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 ۶۰/۶۰/۲۶۰۲                   دیپلوم انجینر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 یک تلسکوپ عظیم برای رادیو استرونومی
 در جست و جوی محل نصب« به وسعت کیلومترمربع ( Array)قطارهای آنتن» 

 
 Thorsten Dambeckنویسنده:  ، ۶۲/۶۰/۲۶۰۲مؤرخ  ،چاپ زوریخ ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت

 

یک رادیوتلسکوپ با سطح مجموعی ازیک کیلومتر مربع باید از همه رادیوتلسکوپ های قبلی توان بیشتر داشته باشد. 

 م این "میگا پروژه" را در دو قاره باعث گردد.مشکالت سیاسی شاید تقسی

 

 
Array» این تصویر یک قسمت از ترسیم کمپیوتری پالن 

1
 » 

 به وسعت "کیلومتر مربع" را نشان می دهد

 

تعریف رادیو استرونومی: یک قسمتی از استرونومی بوده و در آن اجسام سماوی توسط امواج 

 .)ویکی پیدیا(می شوندرادیوئی که می فرستند مشاهده و تحقیق 
 

این یک تلسکوپ عظیم است برای امواج رادیو که ستاره شناسان اکنون پالنگزاری می کنند. همچنان مشابه به پروژه 

            ، SKAخلص  «Square Kilometre Array»های قبلی از یک پایه آنتن سخن در میان نیست. باید گفت این 

آنتن پارابول را در بر می گیرد که همه با هم وصل می باشند.  آنتن ها باید ماورای سرحدات کشورها وسعت  ۰۶۶۶

در منحنی های یک فنر عظیم  تنظیم شده باشند. مجموع سطوح پیشبینی شده یک کیلومتر مربع را در بر گرفته  ،یافته

مرتبه حساس تر نسبت به  ۰۶ باید  :میسر سازد ،تاحال در دسترس نیست یک قابلیت توان را که ،وباید به دستگاه

میلیارد یورو تخمین شده است و می تواند در ظرف سه  ۰،۰ ،باشد. برای ساختمانهرکدام از رادیوتلسکوپ های قبلی 

بر اینکه کشور های مشروط  ،برای به کار افتادن روزمره آماده خواهد بود SKAبه بعد  ۲۶۲۲سال آغاز گردد. از سال 

 مشترک هر چه زودتر در تعیین محل دستگاه نظر واحد داشته باشند.

 

                                                           

در این جا مقصد از قطارهای آنتن هایی رادیو استرونومی می باشد  1  
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 جنجال انتخاب

بی با محالت فرعی در زور آزمائی دارند: از یک طرف افریقای جنو  ،دو کشور در بدست آوردن امتیازمحل نصب

له از دیر زمان به عمل آمده باشد. کمیتٔه صاحب از طرف دیگر آسترالیا با نیوزیالند.  اصال ً باید فیص ،ندجزایر بحر ه

صالحیت برای انتخاب جای نصب در جلسٔه ماه مارچ خود هردو محل را ارزیابی کردند  و منافع ناچیز علمی را در 

اختالالت قابل مالحظٔه   ،مهم: افریقای جنوبی دارای نفوس قلیل بوده )معیار(اپلیکیشن افریقای جنوبی یافتند. یک محک 

 وجود ندارد.  ،سیگنال های کیهانی توسط فرستادن امواج تصنعی رادیو ذریعٔه انسان ها

 

در مورد محل نصب دستگاه به موافقه نرسید.  SKAعمومی کمیتٔه  ول" هالند مجمعاه اپریل در "شیپلیکن در جلسٔه م

پوتنسیال  ،ا شدٔه قبلی در هردو محلدر کدام کارهای اجر ،تالش صورت می گیرد تا دیده شود ،اکنون به سراغ مصالحه

استفاده وجود دارد. نصب پروژه در دو محل نیز قابل فکر خواهد بود. افکار مقتضی نخست از طرف مقامات سیاسی 

پذیر نشان دادند. به این  چه در آسترالیا و چه در افقریقای جنوبی تردید گردیده لیکن متخصصین خود را قسما ً آشتی

