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از  اخترشناس   ۱۲0 از  بیش  رسید،  فرا  گذر  موعد   ۱7۶۱ ژوئن  در  که  هنگامی 
هشت ملیت جهت انجام اندازه گیری ها گسیل شدند. بنابر شانس، گذر تنها در آسیای 
مرکزی و شرقی )شامل اقیانوس هند( کامل بود و در اروپا و آفریقا تنها به صورت 
جزئی قابل مشاهده بود. این بدان معنا بود که اغلب اخترشناسان اروپایی می بایست 
راهی سفرهای طوالنی از راه خشکی یا دریا می شدند. بیشتر اخترشناسان از بریتانیا 
و فرانسه بودند و جهت بدتر شدن اوضاع، این دو کشور »جنگ 7 ساله« را در سال 

۱75۶ شروع کرده بودند. 

شکل 15.1 اگر شخصی یك گذر زهره را از دو نقطه مختلف روی زمین در جهت شمال- جنوب 
رصد نماید، به نظر خواهد رسید به علت اثر اختالف منظر سیاره از دو منطقه مختلف از خورشید 

عبور می نماید

با آنکه اخترشناسان دو کشور میل به همکاری با یکدیگر داشتند، اما کشورهای 
آن ها قطعا تمایلی به این کار نداشتند. هیأت های اعزامی بسیاری از دو طرف تحت تأثیر 
جنگ قرار گرفتند. نمونه هایی از آن گروه تحقیقاتی چارلز میسون و جرمیا دیکسون 
بودند. در این زمان، میسون دستیار اخترشناس رصدخانه گرینویچ، نویل َمسکیلین بود، 
و نخست قرار بود همراه َمسکیلین به سنت هلنا، جهت رصد زهره برود. اما در لحظه 
آخر جامعه سلطنتی تصمیم گرفت که میسون می تواند سفر تحقیقاتی خود به بنکولن 
که از متعلقات بریتانیای آن زمان و سوماترای کنونی بود، را رهبری نماید. میسون 
خواست که دیکسون را همراهی کند، و در دسامبر ۱۶۶0با کشتی جنگی بریتانیایی 

HMS اسب دریایی از پلیمت عازم شدند. 

آن ها چند ساعت پس از ترک بندر، توسط کشتی بادبانی فرانسوی لگراند، مورد 
آتش قرار گرفته و با یازده کشته و ۳7 زخمی دوباره به بندر بازگشتند. میسون تمایلی 
علت  به  که  کرد  بیان  نوشت  سلطنتی  جامعه  به  که  نامه ای  طی  و  نداشت  ادامه  به 
مخاطرات تمایلی به سفر ندارند. جامعه سلطنتی آن ها را تهدید به پیگرد قانونی کرد، 
در نتیجه میسون و دیکسون دوباره در سوم فوریه در کشتی اسب دریایی تعمیر شده 
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عازم شدند. آن ها سه ماه بعد به دماغه آفریقا رسیدند و در آنجا دریافتند که بنکولن به 
دست فرانسوی ها افتاده بود. آن ها تصمیم گرفتند که در هم آنجا مانده و گذر را در 
ششم ژوئن از کیپ تاون امروزی واقع در آفریقای جنوبی رصد نمایند. آن ها داده های 
بسیار خوبی را کسب کردند، در حالی که رئیس میسون، َمسکیلین، با هوای تمام ابری 

در سنت هلنا مواجه شد. 

شکل 16.1 مقاله اصلی سال ۱7۱۶ هالی درباره استفاده از گذر زهره برای تعیین فاصله زمین تا 
خورشید.

میسون و دیکسون به وضوح با یکدیگر اخت شدند، و چند سال بعد با کشتی 
بریتیش کراون به مستعمرات آمریکا رفتند تا اختالفی را که میان لرد بالتیمور مریلند و 
ویلیام پن پنسیلوانیا بر سر زمین پیش آمده بود را فرو نشانند. آنان خط مرزی میان دو 
قلمرو را ترسیم کردند که حال به آن )خط میسون- دیکسون( گفته می شود. این خط 
در طول جنگ داخلی آمریکا بیشتر به عنوان مرز میان )جنوب برده( و )شمال آزاد( 
شناخته می شد، و اصطالح »دیکسی« برای ایالت های جنوبی ایاالت متحده آمریکا، از 

آن ناشی می گردد. 
با  مقایسه  در  آن ها  بدشانسی  نبودند،  شانس  دیکسون خوش  و  میسون  اگر  اما 
بپتایسته  جین-  هیاسینته  ژوزف  گیوم  عجیب  نام  با  فرانسوی  نجیب زاده  بدشانسی 
لوژانتی دال گاالزیر که به او از این به بعد با نام کمی کوتاه تر )لوژانتی( خواهیم داد، 
چیزی نخواهد بود. فرانسه بیش از هر کشور دیگری اخترشناس برای رصد گذر سال 
۱7۶۱ اعزام کرد، و لوژانتی یکی از آن ها بود. او از بندر برست درشمال غرب فرانسه 
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و در نزدیکی مرکز، قرار دارد. او محاسبه کرد که قطر کهکشان در حدود 50,000 سال 
نوری )۱7 کیلوپارسك ]kpc[(، و ضخامت مرکز آن در حدود ۱0000 سال نوری )۳ 
کیلوپارسك( می باشد - شکل ۱.۲ را ببینید. او معتقد بود که خورشید در فاصله ۲000 

سال نوری )۶00 کیلوپارسك( از مرکز، و کمی در باالی صفحه مرکزی قرار دارد. 

شکل 1.2 شماتیکی از )گیتی کپتین( که در آن خورشید در نزدیکی مرکز کهکشان قرار دارد

بود،  بی تقصیر  او  اما  نبود،  کپتین درست  مدل  دید،  بعدا خواهیم  که  همانگونه 
چون وی از اثرات غبار بین ستاره ای در راه شیری بی اطالع بود، همان غباری که 
سعی در مطالعه آن با استفاده از تلسکوپ هم نام او داشتم. غبار بین ستاره ای، نور 
بین ستاره ای«  »تضعیف  نام  به  اثری  باعث  و  پراکنده و جذب می نماید  را  ستاره ها 
)interstellar extinction( می گردد و طی آن روشنایی ستاره ها بسیار کاهش می یابد. این 
اثر همچنین موجب قرمز شدن نور می گردد )یا به صورت دقیق تر باعث )خالی از آبی 
شدن( »de-blue« نور می گردد، یعنی بدون افزایش نور قرمز، نور آبی حذف می گردد(. 
نور آبی به صورت ترجیحی توسط غبار بین ستاره ای جذب و پراکنده می شود و نور 
قرمز کمتر متاثر می گردد. اگر غبار کافی موجود باشد، ستاره می تواند غیر قابل مشاهده 
 ،)Horsehead Nebula( گردد. نمونه ای مشهور از تضعیف بین ستاره ای، سحابی سر اسب
در صورت فلکی جبار می باشد، این سحابی ستاره های پشت را پنهان می نماید، پس 
ظاهر تاریك »سر اسب« به علت فقدان ستاره ها نمی باشد، بلکه به علت پوشانده شدن 

آن ها توسط ابری بزرگ از گاز و غبار می باشد )شکل ۲.۲ را ببینید(.
در نتیجه تضعیف بین ستاره ای در اثر غبار، بیشتر ستاره های صفحه قرص کهکشان 
پنهان کردن  در  غبار  نمی باشند.  قابل مشاهده  مرئی طیف،  در محدوده  ما در رصد 
ستاره ها چنان موثر است که تنها می توانیم فاصله ای برابر kpc 4 )۱۳000 سال نوری( 
را در هر جهت ببینیم. کپتین به درستی استدالل کرد از آنجایی که تعداد یکسانی ستاره 
در هر جهت می بینیم، پس در مرکز قرص ستاره ها قرار داریم، اما به علت آنکه اثرات 
غبار را در نظر نگرفته بود، راه را به خطا رفت. این عجیب بود، چرا که در مقاله ای در 
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سال ۱904، بسیار قبل از اثبات نهایی وجود این اثر توسط ترامپلر در سال ۱9۳0]۶[، 
کپتین درباره جذب نور توسط غبار اندیشده بود. در واقع، با رصد در فروسرخ نزدیك، 
یعنی طول موجی که به اندازه کافی بلند بوده و تحت تأثیر غبار قرار نمی گیرد، تعداد 
متفاوتی از ستاره ها را در جهات مختلف می بینیم )شکل ۳.۲، که عکسی در طول موج 
فروسرخ، گرفته شده در اوایل دهه ۱990 می باشد را ببینید(. حال می دانیم که در فاصله 
kpc 8 )حدود ۲۶,000 سال نوری( از مرکز کهکشان در صفحه مرکزی قرص قرار 

گرفته ایم. با این حال مکان ما در کهکشان، تا اواخر دهه ی۱9۲0 کاماًل مشخص نبود. 

