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توانایی مشاهده کردن ورای بینایی انسان همیشه مردم را حیرت زده می کرده است.
از زمان اختراع تلسکوپ بیش از  ۴۰۰سال پیش ،انواع تلسکوپها در اندازه ها و
شکلهای گوناگون و برای مقاصد گوناگون ساخته شده اند.
امروزه بسیاری از مردم این را می دانند که تلسکوپ را نخستین بار عینک ساز هلندی
در حدود سال  ۱۶۰۰میالدی اختراع کرد .در آن زمان از تلسکوپ برای مشاهده کشتی
های دشمن در دوردستها استفاده می شد و به آن «عینک مشاهده» می گفتند.
نخستین فردی که از تلسکوپ برای مشاهده آسمان استفاده کرد گالیلئو گالیله
دانشمند بود .گالیله نخستین کسی بود که با تلسکوپش توانست مشاهدات بسیار

جالبی در منظومه شمسی ما انجام دهد ،از جمله رصد گودالهای ماه و چهار قمر
بزرگ سیاره مشتری.
درست مانند  ۴۰۰سال پیش ،دانشمندان امروزه نیز از تلسکوپها استفاده می کنند تا
ل این پژوهشها
اسرار کیهان را که از چشمان انسان پنهان است ببینند .یک مثا ِ
ی وی ا ِس تی ( )VSTاست که تصاویری از اعماق کهکشان ما ،راه
تلسکوپ نقشه بردار ِ
شیری ،می گیرد .این تلسکوپ نقشه دقیقی از همسایگی کیهانی ما تهیه می کند تا به
چگونگی شکل گیری آن پی ببریم.
یکی از مناظر حیرت انگیز در راه شیری سحابی مرداب است .این عکس توانایی
تلسکوپ وی اس تی را در تهیه تصاویر پانوراما (عریض) نشان می دهد .در این تصویر
سحابی مرداب را می بینید .سحابی مرداب ابری از گاز و غبار کیهانی است که ۱۰۰
سال نوری پهنا دارد ،یعنی  ۵میلیون بار بیشتر از فاصله زمین تا خورشید!
وی اس تی یک تلسکوپ نقشه برداری است و به همین علت است که می تواند چنین
فواصل بزرگی را در کیهان در یک نگاه ببیند .هدف این تلسکوپ تهیه تصاویر بسیار
زیادی از کل آسمان است که در آینده در اختیار همه قرار خواهد گرفت.

Cool Fact
نکته جال ب
از وی اس تی در حال حاضر برای سه پروژه نقشه برداری
ب ز ر گ ا س ت ف ا د ه م ی ش و د  ،کمک ب ر ا ی پ ر د ه ب ر د ا ش ت ن ا ز ر ا ز م ا د ه
تاریک ،جستجوی اجرام نادر ،پی بردن به منشا شکل گیری
کهکشان ما و بسیاری پروژه های دیگر!

این بخش از یک مالقه فضا بر اساس خبر منتشر شده از
تهیه شده است .سازمان فضایی اروپا
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