نقل قول می شود که او   «Nature»در مجلٔه مسلکی    SKA ،   John Womersleyپ اساس گذار ترتیب از آمر گرو

 را می شناسد وقدر می کند که یک چنین راه حل را ممکن می دانند. یاسترونوم های

 

 گرانتر از آنچه ضرور است

دایرکتر در مؤسسٔه ماکس  ، Michael Kramer ،لیکن یک مصالحه می تواند گران تمام شود. رادیواسترونوم ها مانند

مصارف را بلند برده و در برابر آن  ،بیم دارد که تقسیم پروژه در دو محل نصب ،پالنک بُن برای رادیو استرونومی

ازدیاد خواهد یافت. آیا اینکه واقعاً یک پیشنهاد قابل قبول وجود  ،فشار صرفه جوئی و این هم به مضار حساسیت دستگاه

زیرا در شیپول یک گروپ کار گماشته شد تا مصالحه های قابل انتخاب را  ،زودی معلوم خواهد گردیدبه  ،خواهد داشت

صرف اعضای  ،تقدیم گردند. در صورتیکه فیصله به عمل آید SKAنشان دهد; این ها باید الی اوسط ماه می به اعضای 

حق رای  ،نیوزیالند و افریقای جنوبی ،یابا صالحیت پروژه و این هم بدون امکان شمول کشورهای محل نصب: آسترال

کشور  ۰در حال حاضر باالی  ،نوبت تقسیم میلیارد های مصارف پروژه ،خواهند داشت. بعد از فیصلٔه محل نصب

 خواهد رسید. ،به حیث سنگ بعدی پیش پای ،عضو

 

 SKAند می دهد: از همه بیشتر باید استرونوم ها را با این  پروژٔه عظیم پیو ،نباید فراموش گردد که امیدهای نهایت قوی

سیاره ها و  ،چطور یک وقتی کهکشانها ،انداخت یک نظر را به کاینات قبلی افتتاح کند. محققان می خواهند بدانند

"سوراخ های سیاه
2

و نیز راز به اصطالح "انرژی تاریک ،" به وجود آمده اند
3

خواهد توانست افشاء  SKAبه کمک  ،"

 ،ندره های "نویترون" که سریع می چرخشود. عالوه بر آن محققان می خواهند به وسیلٔه تششعات امواج رادیوئی از ستا

آزمایش دقیق "تئوری عمومی نسبی" را به عمل آرند. حتی جست و جو بسراغ  موجودات "هوشیارـ انتیلجنت" خارج 

"سال  ۰۶تا سیگنالهای تلویزیونی را به فاصلٔه الی  ،زیرا دستگاه کافی حساس بوده ،کرٔه زمین مستفید خواهد گردید

 " اخذ نماید. ،نوری

 
یک سوراخ سیاه را نشان می دهد که ثابت بوده)ویکی بیدیا( تصویر  

کیلومتر دیده شده است. ۰۶۶کتلٔه افتاب به فاصلٔه  ۰۶و نه دورانی که از   

                                                           

قوی می باشد.لعاده افوق  ،اطراف نزدیک آن قؤه جاذبهسوراخ سیاه جسم سماویست که در   2  
ر کوسمولوژي یک شکل فرضی انرژی به حیث انرژی تاریک یاد می شود.د  3  
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بزرگ است: در پهلوی آنتن های پارابول دو نوع آخذه های دیگر را باید با هم ارتباط یک چلنج  SKAاز نظر تکنولوژی 

دهد. هم چنان در قسمت حجم مشخصات)داتا( تلسکوپ به ابعاد جدید رخنه می کند. روزانه آن مقدار مشخصات تولید 

سیستم های جدیدی را ایجاب می می گردد که از ترافیک انترنت به مراتب بیشتر است. استفاده از این مشخصات )داتا( 

 باشند. ،کند که  باید مؤثرتر و دارای توان بلندتر نسبت به آنچه امروز وجود دارد

 

 پایان

 

 

 

 
 