)NASA شکل 2.2 سحابی سر اسب در صورت فلکی جبار )شکل از

شکل 3.۲ شکل فروسرخ به سوی مرکز کهکشان راه شیری نشان می دهد که کهکشان ما قرصی 
)NASA/COBE تخت بوده که در مرکز آن دارای برآمدگی می باشد )شکل از
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)NASA شکل 6.2 مسیه ۱۳. نمونه ای از یك خوشه کروی )شکل از

اما  بود،  اثبات کرده  به عنوان اخترشناسی بزرگ  در سال ۱9۲0، شپلی خود را 
هنوز فردی دستپاچه بود و از فکر مناظره با کورتیس پر جذبه در برابر شنوندگانی از 
همکاران و دیگر دانشمندان، حتی اینشتین، در اسمیتسونین، وحشت زده می شد. از 
بخت و اقبال آن ها سوار بر قطاری بودند که از کالیفرنیا به واشینگتن سفر می کرد، اما 
شپلی از هر گونه محاوره با کورتیس در طول سفر 4000 کیلومتری به ساحل شرقی، 
اجتناب می کرد. او سفر را در حال تمرین عصبی سخنرانی اش گذراند، در حالی که 

کورتیس در چند روز سفر با مسافران گپ می زد. 
مناظره بزرگ بر سه موضوع تمرکز داشت:

۱. آیا سحابی های مارپیچی داخل راه شیری هستند یا خارج آن
۲. مکان خورشید و زمین در راه شیری

۳. اندازه راه شیری
مشخصا موضوع اول و سوم، از بسیاری جهات با یکدیگر مرتبط بودند، چرا که 
یك راه شیری بسیار بزرگ به اینکه سحابی های مارپیچی بخشی از آن باشند، کمك 
می کرد. دو اخترشناس دارای دیدگاه های متضادی درباره هر یك از این سه پرسش 
داشتند. مناظره به صورتی برگزار شد که به نوبت هر یك سخنرانی خود را درباره هر 
سه موضوع ارائه می دادند، از این رو اصاًل هیچ مناظره واقعی انجام نشد. نام ها به نوبت 
آمدند، اما در واقع آن بعدازظهر دو سخنرانی درباره این سه موضوع از دو اخترشناس 
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قرار ندارد که بتوانیم با چشمان مان ببینیم، بلکه در بخش فروسرخ طیف قرار دارد. در 
واقع فروسرخ به صورت تصادفی توسط ویلیام هرشل در سال ۱800 کشف شد]۳0[، 

و این تابشی است که دوربین های عکس برداری حرارتی نسبت به آن حساسند. 
اگر به شدت تابش یك جسم سیاه در طول موج های مختلف )که دانشمندان به 
آن طیف می گویند( بنگریم، شکل بسیار خاصی دارد. شکل طیف یك جسم سیاه، 
صرف نظر از جنس ماده و دمای آن، یکسان می باشد. اگر جسم سیاه یك ستاره باشد 
یا یك گلوله توپ داغ، شکل طیف یکسان می باشد. تنها چیزی که هنگام مطالعه طیف 
اجسام سیاه تغییر می کند، طول موج )یا فرکانسی( است که قله منحنی جسم سیاه در 
آن قرار دارد و مساحت کل زیر منحنی می باشد. این دو چیز به دما بستگی دارند، اما 

شکل منحنی هنوز یکسان با شکل ۳.۳ می باشد. 

اه(
خو

 دل
حد

)وا
ت

شد

)nm(موجطول

شکل 3.3 طیف جسم سیاه سه ستاره با دماهای مختلف. منحنی قرمز مربوط به ستاره ای با دمای 
سطحی ۳000 کلوین، منحنی سبز مربوط به ستاره ای با دمای سطحی 4000 کلوین، و منحنی آبی 
مربوط به ستاره ای با دمای سطحی 5000 کلوین می باشد. مکان قله به دمای T، و مساحت زیر 

منحنی به T 4 بستگی دارد. 

ارتباط میان دما یك جسم سیاه و طول موجی که قله منحنی در آن قرار دارد، 
این  به  ویلهلم وین کشف شد]۳۱[. حال  آلمانی،  فیزیکدان  توسط   ،۱89۳ در سال 
رابطه )قانون جابه جایی وین( گفته می شود، و طبق آن طول موج )به متر( برابر عدد 
0/00۲898 تقسیم بر دمای T )به کلوین( می باشد. بنابراین، قله طیف جسم سیاه اشیاء 
داغ تر در طول موج های کوتاه تر و در اشیاء سرد تر در طول موج های بلندتر قرار دارد 



86   زمینه ریزموج کیهانی

پروتون
پرتوگامانوترون

نوترینوپوزیترون

شکل 4.3 در گیتی اولیه هیدروژن از طریق فرایندی به نام )زنجیره پروتون- پروتون( به هلیم 
تبدیل شد

7.3 پیش بینی های مدل کیهان شناسی

یك نظریه علمی تنها زمانی مفید است که نه تنها پدیده های مشاهده شده را توضیح 
دهد، بلکه پیش بینی های قابل آزمون نیز به عمل آورد. با آنکه هر دو نظریه حالت پایا 
و انفجار بزرگ ادعا می کردند می توانند چیزهایی از گیتی که هم اکنون شناخته شده اند 
را توضیح دهند، چیزهایی را نیز پیش بینی می کردند که در اواخر دهه ۱940 و اوایل 

۱950، ناشناخته بودند. این دو نظریه در چهار پیش بینی با یکدیگر اختالف داشتند:
۱. سن گیتی

۲. منشأ عناصر
۳. توزیع ماده در فضا و همچنین زمان 

4. دمای گیتی
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نقطه داده دیگر توسط گروه های مختلف تعیین، و به صورت کردار در یك مقاله در 
سال ۱9۶7، توسط تی. اف. هاول و جی. آر. شیکشافت از گروه اخترشناسی رادیویی 
موج  طول  هشت  در  اندازه گیری ها  حال  شد]۶7[.  منتشر  نیچر،  نشریه  در  کمبریج 
مختلف انجام شده بود و کردار هاول و شیکشافت تطابق بسیار خوبی را با منحنی 
جسم سیاه با دمای ۳ کلوین نشان می داد. در طول دهه بعد نقطه های داده بیشتری 
اضافه گردید، و در یك مقاله بازنگری که در نشست اتحادیه اخترشناسی بین المللی 
)IAU( سال ۱97۶ کمبریج، ارائه شد، ایان رابسون و پیتر کلگ از کالج کویین ماری 
لندن، بهترین تطابق با ده نقطه داده که از آزمایش های مختلف از سال ۱9۶4 گردآوری 

شده بود را نشان دادند]۶8[ )شکل ۱0.۳ را ببینید(.
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شکل 10.3 کرداری از مقاله بازبینی ای. آی رابسون و پی. ای. کلگ که در نشست سال ۱977 در 
)NASA ارائه شد]۶8[ )شکل از IAU

اما توجه نمایید  محور x در شکل ۱0.۳ طول موج بر حسب میلیمتر می باشد، 
که الف( مقیاس لگاریتمی است و ب( جهت آن معکوس است، به صورتی که طول 
 )HSHP( موج های بلند تر در سمت چپ قرار دارند. داده ها، به جز یك نقطه داده به نام
که از رصدها با استفاده از موشك و در طول موج بین 5 میکرون و ۱/۳ میلیمتر که 
توسط هوک )Houck(، سویفر، هارویت و پیفر در سال ۱97۲از ارتفاع ۱44 کیلومتری 
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شکل 3.4 مدرک دال بر وجود ماده تاریك در کهکشان ها. اگر بیشتر ماده در مرکز کهکشان 
تمرکز یافته باشد، منحنی چرخش کهکشان های مارپیچی باید مطابق منحنی A باشد. اما چرخشی 
که مشاهده می شود مطابق منحنی B است و نشان می دهد که بیشتر جرم کهکشان در هاله بزرگ 

احاطه کننده کهکشان قرار گرفته است.

