
 های دورافتادهتالش تیم هابل و اسپیتزر برای یافتن تصویری بزرگ از کهکشان

 

دهد: دورترین یالمثل سوزن در انبار کاه را نشان مهای فضایی اسپیتزر و هابل ناسا حکایت ضربهای بسیار و دقیق توسط تلسکوپکاوش

 ای به نام لنز گرانشی تقویت و بزرگنمایی شده است. کهکشانی که تا به حال دیده شده است، توسط پدیده

اگرچه چندین کهکشان  .میلیون سال بوده است ٥٠٠تنها  جهانزمانی وجود داشته که عمر  شود،نامیده می SPT0615-JDکه  ان اولیهشکهک

شوند. با این حال، در این حالت، سرخ رنگ دیده می صورت نقاطیو فواصل دورشان، به اند، اساسًا با توجه به اندازه کوچکدر آن زمان وجود داشته

صورت یک کند، بلکه تصویر را بهزمینه را تقویت میهای پیش، نه تنها نور رسیده از کهکشانزمینه عظیممیدان گرانشی یک خوشه کهکشانی پس

 آورد.ثانیه قوسی در می ٢به اندازه  (Arc)قوس 

مین جلسه جامعه نجوم ٢٣١هایش را در تحقیق از مؤسسه علم تلسکوپ فضایی در بالتیمور مریلند، که یافته، نویسنده مسئول این 1برت سالمون

اند، و این تصویر قوسی چنین فاصله بزرگی یافت نشدههای موردمطالعه در یکهیچ یک از کهکشان"باره گفت: آمریکا در واشینگتون ارائه داد، در این
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ای تفاده از پدیدهشده بدست آمده است. بزرگنمایی این عکس با اساین عکس مربوط به تلسکوپ فضایی هابل است که از دورترین کهکشان دیده

 (Universe) جهاند داشت که عمر زمانی وجوشود، شناخته می SPT0615-JDبه نام لنز گرانشی صورت گرفته است. کهکشان اولیه، که با نام 

صورت دورشان، به و فواصل اند، اساساً با توجه به اندازه کوچکاگرچه چندین کهکشان در آن زمان وجود داشتهمیلیون سال بود.  ٥٠٠فقط 

 SPT-CL J0615 -5746زمینه عظیم، که میدان گرانشی یک خوشه کهکشانی پسدر این حالت، با این حال، شوند. سرخ رنگ دیده می نقاطی

ثانیه قوسی  ٢به اندازه  (Arc)صورت یک قوس کند، بلکه تصویر را بهزمینه را تقویت میهای پیششود، نه تنها نور رسیده از کهکشاننامیده می

جرم کهکشان راه  صدممیلیارد منظومه شمسی )تقریباً یک ٣دهد که وزن کهکشان تقریباً معادل با جرم تحلیل تصویر نشان میورد. آدر می

های جوانی است نای از کهکشاباشد. این شیء، نمونهسال نوری، یعنی نصف اندازه ابر کوچک ماژالن می ٢٥٠٠عرض آن کمتر از شیری( است. 

 .اندهبنگ پدیدار شدکوتاهی پس از بیگکه در مدت 

Credit: NASA, ESA, and B.Salmon (STScl) 



توان اندازه و شکل واقعی آن را تعیین دهد. با تحلیل اثرات پدیده لنز گرانشی برروی تصویر این کهکشان، میبدست میاطالعات فضایی زیادی را 

 "نمود.

تر شدن و تواند سبب روشنزمینه عظیم میبینی شد که انحنای فضا توسط گرانش شیء پسابتدا یک قرن پیش توسط آلبرت انیشتین پیش

های را برای تقویت تصاویر )بهتر کردن کیفیت تصاویر( کهکشان "1نماییلنز بزرگ"شناسان این اثر ستارهبسیار دورتر شود. زمینه کج شدن اشیاء پیش

 برند.مشاهده نیستند، بکار میهای امروزی نیز قابلدوری که با تلسکوپ

JD-SPT0615  2درRELICS  و برنامه هابلRELICS-S  محقق اصلی 3دان کوئهشناسایی شد. اسپیتزر ،RELICS گوید: می"RELICS   به

با کمک هابل برای اولین بار  RELICS. "های دوردست که به اندازه کافی برای مطالعه دقیق روشن باشند، طراحی شده استمنظور کشف کهکشان

، باشدمی SPT-CL J0615 -5746ها خوشههای دور را مشاهده کرد. یکی از این برای بررسی کهکشانسرخ خوشه عظیم کهکشانی در نور مادون ٤١

 "کنم که روی چیزی هستیم!اوه، واو! من فکر می"، سالمون گفت: 4قوس-محض یافتن لنزکه سالمون آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. به

یه نشان داد که کهکشان میلیارد سال محاسبه کرد. تحلیل اول ٣/١٣های اسپیتزر و هابل، سالمون زمان نگاه کردن به کهکشان را با ترکیب داده

ال نوری، یعنی س ٢٥٠٠صدم جرم کهکشان راه شیری( دارد. عرض آن کمتر از میلیارد منظومه شمسی )و تقریباً یک ٣کوچک جرمی معادل با جرم 

 اند.یدار شدهبنگ پداست که در مدت کوتاهی پس از بیگهای جوانی ای از کهکشاناین شیء، نمونهباشد. نصف اندازه ابر کوچک ماژالن می

 5های قدرتمند تلسکوپ فضایی جیمز وبکهکشان درست در محدوده قابلیت تشخیص تلسکوپ هابل است، اما این فقط شروعی برای قابلیت

باشد، زیرا فرصتی منحصر به فرد برای حل یهمراه تلسکوپ وب مانگیز برای علم بهاین کهکشان هدفی هیجان"سالمون گفت: ناسا در آینده است. 

 . "باشدجمعیت ستارگان در جهان خیلی قدیمی می
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