ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻨﯽ از ﮔﺎز ﻫﯿﺪروژن را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ درون آﻧﻬﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ در ﻣﺠﻤﻮع از  ۱۶۳دورﺑﯿﻦ
 DECamو در ﻣﺪت  ۱۱.۳ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﻪ  ۸۳ﺳﺎل  ۱۷۵۲ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺠﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی »ﻧﯿﮑﻮﻻس ﻟﻮﯾﯽ دو ﻻﮐﺎی« ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺳﯽ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل » ۱۷۸۱ﺷﺎرل ﻣﺴﯿﻪ« دﯾﮕﺮ ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی آﻧﺮا ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺟﺮام
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺟﺮام ﻣﺴﯿﻪ« اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد M83 .ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ و درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ دو ﭼﺸﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