روبین و فورد چنین چیزی نیافتند. بلکه دریافتند که با دور شدن از مرکز کهکشان های 
نمی کند.  تغییری  مرکز،  به  نزدیك تر  به ستاره های  نسبت  مارپیچی، سرعت ستاره ها 
تصویر ۳.4 را ببینید. اصطالح فنی که اخترشناسان برای این پدیده استفاده می کنند این 
است که منحنی چرخش کهکشان های مارپیچی »تخت« است. توضیح پذیرفته شده 
برای این موضوع آن است که منحنی های تخت چرخش کهکشان ها، ناشی از وجود 
اخترشناسان تصور  از  برای مدتی برخی  اطراف کهکشان است.  پر جرم در  هاله ای 
می کردند که این هاله پرجرم ناشی از ماده معمولی اما دیده نشده به شکل ستاره های 
کم نور، ستاره های نوترونی، کوتوله های سفید و سیاهچاله ها، می باشد. اما جستجوهای 
گسترده برای یافتن مقادیر کافی از این اجرام در دهه ۱980 و اوایل ۱990، به شکست 
انجامید و در اواسط دهه ۱990 بیشتر اخترشناسان نه تنها وجود هاله های پرجرم را 
پذیرفتند، بلکه نتیجه گرفتند که ماده تشکیل دهنده این هاله ها »ماده تاریك« است. هنوز 
نمی دانیم که این ماده تاریك از چه تشکیل شده است، اما شواهد بسیاری وجود دارند 
که نشان می دهند ماده تاریك وجود دارد و از پروتون ها و نوترون های عادی سازنده 

ماده معمولی که به آن ماده باریونی گفته می شود نیز تشکیل نشده اند.

3.4 رشته ها و تهی گاه ها

ثانیه کهکشان راه شیری در جهت صورت فلکی اسد که  حرکت ۶00 کیلومتر در 
اسموت و گروهش در سال ۱977 اعالم کردند، یکی از نخستین نشانه هایی بود که 
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برخوردار بود. اسموت توانست نشان دهد که COBE دوقطبی که او و همکارانش در 
۱۳ سال قبل، در آوریل ۱977 وجودش را اعالم کرده بودند را مشاهده کرده بود، اما 
کیفیت نقشه دوقطبی COBE )شکل ۱0.4( از قبلی بهتر بود. مهم تر آنکه نشان داده 
بود که ابزار DMR به درستی کار می کرد و حضار می دانستند که ماه ها رصد الزم بود 
تا به حساسیت الزم جهت مشاهده ناهمسانگردی ها، اگر وجود داشتند، دست یافته 
می شد. تصادفا، رئیس این جلسه AAS، جئوفری بربیج بود که همراه فرد هویل و چند 
نفر دیگر، نشان داده بودند که بیشتر عناصر در ستاره ها تشکیل می گردند، و همانند 
هویل عمری را در طرفداری از نظریه حالت پایا سپری کرده بود. زمانی که اسموت 
بلند کشید، برای طرفداران نظریه حالت  بربیج آهی  پایین آمد، شنید که  از جایگاه 
پایا روشن شده بود که COBE شروع به ارائه نتایجی کرده که نظریه آن ها را به طور 

فزاینده ای بی دفاع می کرد. 

که  دوقطبی  گشتاور   10.4 شکل 
توسط آزمایش DMR مشاهده شد 

)NASA/COBE/DMR شکل از(

هنوز چندین مرحله تا نشان دادن اینکه CMBR کهن ترین نوری است که می توانیم 
ببینیم و همچنین نخستین شکل از گیتی نوزاد با نشانه هایی از ساختارهای آتی در 
آن، باقی مانده بود. یکنواختی CMBR توسط پارتریج و ویلکینسون در سال ۱9۶7 
نشان داده شده بود و دو قطبی برای نخستین بار توسط اسموت و همکارانش در سال 
۱97۶ و با استفاده از DMR داخل هواپیمای جاسوسی U2 مشاهده شده بود. چهار 
قطبی که به اشتباه توسط گروه ملکیوره و گروه ویلکینسون گزارش شده، اما توسط 
می بایست  هنوز  بود،  شده  تکذیب  گروهش  و  اسموت  حساس تر  اندازه گیری های 
تأیید می گشت، و البته قدم نهایی یافتن ناهمسانگردی هایی در CMBR که نشان دهنده 
نخستین نشانه ها از تغییرات چگالی که بعدا به ستاره ها، کهکشان ها، خوشه ها و ابر 

خوشه های کهکشانی بود که مشاهده می نماییم تبدیل می شدند. 

8.4 »کشف علمی قرن«

ابزار DMR در سال ۱99۱، و تنها حدود ۱۲ ماه پس از آغاز جمع آوری داده، شروع به 
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تغییرات کوچکی در حد هزارم درجه در دمای یکنواخت ۲/7۳5 کلوین CMBR بودند. 
 DMR اسمیت و گروهش می بایست کهکشان راه شیری را در طول موج هایی که
کار می کرد رصد می کردند، اما نشر جوی مانع این امر بود. جایی در زمین وجود دارد 
که در آنجا جو چنان سرد است که نسبت به مکان های دیگر در زمین به میزان قابل 
مالحظه ای گسیل کمتر در این بخش از طیف دارد، جنوبگان. بنابر دالیلی که در فصل 
5 به جزئیات به آن خواهم پرداخت، قاره جنوبگان به منظور بسیاری از رصدهای 
اخترشناسی بیشترین شباهت را با شرایط موجود در فضا دارد، به همین دلیل در نوامبر 

۱99۱، گروه DMR عازم قطب جنوب شدند. 

شکل 11.4 نقشه افت و خیزهای دمایی COBE در زمینه ریزموج کیهانی. افت و خیزها تنها یك 
قسمت در ۱00,000 حول دمای میانگین تقریباً ۲/7۲5 کلوین می باشند. مناطق گرم تر، با قرمز، و 
مناطق سردتر با آبی نشان داده شده اند. این افت و خیزها، بذرهای ساختارهایی هستند که امروزه 

)NASA/COBE/DMR در گیتی می بینیم )شکل از

قبل از شروع این سفر، آن ها یك بشقاب رادیویی به قطر ۱0 متر را در چندین 
قسمت در برکلی طراحی و ساخته بودند و این بشقاب به همراه بسیاری از اعضای 
گروه با کشتی به قطب جنوب حمل شد. در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر سال ۱99۱، 
این تلسکوپ رادیویی راه شیری را در پنج طول موج مختلف رصد کرد، اما متأسفانه 
سه کانال ظاهرا با عبور دوره ای ماهواره ها از باالی سر، آلوده شدند، بنابراین، تنها 
دو کانال از پنج کانال قابل استفاده بود. آن ها به مدت سه هفته به جمع آوری داده 
پرداختند. این برای تولید نقشه ای دقیق از راه شیری که گروه DMR COBE جهت کسر 
نشر کهکشانی الزم داشت، کافی بود. با انجام این کار، ناهمسانگردی ها هنوز حاضر 
بودند. آن ها »جام مقدس کیهان شناسی« یا حداقل جام مقدس کیهان شناسی دهه های 

