تلسکوپ رادیویی
ابزاری كه براي مشاهده راديویی آسمان مورد استفاده قرار میگيرد را تلسکوپ رادیویی
مینامند .اين وسيله از نظر ساختار کلی بسيار شبيه یک رادیوی معمولی عمل میکند ،بدين
معنی كه همانند رادیوهای معمولی از یک آنتن ،یک آمپلیفایر و یک آشكارساز تشکيل شده
است.

 .منبع . Radio Telescopes :
در اوایل قرن هفدهم ميالدی ،گاليله با ساختن تلسکوپ چشم خود را به ابزاری مسلح نمود که میتوانست توانایی
رصد او را افزایش دهد .هر چند امروزه تلسکوپهایی به مراتب قویتر و حساستر از آنچه گاليله ساخته بود ،طراحی و
توليد می شوند ،اما اصل موضوع هنوز تغيير نکرده است .واقعيت این است که باید نوری وجود داشته باشد تا
تلسکوپ با جمعآوری و متمرکز ساختن آن تصویری تهيه نماید.
جيمز کالرک مکس ول ،فيزیکدان برجسته انگليسی در قرن نوزدهم ميالدی پی به ماهيت الکترومغناطيسی بودن نور
برد .در واقع امواج الکترومغناطيسی تنها به نور محدود نمیشوند و طيف گستردهای را در بر میگيرند ،اما چشم ما
فقط قادر به ایجاد تصویر از محدوده خاصی از این طيف گسترده میباشد که ما آن را نور میناميم .برای مشاهده و
درک سایر طول موجهای ارسال شده به جانب ما ،احتياج به ابزاری جهت جمعآوری ،آناليز و آشکارسازی آنها به
شکل صوت یا تصویر داریم.

.

امواج الکترومغناطيسی طيف بسيار وسيعی از طول موجهای بسيار کوچک تا بسيار بزرگ را در برمیگيرند .این امواج
را با توجه به اندازه طول موج به هفت دسته مختلف تقسيمبندی میکنند که شامل امواج گاما با طول موجهایی
کوچکتر از  ۰۱-۹سانتيمتر تا امواج رادیویی با طول موج بزرگتر از  ۰۱سانتيمتر را شامل میشوند .همانطور که در
شکل باال مالحظه میشود محدوده امواج نوری که قابل دیدن توسط چشم انسان میباشند ،محدوده بسيار
کوچکی از این طيف گسترده است .با حرکت از سمت امواج رادیویی به سمت امواج گاما ،همزمان با کاهش طول
موج ،فرکانس آن و در نتيجه انرژی موج افزایش مییابد.

هنگامی که رصد از سطح زمين انجام می گيرد ،دریافت و آشکارسازی امواج الکترومغناطيسی با مشکلی روبرو
میشود که به اثرات جوّ غليظ زمين مربوط میگردد .جوّ زمين تنها به محدوده امواج مرئی ،مایکروویو و رادیویی ،آن
هم با جذب و پرکنده ساختن بسيار ،اجازه عبور میدهد .از آنجاکه امواج مایکروویو بخشی از امواج رادیویی
محسوب میشوند ،مشاهده میشود که با آشکارسازی محدوده وسيع امواج رادیویی گسيل شده از آسمان ،راه
دیگری برای رصد اجرام سماوی گشوده میشود.
اختر شناسان از سال  ۰۹۹۰که کارل جانسکی (  ) K.Janskyبه طور اتفاقی رادیو تلسکوپ را کشف کرد ،بارها و
بارها به این نکته پی بردهاند که جهان بسيار فراتر از آن چيزی است که چشم انسان قادر به دیدن آن است .با
استفاده از رادیو تلسکوپها ،آشکارسازهای زیر قرمز و ماورای بنفش و تلسکوپهای اشعه  Xو اشعه گاما جزئيات
بسيا ر دقيقی از کيهان آشکار شده است و معلوم شد که کيهان مملو از اجرام عجيبی همچون سياهچالهها و
تپاخترها است که نمی توان آنها را از ورای عدسی چشمی یک تلسکوپ نوری مشاهده کرد .در حقيقت هر
قسمت از طيف الکترومغناطيس چيز های عجيب و
منحصر به فردی را به اخترشناسان ارائه داده است.
ابزاری که برای مشاهده رادیویی آسمان مورد استفاده
قرار میگيرد را تلسکوپ رادیویی مینامند که از نظر
ساختار کلی بسيار شبيه یک رادیوی معمولی عمل
میکند ،بدین معنی که همانند رادیوهای معمولی از یک
آنتن ،یک آمپلیفایر و یک آشکارساز تشکيل شده
است .آنتنها میتوانند از یک آنتن ساده و معمولی نيم
موج دو قطبی ،نظير آنچه در گيرندههای تلویزیونی

استفاده میشود ،تا آنتنهای مجهز به بشقابهای عظيم  ۹۱۱متری باشند.