۱970، ۱980 و ۱990 را یافته بودند )شکل ۱۱.4(.
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قدرت  طیف  نظری  منحنی   1.5 شکل 
نشان دهنده   x محور  معمولی.   CMB
نشان دهنده   y محور  و  زاویه ای،  اندازه 
مقدار  از  دمایی  اختالف  )یا  قدرت 
میانگین( در آن اندازه زاویه ای می باشد. 
این کردار نشان دهنده مکان نخستین پیك 
آکوستیکی برای یك هندسه تخت و یك 

)NASA هندسه باز می باشد )شکل از

اندازهزاویه ای

دی
گر

سان
هم

ت نا
در

ق

تخت

باز

گشتاورچندقطبی

2.5. در جستجوی نخستین پیک آکوستیک

نخستین رصدها از ساختار کوچك مقیاس در CMB در سال ۱995 و توسط تلسکوپ 
ناهمسانگردی کیهانی، که یك تداخل سنج رادیویی سه عنصری بود و در رصدخانه 
اخترشناسی رادیویی موالرد که بخشی از دانشگاه کمبریج است انجام شد]8[. این 
آرایه کوچك CMB را از ۱۳ تا ۱7 گیگاهرتز، و از اندازه زاویه ای 0/۲5 تا 0/5 درجه، 
این مقیاس های کوچك، افت و خیزهای دمایی در حدود دو  رصد کرد. آن ها در 
بخش در ۱0,000 یافتند که سازگار با ناهمسانگردی های یافت شده در اندازه های 
زاویه ای بزرگ تر توسط COBE بود. جامعه رصدی مذاکراتی را انجام دادند که آیا 
و  زمین  بر  مستقر  آزمایش های  با  می شد  را   CMB مقیاس  ساختار کوچك  بررسی 
بالونی انجام داد، یا رصدها نیازمند توسعه ماهواره ای جدید بودند که بخش عمده ای 

از یك دهه زمان می برد.
دیو ویلکینسون، پیشکسوت تحقیقات CMB پرینستون و عضو گروه DMR تحت 
رهبری اسموت بود. او مشارکت ویژه ای در کار بر روی نخستین پروژه ماهواره ای 
خود نداشت. او قباًل با گروه کوچکی از همکاران که عمدتاً در پرینستون قرار داشت 
کار می کرد، و آزمایش های قبلی که بر روی آن ها کار کرده بود، در پرینستون طراحی، 
ساخته و آزموده شده بودند. او کار با گروه بزرگ DMR COBE را تجربه ای کاماًل 
متفاوت یافت. ساخت، آزمون و مونتاژ تمامی اجزاء ابزار در گودارد و توسط ده ها 
دانشمند و مهندس انجام شده بود. ویلکینسون این تجربه را نسبت به آزمایش های 

قبلی بسیار نارضایت بخش یافت. 
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مغناطیسی شمال و جنوب، جاری می گردند. این الکترون ها، الکترون های مولکول های 
آن ها  درخشش  باعث  و  برمی انگیزند،  را  زمین  جو  در  موجود  اکسیژن  و  نیتروژن 
می شوند. رنگ هایی که مشاهده می نماییم، حاصل از خطوط گسیل مختلف نیتروژن و 
اکسیژن می باشند که دائما رنگ ها و شکل های متغیری را با برانگیزش سطوح انرژی 

مختلف و بر انگیخته شدن بخش های مختلف جو، به وجود می آورند. 
نخستین تلسکوپ CMBR که CARA در قطب جنوب نصب کرد، بشقاب وایت 
)White Dish( نام داشت که یك بشقاب رادیویی به قطر ۱/4 متر بود که از سال ۱99۱ 
اندازه پرتو  با  تا ژانویه ۱99۳ کار می کرد. این تلسکوپ در فرکانس 90 گیگاهرتز 
)Beam size( )اصطالحی که اخترشناسان رادیویی برای حد تفکیك یك تلسکوپ 
رادیویی به کار می برند( ۱۲ دقیقه کار می کرد]9[. بشقاب پیتون، که یك بشقاب رادیویی 
به قطر 0/75 متر بود که به مدت پنج تابستان جنوبی از سال ۱99۲ تا سال ۱997 
کار می کرد و به صورت هم پوشا  با بشقاب وایت عمل می کرد. این بشقاب در سه 
تابستان نخست، در فرکانس 90 گیگاهرتز، یعنی همان فرکانس کاری بشقاب وایت، 
و سپس در دو تابستان آخر در فرکانس 40 گیگاهرتز رصد کرد]۱0[. بشقاب پیتون 
توسط VIPER، یك بشقاب رادیویی ۲/۱ متری که کارش را در سال ۱998 شروع کرد، 
جایگزین شد. آخرین تلسکوپ در عمر ۱0 ساله CARA، DASI، تداخل سنج مقیاس 
زاویه ای درجه )Degree Angular Scale Interferometer( بود که از سال ۱999، تا آخر 

CARA در سال ۲00۱ کار کرد. 

شکل 7.5 نمایی از شفق های جنوبی )نورهای جنوبی( به همراه تلسکوپ ۱0 متری قطب جنوب 
)NSF در زمینه )شکل از
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یافت. MAT/TOCO نخستین آزمایشی بود که اندازه گیری هایی را از هر دو طرف اولین 
پیك آکوستیکی انجام داد و به این نتیجه رسید که خود پیك در اندازه زاویه ای برابر 

0/۱ ± 0/8۳ درجه قرار گرفته است]۱۳[.
در سال بعد، یعنی سال ۱999، آزمایش بالونی دیگری به نام بومرنگ رصدهای 
حتی دقیق تری از موقعیت این پیك انجام داد. این تلسکوپ ۱/۳ متری پس از آزمون 
در سال ۱997، در ۲9 دسامبر سال ۱998 از ایستگاه مك مودرو جنوبگان به آسمان 
فرستاده شده و توسط یك گردباد قطبی به ارتفاعات سرد برده شده و حول قطب 
جنوب به گردش درآمد. این بالون به ارتفاع بیش از ۳۶ کیلومتر رسید و به مدت 
۱0/5 روز در حالی که به آهستگی در خالف جهت عقربه های ساعت به دور قطب 
از CMB در فرکانش های 90، ۱50، ۲40 و  می گردید، در ارتفاع ماند و رصدهایی 
400 گیگاهرتز و اندازه های زاویه ای حدود 4/5 درجه تا 0/۱5 درجه انجام داد]۱4[. 
شکل 8.5 نشان دهنده بالون بومرنگ دقیقا قبل از فرستاده شدن به آسمان، و نقشه 
کیفیت باالی بخش کوچکی از آسمان، که توسط آن گرفته شده است، می باشد )شکل 
DMR ماهواره COBE نیز جهت مقایسه و مشخص ساختن نه تنها بخش های کوچکی 

باالتر  بسیار  تفکیك پذیری  بلکه  نماید،  رصد  است  توانسته  بومرنگ  که  آسمان  از 
رصدهای آن، نشان داده شده است(.

شکل 8.5 بومرنگ آماده فرستاده شدن به آسمان، به همراه کوه اربوس )Erebus( در زمینه. سمت 
راست شکل نشان دهنده نقشه CMB ایجاد شده توسط بومرنگ در مقایسه با شکل COBE می باشد 
)NSF/BOOMERANG که تفکیك پذیری بسیار باالتر آزمایش بومرنگ را مشخص می سازد )شکل از

بومرنگ تأیید کرد که هندسه گیتی تخت است. اهمیت این نتیجه را مطبوعات 
عمومی نادیده نگرفتند، نیویورک تایمز در تیتر روزنامه خود نوشت]۱5[:

واضح ترین شکل از گیتی نوزاد، پاسخ همه را می دهد و همچنین پرسش می نماید
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آن است( می توان در هر جهتی باشد. با این حال، فرایندهای خاصی باعث قطبش نور 
می گردد، یکی از این فرایندها، بازتاب نور است. شکل ۱0.5 نشان دهنده این فرایند در 
بازتاب یافتن نور از سطح یك دریاچه می باشد. پرتوهای تابشی دارای قطبش تصادفی 
می باشند، اما پرتوهای بازتاب یافته در اثر برهمکنش با سطح دریاچه قطبش یافته اند. 
میدان های الکتریکی با جهت ها ناموازی با سطح دریاچه بازتاب نیافته و یا به مقدار 
بسیار ناچیزی بازتاب می یابند. تنها جهتی که به خوبی بازتاب می یابد، جهت موازی با 

سطح آب می باشد، و بدین ترتیب، نور بازتاب یافته، قطبش می یابد.

الکترومغناطیسی  موج  یك   9.5 شکل 
)EM(. موج آبی، میدان الکتریکی؛ و موج 
قرمز، میدان مغناطیسی می باشد. یك موج 
EM خود در فضا انتشار می یابد و در خالء 

با سرعت نور c حرکت می کند

شکل 10.5 هنگامی که نور از سطح یك دریاچه باز می تابد، قطبش می یابد. علت آن است که 
جنبش الکترون های مولکول های صفحه سطحی آب در اثر برخورد فوتون های وارده آسان تر از 

الکترون های مولکول های عمود بر سطح است.

فیلتر های قطبی کننده )polarising( فیلترهایی هستند که تنها به نور با قطبش خاص 
اجازه عبور می دهند، چنین فیلترهایی را می توان در عینك های آفتابی پوالریزه یافت. 
حتی بدون هیچ بازتابی از دریاچه ها و دیگر سطوح بازتاب دهنده، عینك ها با فیلترهای 
قطبی کننده، شدت و روشنایی زننده نور را در تابستان کاهش می دهند، زیرا تنها به نور 
با قطبش عمودی اجازه عبور از خود را می دهند. اما این عینك ها در رابطه با سطوح 
بازتاب دهنده افقی مانند دریاچه ها و دریاها موثرتر عمل می کنند، زیرا نور بازتاب 
یافته از چنین سطوحی به موازات سطح قطبی شده و هیچ نوری با قطبش عمودی، که 
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قطبشخطیقطبشخطی

پراکندگی
تامسون

پراکندگی
تامسون

پراکندگی
تامسون

شکل 11.5 اگر نوری قطبش نیافته از تنها یك جهت وارد شود، پس از پراکندگی تامسون از یك 
الکترون، قطبش خواهد یافت. در این مثال، نور تحت زاویه 90 درجه نسبت به ما پراکنده می شود 

)شکل از وین هو )Wayne Hu(، دانشگاه شیکاگو(

پراکندگی
تامسون

عدمقطبش

عدمقطبشعدمقطبشعدمقطبش
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عدمقطبش

پراکندگی
تامسون

پراکندگی
پراکندگیتامسون

تامسون
پراکندگی
تامسون

شکل 12.5 اگر نور با شدت برابر از باال و چپ وارد گردد، با وجود آنکه هر کدام قطبش می یابند، 
نور کلی جدا شده قطبش نمی یابد، زیرا این نور ترکیبی از دو موج قطبش یافته می باشد، و ترکیب 

موج های متفرق شده قطبش نیافته می باشد )شکل از وین هو )Wayne Hu(، دانشگاه شیکاگو(
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قطبشخطی قطبشخطی قطبشخطی

قطبشخطیقطبشخطی
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تامسون

پراکندگی
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شکل 13.5 اگر نور با شدت نابرابر از باال و چپ وارد گردد، نور پراکنده شده دارای یك قطبش 
خالص خواهد بود زیرا میدان عمودی آبی رنگ قوی تر از میدان افقی قرمز رنگ می باشد، در 

نتیجه قطبشی را در جهت عمودی اندازه خواهیم گرفت )شکل از وین هو، دانشگاه شیکاگو(
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آسمان در آوریل سال ۲00۲ تکمیل گردید. از همان نخستین پویش آسمان توسط 
 CMB می توانست شاهد شکل بسیار ُمفصل از افت و خیزها در MAP ماهواره، گروه
باشد، و دانشمندان می توانستند برای اولین بار توسط یك ابزار تا اندازه های زاویه ای 
0/۲ درجه، به ناهمسانگردی ها در کل آسمان نگاه کنند. اما یك بار پویش آسمان برای 
دستیابی به دقت مورد انتظار گروه، کافی نبود، بنابراین هیچ اعالن رسمی از نتایج تا 

پویش دوم ابزار از آسمان اعالم نگردید. 

شکل 3.6 مقایسه نقشه های آسمان تهیه شده توسط پنزیاس و ویلسون در سال ۱9۶5 )باال(، 
)NASA پایین( )شکل از( در آوریل ۲00۳ WMAP و )در سال ۱99۲ )وسط COBE

 MAP در طول دومین پویش آسمان در 5 سپتامبر سال ۲00۲، مصیبتی در گروه
پیش آمد. این نه مصیبتی اخترفیزیکی، بلکه مصیبتی انسانی بود. دیو ویلکینسون پس 
از ۲0 سال مبارزه با عارضه غدد لنفاوی، درگذشت و همکارانش را در سوگ از دست 
دادن چنین عضوی کلیدی از گروه، و از آن مهم تر مردی مورد عالقه و گرامی، قرار 
داد. اعضای گروه از ناسا درخواست کردند که نام فضاپیمایی را که او به صورت 
خستگی ناپذیر ۶ سال بر روی آن کار کرده بود را به کاوشگر ناهمسانگردی ریزموج 

ویلکینسون )WMAP( تغییر دهد، و ناسا نیز بی درنگ موافقت کرد. 
گروه در سال ۲00۳ آماده انتشار رصدهای کل آسمان از یك سال کامل نقشه برداری 
بود که طی آن از کل آسمان دوبار در پنج فرکانس مختلف نقشه برداری شده بود]۲۱[. 
جزئیات شکل ناهمسانگردی های کل آسمان حیرت انگیز بود، شکل ۳.۶ نشان دهنده 
این شکل در مقایسه با نقشه COBE در سال ۱99۲ و نخستین رصدها از CMB توسط 
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را در اندازه های زاویه ای عموما کمتر از یك درجه رصد کرده بودند. طبق شکل 5.۶، 
در واقع داده های WMAP با داده های دیگر آزمایش ها سازگاری دارد، که به خودی 

خود نتیجه ای با اهمیت می باشد. 

اندازه زاویه ای

)l(گشتاور چندقطبی

)µ
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2 ی)
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ت نا
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ق

بسیار کوچك  میله های خطای   .WMAP از نخستین سال رصد   CMB طیف قدرت   4.6 شکل 
در  کوچك  بسیار  نشان دهنده خطاهای  آن ها،  کوچکترین  به جز  زاویه ای  اندازه های  تمامی  در 

)NASA اندازه گیری ها می باشند )شکل از

تامین  ناسا  بود،  یافته  اختصاص  بودجه  ساله   ۲ برای رصد   WMAP به  آنکه  با 
بودجه آن را برای 7 سال دیگر تمدید کرد. این در مورد هیچ کدام از دو ماهواره 
پیشنهادی دیگر، FIRE یا PSI امکان پذیر نبود، زیرا هر دوی آن ها نیازمند سرد کردن 
تبخیر  زمان  مرور  به  مایع  هلیم  بودند.  مایع  هلیم  از  استفاده  با  آشکارساز های شان 
می گردد، و آشکارسازهایی که به این صورت سرد می شوند، عموما عمری برابر ۳ تا 4 
سال، قبل از تبخیر تمامی هلیم مایع دارند. ماهواره WMAP نهایتا در اکتبر سال ۲0۱0، 
9 سال پس از پرتاب، بازنشسته شد. این ماهواره از نقطه L۲ به مداری که نسبت به 
زمین آهسته تر به دور خورشید می گردد منتقل می شود و طی ۱5 سال، ۱4 گردش را 