.

در تلسکوپهای رادیویی نيز همانند آنچه در مورد همتای نوری آنها صادق است ،بزرگ بودن سطح جمعآوری کننده
امواج از دو جنبه مفيد است.
اول آنکه توان جمعآوری امواج برای رصد منابع ضعيف و یا خيلی دور افزایش مییابد و دوم اینکه توان تفکيک نسبت
مستقيمی با قطر بشقاب آنتن دارد .هر چه ،قدرت تفکيک تلسکوپی بيشتر باشد ،توانایی آن برای جداسازی
جزیيات تصویر افزایش خواهد یافت .قدرت تفکيک تلسکوپها رابطه تنگاتنگی با سطح جمعآوری کننده امواج و طول
موج آنها دارد .هر جه سطح جمعآوری کننده بزرگتر و طول موج امواج الکترومغناطيسی کوچکتر باشند ،قدرت تفکيک
تلسکوپ افزایش مییابد.
مشکل تلسکوپهای رادیویی از اینجا شروع می شود که قدرت تفکيک یک تلسکوپ با طول موج دریافتی نسبت عکس
دارد .تلسکوپهای رادیویی در مقابل همتایان نوری خود که موظف به جمعآوری و آشکارسازی امواجی در محدوده
طول موج  ۰۱-۴تا  ۰۱-۵سانتيمتر میباشند ،میبایستی امواجی با دامنه وسيع طول موج ،از یک ميليمتر تا چندین
متر را جمعآوری نمایند .این امر باعث می شود که توان تفکيک این گونه از تلسکوپها به شدت کاهش پيدا کند .برای
مثال قدرت تفکيک یک تلسکوپ نوری  ۵۱سانتيمتری ،دو دهم ثانيه قوسی است ،در حالی که قدرت تفکيک یک
تلسکوپ رادیویی به خصوص ،با همين قطر دهانه  ۰۹۱درجه خواهد بود .اگر بدانيم که قرص کامل ماه در آسمان تنها
نيم درجه قوسی است میفهميم که چنين تلسکوپی عمال ً کارایی ندارد .چنين تلسکوپی ماه را اصال ً نمیتواند
ببيند.
اما از سوی دیگر و باز هم به دليل طول موجهای متفاوتی که این دو گونه تلسکوپ در محدوده آنها رصد مینمایند،
ساخت بشقابهای آنتن یک رادیو تلسکوپ بسيار سادهتر از ساخت یک آینه و یا عدسی است .صاف بودن سطح یک
بازتاب کننده خوب ،رابطه مستقيمی با طول موجِ امواجی دارد که باید از سطح آن بازتابيده شوند .میتوان فرض کرد،
خلَل و َفرجهای روی آن از  ۱/۱۵طول موج
زمانی بازتاب کنندهای مورد قبول خواهد بود که قطر یا ضخامت هيچکدام از ُ
مورد نظر بيشتر نباشد ،بنابراین بشقاب آنتنی که قرار است برای امواجی به طول موج حداقل  ۰۱سانتيمتر ،ساخته
شود ،مجاز به داشتن ناهمواریهایی تا قطر  ۰سانتيمتر است .این مقدار ناهمواری که برای بشقاب تلسکوپ رادیویی
مجاز به شمار میرود ،برای آینه یک تلسکوپ نوری فاجعه به حساب آمده و عمال ً آن را غير قابل استفاده مینماید.
به دليل گفته شده است که میتوان رادیوتلسکوپهایی با یک بشقاب  ۹۱۱متری ساخت ،کاری که در مورد
تلسکوپهای نوری به یک معجزه شباهت دارد .برای اینکه مقایسهای کرده باشيم ،بد نيست بدانيد که اگر میشد
یک تلسکوپ نوری ،با آینه  ۹۱۱متری ساخت ،قادر بودیم ستاره شعرای یمانی را به وضوح و پرنوری یک قرص ماه
کامل مشاهده نمایيم.
مزیت عمده استفاده از امواج رادیویی برای مشاهده آسمان ،این است که حتی در نور روز و هوای ابری نيز میتوان
رصد را ادامه داد .در طول روز پخش نور خورشيد توسط مولکولهای گازی جوّ زمين باعث میشود که الیهای روشن و
آبی اطراف ما را احاطه کند .شدت روشنایی جوّ زمين در روز به حدی است که از ميان آن قادر به دیدن ستارههای
کم فروغ باالی سرمان نمیشویم .تنها جرم پرنوری مانند خورشيد و یا در بعضی زمانهای خاص ،ماه نسبتاً کامل را
میتوان در طول روز رؤیت کرد .همچنين نور مرئی قادر به گذر از الیههای ضخيم و متراکم بخار آب نمیباشد .این
موضوع به طول موج کوچک نور وابسته است .هيچکدام از مواردی که یاد شد برای امواج رادیویی با طول موجهای
بزرگی که دارند مانع و یا مزاحم شناخته نمیشوند و عمليات رصد رادیویی پيوسته ادامه دارد.