کامل خواهد کرد. بدین صورت، به تدریج از زمین دور خواهد شد. 
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اندازه زاویه ای
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 ،Acbar به همراه داده های WMAP که نشان دهنده ۳ سال رصد CMB شکل 5.6 طیف قدرت
)NASA می باشد )شکل از VSA و CBI ،بومرنگ

WMAP با جزئیاتی بی نظیر CMB را مطالعه کرده است، و به اخترشناسان اجازه 

داده تا اعداد و ارقام دقیقی از بسیاری از پارامترهای کیهان شناسی که دهه ها قطعیت 
نداشتند، به دست آورند. این ماهواره مدلی که طبق آن گیتی هم اکنون تحت غلبه 
و  داده  تشکیل  را  آن   %5 از  کمتر  معمولی  باریونی  ماده  و  دارد  قرار  تاریك  انرژی 
در  است.  کرده  قوی تر  را  می باشد،  تاریك سرد  ماده  به صورت  آن  در  ماده  بیشتر 
حالی که WMAP به پایان عمر 9 ساله خود نزدیك می شد، سرانجام ماهواره پالنك 
آژانس فضایی اروپا مورد بهره برداری قرار گرفت. در فصل 7، یافته های مقدماتی این 
ماهواره، و آزمایش های جدیدتر مستقر بر زمین، و همچنین مباحثی از اینکه تحقیقات 

کیهان شناسی در آینده به کجا خواهند رفت، ارائه خواهد شد. 
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رصد]۲۲[.  سال   9 از  پس   CMB ناهمسانگردی های  از   WMAPآسمان کل  نقشه   6.6 شکل 
محدوده های دمایی نشان داده شده برابر ۲00 µK± در دو سمت دمای متوسط K ۲/7۳5 می باشد 

)NASA/WMAP شکل از(
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شکل 7.6 طیف قدرت CMB حاصل از 7 سال رصد]۲4[. با مقایسه میله های خطای این شکل 
با میله های خطا در شکل 4.۶، متوجه کاهش خطاها طی 4 سال رصد اضافه خواهید شد )شکل 

)NASA/WMAP از
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انرژی تاریک
71/4%

ماده تاریک
24%

اتم ها 4/6%

شکل 8.6 ترکیب کنونی گیتی که توسط WMAP تعیین شده است. گیتی تحت غلبه انرژی تاریك 
NASA/ قرار دارد، در حالی که ماده باریونی معمولی کمتر از 5% آن را تشکیل می دهد )شکل از

)WMAP
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پالنك و همچنین تفاوت روش انجام پروژه ها توسط ESA نسبت به ناسا به دست 
می دهد. کل هزینه های مأموریت پالنك در حدود 700 میلیون یورو )در حدود یك 
میلیارد دالر( تخمین زده شده است، که به مقدار قابل توجهی از هزینه ۱50 میلیون 
دالری WMAP بیشتر بوده و تقریباً برابر بودجه COBE، با در نظر گرفتن تورم می باشد. 
 ESA تمامی کشورهای عضو  از  ESA شامل موسساتی  بزرگ  پروژه های  بیشتر 
می باشد، از آنجایی که تمامی این کشورها در تامین بودجه پروژه ها شرکت می کنند، 
طبیعتاً دولت های آن ها اصرار دارند که بخشی از کار در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
آن ها صورت گیرد. با توجه به ماهیت اروپا، این بدان معناست که در مأموریت های 

بزرگ ESA، موسسات بسیار بیشتری نسبت به مأموریت های ناسا شرکت دارند. 

 ،HFI حول بخش خارجی، و آشکارسازهای LFI شکل 1.7 آشکارسازهای پالنك. آشکارسازهای
)ESA در مرکز قرار گرفته اند )شکل از

)ESA و پالنك )شکل از COBE، WMAP شکل 2.7 مقایسه ای از حد تفکیك های
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شکل 3.7 قسمت راست شکل یك طیف قدرت واقعی تهیه شده توسط WMAP و قسمت چپ 
شکل یك شبیه سازی از طیف قدرتی است که ماهواره پالنك بایستی به دست دهد. این را می توان 
با طیف قدرت واقعی پس از ۱5 ماه کار پالنك که در شکل 7.7 نشان داده شده است مقایسه 

)ESA کرد )شکل از

و  شدت  هم  بتوانند  تا  بودند  شده  ساخته  طوری   HFI و   LFI آشکارسازهای 
 ،WMAP از  فراتر  زاویه ای  تفکیك پذیری  و  حساسیت  با  را  فوتون ها  قطبش  هم 
 LFI ۳0، تفکیك زاویه ای آشکارساز GHz اندازه گیری کنند. در پایین ترین فرکانس
برابر ۳۳ دقیقه، یعنی کمی بیش از 0/5 درجه بود. در چهار فرکانس باال، آشکارساز 
HFI دارای تفکیك زاویه ای برابر 5 دقیقه )یا 0/08۳ درجه(، یعنی بیش از دو برابر 

 LFI و HFI بود. صفحه کانونی پالنك که نشان دهنده آشکارسازهای WMAP بهتر از
 COBE می باشد، در شکل ۱.7 نشان داده شده است. بهبود تفکیك پذیری زاویه ای از
به WMAP، و از WMAP به پالنك به خوبی در شکل ۲.7 نشان داده شده است که 
در آن تفکیك ناهمسانگردی ها در بخش یکسانی از آسمان توسط هر یك از این سه 

ماهواره نشان داده شده است. 
شکل ۳.7 نشان دهنده مقایسه ای بین طیف قدرت CMB، آن طور که از پالنك 
اندازه  واقعا   WMAP که  گونه  آن  و  نماید )سمت چپ(  اندازه گیری  می رود  انتظار 
گرفته )سمت راست(، می باشد. این شکل در مارس سال ۲009 تهیه شده است، و 
نشان دهنده افزایشی بزرگ هم در حساسیت و هم در تفکیك زاویه ای و دقت است 

که از ماهواره پالنك انتظار می رود به آن ها دست یابد. 
قرارداد پرتاب پالنك با استفاده از موشك آریان 5 در دسامبر سال ۲005 به امضاء 
رسید. تصمیم گرفته شد که این ماهواره همزمان با یك ماهواره دیگر از ESA، که 
یك رصدخانه فروسرخ به نام )رصدخانه فضایی هرشل( بود، پرتاب گردد. هنگام 
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شکل 4.7 پرتاب ماهواره پالنك در ۱4 
می سال ۲009 توسط موشك آریان5 به 
)شکل  هرشل  فضایی  تلسکوپ  همراه 

)ESA از

شکل 5.7 نقشه کل آسمان پالنك براساس نخستین سال رصد های آن، که در جوالی ۲0۱0 
منتشر شد]۶[
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4.1.7 نقشه 15 ماهه پالنک از ناهمسانگردی ها و طیف قدرت

ناهمسانگردی های  از  آسمان  کلی  شکل  نخستین   ،۲0۱۳ سال  مارس   ۲۱ در   ESA

موجود در CMB را منتشر کرد]7[. شکل ۶.7، بر مبنای داده های ۱5/5 ماه نخست 
است و نشان دهنده دقیق ترین شکل از افت و خیزهای CMB می باشد. سطح جزئیات 
در این نقشه به کیهان شناسان اجازه داده است تا پارامترهای کیهان شناسی را با دقتی 

که قباًل امکان پذیر نبود، تعیین کنند. 