در مورد تلسکوپهای رادیویی بسيار عظيم ،نظير
رادیو تلسکوپ  ۹۱۵متری آرسيبو واقع در کشور
پورتوریکو ،یک مشکل اساسی وجود دارد و آن،
این است که حرکت دادن چنين مجموعه
عظيمی برای تنظيم روی سوژه مورد نظر ،غير
ممکن میباشد .از این رو دانشمندان برای رصد
یک جرم سماوی خاص ،باید آنقدر صبر کنند تا در
اثر چرخش زمين به دور خودش و یا خورشيد،
هدف در راستای دید این بشقاب بزرگ قرار گيرد.
برای رفع این مشکل و همچنين به دليل نياز به
دستيابی به قدرت تفکيک بيشتر ،روش دیگری
در ساخت و استفاده از رادیو تلسکوپها به وجود آمده است که مبتنی بر تداخلسنجی رادیویی است.
در این روش مجموعه ای از چند رادیو تلسکوپ به نسبت کوچکتر ،با کمک هدایت کنندههای کامپيوتری در جهت
خاصی تنظيم شده و سيگنالهای دریافتی از آنها آناليز می شود تا تصویر واحد و واضحی به دست آید .اخترشناسان
رادیویی با استفاده از روش تداخلسنجی قادر به رصد آسمان با دقتی افزون بر یک هزارم ثانيه قوسی هستند .در
این روش آنتنها را روی خطی که خط مبنا ناميده میشود ،به دنبال هم نصب میکنند .معموال نصب آنتنها روی
ریلی عمود بر خط مبنا صورت میگيرد تا در صورت لزوم بتوان زاویه خط را نسبت به نصب مرجع تغيير داد .حال
چنانچه امواج دریافتی عمود بر خط مبنا نباشند ،تلسکوپها در فواصل زمانی متفاوتی ،موج یکسانی را دریافت
میکنند.
با استفاده از الگوریتمهای ریاضی و توجه به
فواصل زمانی دریافت سيگنالها ،میتوان
موقعيت منبع رادیویی را با دقت بسيار خوبی
تخمين زد .هر چه فاصله تلسکوپها از یکدیگر
بيشتر باشد ،اختالف زمانی و در نتيجه دقت
اندازهگيری افزایش خواهد یافت .در این روش،
فاصله اولين تا آخرین تلسکوپ ،معادل قطر
بشقاب تلسکوپ واحد در نظر گرفته میشود.

.

نمونهای از این گونه تلسکوپها ،مجموعهای با
نام "آرایه خيلی بزرگ" ( )VLAمیباشد که در
نيومکزیکوی آمریکا قرار دارد و طول خط مبنای آن
 ۹۳کيلومتر است .این مجموعه عظيم از  ۰۲عدد تلسکوپ با قطر بشقاب  ۰۵متر تشکيل شده است .آنتنها روی
ریلهایی قرار گرفتهاند که به دانشمندان اجازه میدهد بتوانند آنها را در انواع چيدمانهای مختلف تنظيم نمایند.

برای مطالعه بيشتر مراجعه فرمایيد به :

.

 ...ساختار فنی رادیوتلسکوپ
 ...روزنامه شرق  -تصویر مبهم کيهان
 ...دانشنامه آزاد ویکیپدیا  -رادیو تلسکوپ
 ...مجله نجوم شماره ۹۱

 .شهرام یزدانپناه ،پژوهشگر ،نویسنده و مدرس دانش و فناوری فضایی