شکل 6.7 دقیق ترین نقشه از ناهمسانگردی های CMB که تا به حال تهیه گردیده است و بر مبنای 
 )ESA داده های نخستین ۱5/5 ماه کار پالنك می باشد )شکل از
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شکل 7.7 طیف قدرت CMB بر مبنای داده های سال نخست پالنك]8[. حساسیت باال و خطای 
به  بتوان  تا پیك های آکوستیك دوم، سوم، چهارم و پنجم را  باعث گردیده  پایین آشکارسازها 

)ESA روشنی اندازه گرفت )شکل از
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2.7 در جستجوی امواج گرانشی

ما توانسته ایم گیتی اولیه را در ورای CMB با مطالعه اثراتی که مد های آکوستیك ایجاد 
شده در گیتی اولیه، بر روی CMB دارند، کاوش نماییم. اما راهی وجود ندارد تا بتوانیم 
با استفاده از تابش الکترومغناطیسی، مستقیما ورای این پرده واجفتیدگی را مشاهده 
نماییم. امواج گرانشی چنین محدودیتی ندارند، بنابراین بایستی اصوالً بتوانیم با استفاده 

از آن ها، ویژگی های گیتی را تا لحظات نخستین آن، مطالعه نماییم. 

1.2.7. امواج گرانشی چه هستند؟
امواج گرانشی، امواجی در بافت فضا هستندکه توسط اینشتین به عنوان بخشی از نظریه 
نسبیت عام تعریف شدند. طبق نظریه او، رویدادهایی که شامل نیروهای گرانشی بسیار 
شدیدی هستند )مانند دو ستاره نوترونی که به دور یکدیگر می گردند، یا با یکدیگر 
ادغام می شوند؛ یا ایجاد یك سیاهچاله(، باعث گسیل امواج گرانشی می شوند. با پخش 
شدن این امواج از منبع با سرعت نور، عماًل فضا را با عبور خود تغییر شکل می دهند، 
مانند امواج سطح یك برکه که با پخش محل افتادن سنگ در آب، سطح برکه را تغییر 
شکل می دهند. شکل 8.7 نشان دهنده تصور یك هنرمند از تولید امواج گرانشی در اثر 
گردش دو سیاهچاله به دور یکدیگر می باشد. شکل 9.7 نشان دهنده طرحی از یك 

تداخل سنج لیزری )laser interferometer( جهت آشکارسازی امواج گرانشی است. 

از  هنرمند  یك  تصور   8.7 شکل 
تولید امواج گرانشی در اثر گردش دو 

سیاهچاله به دور یکدیگر
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جرمآزمایش
بازویذخیرهکنندهنور

جرمآزمایش

جرمآزمایش

جرمآزمایش

لیزر

آشکارسازنوری
دوبخشکنندهپرتو

بازویذخیرهکنندهنور

شکل 9.7 طرحی از یك تداخل سنج لیزری جهت آشکارسازی امواج گرانشی

2.2.7. رصدخانه های کنونی امواج گرانشی
هم اکنون چندین رصدخانه امواج گرانشی وجود دارند که همگی مستقر بر زمین 
می باشند. این رصدخانه ها شامل، VIRGO )در ایتالیا( و LIGO )رصدخانه تداخل سنج 
لیزری امواج گرانشی( در آمریکا می باشند. LIGO حساس ترین نسل آشکارسازهای 
از سه آشکارساز مجزا تشکیل شده است؛  LIGO در واقع  امواج گرانشی می باشد. 
یك آشکارساز در لیوینگستون لویزیانا و دو آشکارساز در هانفورد ایالت واشینگتن. 
هر یك از این سه آشکارساز مجزا از دو بازوی بلند که تحت زاویه قائمه نسبت به 
یکدیگر قرار دارند و یك )L(، تشکیل شده اند. ایده در پشت این آشکارسازها بدین 
صورت است که اگر یك موج گرانشی از آشکار ساز عبور نماید، طول هر یك از دو 
بازو به صورت متفاوتی با تغییر شکل فضا در اثر عبور موج گرانشی تغییر می نماید. 
آشکارسازها براساس تداخل سنجی کار می کنند و جستجوی تغییرات کوچك در طول 
نسبی دو بازو می باشند. منظور من از کوچك، واقعا کوچك است. آن ها در طول یك 
بازوی 4 کیلومتری در جستجوی یك تغییر طول در حد ۱8-۱0 متر، یا در حدود یك 

هزارم اندازه یك پروتون می باشند!

LISA .3.2.7: آنتن فضایی تداخل سنج لیزری
امواج  درباره یك رصدخانه فضایی  را  برنامه های خود   ۲0۱۳ نوامبر سال  در   ESA

گرانشی، که یکی از دو مأموریت علمی بزرگ آن را تشکیل می دهد، اعالم کرد]۱۲[. 
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شکل 10.7 تصور یك هنرمند از LISA، آنتن فضایی تداخل سنج لیزری(. هر تداخل سنج از یك 
)ESA مثلث متسوی الساقین تشکیل شده که هر ساق آن 5 میلیون کیلومتر طول دارد )شکل از

3.7 اخترفیزیک نوترینویی

نوترینوها روش دیگری را جهت رصد پدیده های کیهانی فراهم آورده و مزایای زیادی 
نسبت به مطالعه اجرام با استفاده از تابش الکترومغناطیس دارند. 

1.3.7. نوترینوها چه هستند؟
آن ها  وجود  می باشند.  طبیعت  ذرات  گریزان ترین  و  اسرارآمیزترین  از  نوترینوها 
نخستین بار در سال ۱9۳0 توسط ولفگانگ پائولی جهت حل مشکلی که در واپاشی 
رادیواکتیو بتا وجود داشت، پیشنهاد گردید]۱۳[. در واپاشی رادیواکتیو بتا، یك نوترون 
به یك پروتون تبدیل شده و یك ذره بتا پُرانرژی )که در واقع یك الکترون می باشد( 
از هسته به بیرون پرتاب می نماید. آزمایش ها نشان می دادند که انرژی این الکترون ها 

متغیر بوده و به ظاهر اصل پایستگی انرژی را نقض می کردند. 
پائولی پیشنهاد داد که در واقع انرژی میان دو ذره تقسیم می گردد، الکترون و 
 little neutral( )ذره ای جدید که او آن را به ایتالیایی نوترینو، به معنای )کوچك خنثی
one( نامید. با این حال این ذره تا سال ۱95۶ آشکار نشد]۱4[. علت آنکه آشکارسازی 
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از هسته  دقیقه سفر خود   8 در طول  تاو،  نوترنوهای  به  دیگر  و یك سوم  موئون، 
خورشید تا زمین، تبدیل می شدند. 

توضیح نظری این موضوع که تا به حال اثبات نیز نشده، آن است که نوترینوها 
میان این سه طعم )نوسان( می کنند. برای وقوع چنین چیزی، حتی نوترینوی الکترون 
که آزمایش ها تا به حال نشان داده اند که دارای جرم صفر می باشد، می بایست دارای 
حال  در  تحقیقاتی  زمینه  یك  آن ها  نوسان  و  نوترینوها  نظریه  باشد.  کوچکی  جرم 

پیشرفت و به همراه تعداد زیادی مسائل حل نشده می باشد. 

پرتو گاما

همجوشیهستهای
زنجیرهپروتون-پروتون

نوترون

پروتون

هلیم

نوترینو
پوزیترون

شکل 11.7 طرحی از زنجیره پروتون- پروتون در هسته خورشید، که تعداد بسیار زیادی نوترینو 
آزاد می سازد.

1987A 3.3.7. ابرنواختر
در فوریه سال ۱987، یك انفجار ستاره ای در ابر ماژالنی بزرگ، یکی از کهکشان های 
اقماری راه شیری، مشاهده گردید. این ابرنواختر به صورت مستقل توسط ایان شلتون 
در رصدخانه الس  آن ها  دوی  هر  که  حالی  در  و  همان شب  در  دوهالد  اسکار  و 

کامپاناس شیلی در حال رصد بودند، دیده شد]۱7[.
با چشم غیرمسلح دیده  ابرنواختری بود که  این نخستین  اوایل قرن هفدهم،  از 
جزئیات  با  را  ابرنواختر  تا  داد  اجازه  اخترشناسان  به  اولین بار  برای  البته  و  می شد 
مطالعه نمایند. اما سه ساعت قبل از آنکه کسی ابرنواختر را ببیند، سیلی از نوترینوها 
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تولید  نیز  نوترینو  نیز یك  بتا(  )واپاشی  پروتون  به یك  نوترون  واپاشی یك  هنگام 
می گردد )به صورت دقیق تر، یك پاد نوترینو، نوترینوها به عنوان مثال هنگام ادغام 
پروتون و الکترون که یك نوترون ایجاد می گردد و به آن »واپاشی بتا معکوس« گفته 

می شود، تولید می گردند(.

برج ایفل
باارتفاع۳۲4متر

بستر سنگی

هسته عمیق
شدهبهینهریسمان۶
برایانرژیهایپایین

IceCubeآرایه
۶0شاملیکریسمان،هر8۶
حسگر،کال5۱۶0حسگرنوری

IceCube آزمایشگاه

50متر

۱450متر

۲450متر
۲8۲0متر

)NSF شکل از( IceCube شکل 12.7 رصدخانه نوترینو

از این رو می توانیم از یك )رصدخانه نوترینویی( جهت تعیین موقعیت فرایندهایی 
که پرتوهای کیهانی تولید می کنند، استفاده نماییم. اگر این کار انجام شود، می توان پس 
از آشکار سازی نوترینویی، آن موقعیت را با تلسکوپ های )معمولی( در طول موج های 

مختلف رصد کرد تا ماهیت جرم و رویداد مشخص گردد. 
این همان کاریست که رصدخانه نوترینویی IceCube در قطب جنوب، چندین سال 
است که انجام می دهد. در می سال ۲0۱۲، گروه IceCube اعالم کرد که ۲8 نوترینوی 
کیهانی را آشکار کرده است، بار دوم آشکارسازی نوترینوها خارج از منظومه شمسی 
بود، اولین بار مربوط به انفجار ابرنواختر ۱987A می شد. از طرف دیگر، آن ها در می 

سال ۲0۱۲ نمی دانستند که این نوترینوها از چه جرمی دریافت شده بودند. 
اجرام  ماهیت  بهتر  درک  جهت  نوترینوها  از  استفاده  به  را  ما  این  حال،  این  با 
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شکل ۱۳.7 نشان دهنده تفاوت میان یك میدان برداری با تنها مؤلفه شیب، و یك میدان 
برداری با مؤلفه فر، می باشد. 

الگو،  تغییر  بدون  می توان  کرد،  مشاهده   ۱۳.7 شکل  در  می توان  که  همانگونه 
اما  بازتاب داد.  الگو  از مرکز  بردارهای قطبش در مد- E را نسبت به خط گذرنده 
نمی توان این کار را در مد- E انجام داد. این به معنای »فردار بودن« یا »راست دست 

یا چپ دست بودن« بردارهای قطبش در میدان برداری می باشد. 

B -مدE -مد

شکل 13.7 قطبش مد- E بدون فر می باشد، یعنی »راست دست یا چپ دست نیست«. اگر خطی 
گذرنده از مرکز بردارهای قطبش مد- E ترسیم نمایید، می توان بدون تغییر ظاهر بردارها، آن ها را 
نسبت به این خط بازتاب داد. با این حال، مد- B دارای یك مؤلفه فر می باشد، یعنی »راست دست 
یا چپ دست« می باشد. اگر خطی گذرنده از مرکز الگو مد- B ترسیم نمایید، و بردارها را نسبت 

به این خط بازتاب دهید، بردارها دیگر مانند قبل به نظر نخواهند رسید. 

BICEP2 2.4.7. کشف انجام شده توسط
در پیش گفتار به هیجان ناشی از خبری که گروه BICEP2 در مارس سال ۲0۱4 اعالم 
کرد، اشاره کردم. در ۱7 همان ماه، BICEP2 اعالم کرد که قطبش مد- B اولیه، که 
مدت زمان زیادی به دنبال آن جستجو می شد را در عالمت CMB یافته است]۲۲[. 
 ۲ کیهانی(، که عدد  فراکهکشانی  از قطبش  BICEP2 )تصویربرداری زمینه  آزمایش 
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نشان می دهد که این دومین نسل از این آزمایش است( رصدهایی را از CMB در قطب 
جنوب )شکل ۱7.7 را ببینید( و در بخش کوچکی از آسمان در عرض کهکشانی باال، 
انجام می دهد]۲۳[. محقق اصلی آزمایش BICEP2، جان کوواچ از دانشگاه هاروارد 
می باشد، که زمانی که در دانشگاه شیکاگو بودم، او در آنجا دانشجوی دکتری جان 
کارلستروم بود. جان، پروژه دکتری اش را با تلسکوپ DASI مرکز CARA، و عمدتاً با 
رصدهایی که همانگونه که در بخش 7.5 اشاره کردم، منجر به نخستین آشکارسازی 

قطبش مد- E در CMB شد، انجام داد. 
 ،۱4.7 شکل  بود.   CMB عالمت  در   )B مد-  )قطبش  جستجوی  در   BICEP2
 E -به همراه بردارهای قطبش مد CMB نشان دهنده نقشه آن ها از ناهمسانگردی های
کوچك  بردار  هر  طول  می باشد.  شده اند،  داده  نشان  تصاویر  روی  بر  که   B مد-  و 
نشان دهنده قدرت قطبش، و جهت آن نشان دهنده جهت قطبش می باشد. اگر با دقت 
به بردارهای قطبش نگاه کنید، می توانید »چرخش« )swirl( را در شکل مد- B ببینید. 
آشکارسازی این مشخصات قطبش بسیار دشوار می باشد، زیرا آن ها تقریباً در سطحی 

برابر یك قسمت در میلیارد از کل عالمت جسم سیاه قرار دارند. 
E -مد :BICEP2

E -مد :BICEP2

ه(
رج

)د
ع 

تفا
ار

بُعد )درجه(

)NSF/BICEP2 شکل از( CMB در B -و مد E -از قطبش های مد BICEP2 شکل 14.7 نقشه های
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چند قطبی

شکل 15.7 عالمت آشکار شده توسط آزمایش BICEP2 با نقاط سیاه )به همراه میله های خطای 
مربوطه( نشان داده شده است. خط چین قرمز چیزی است که اگر قطبش مد- B تحت غلبه یك مؤلفه 
اولیه، و با سهم کمتری از عدسی گرانشی CMB توسط خوشه های کهکشان ها، قرار داشته باشد، 
مورد انتظار است، و همانگونه که مشاهده می شود، عالمت آشکار شده قطعا با این مدل همخوانی 
دارد. منحنی های خط چین مختلف در پایین شکل، نشان دهنده سهم تابش قطبش یافته به علت غبار 
در کهکشان ما، همانگونه که توسط مدل های مختلف پیش بینی شده، از جمله دو مدل ارائه شده 
توسط مؤلفان )DDM1 و DDM2( می باشند. اگر مدل های غبار کهکشانی درست باشند، سهم آن ها 

)NSF/BICEP2 در عالمت رصد شده آشکارا ناچیز می باشد )شکل از

BICEP2 نخستین آشکارسازی ممکن از قطبش مد- B اولیه است، و از این رو 
مستقیم ترین شاهد از درستی نظریه تورم کیهانی می باشد. گمان می رود که قطبش مد- 
B اولیه به علت امواج گرانشی در گیتی بسیار بسیار اولیه به وجود آمده است، بنابراین 
آشکارسازی قطبش مد- B شاهدی مستقیم از وجود امواج گرانشی که توسط اینشتین 
 ،۱5.7 نیز می باشد. شکل  به حال مستقیما آشکار نشده است،  تا  اما  پیش بینی شد، 
مربوط(  میله های خطای  همراه  )به  سیاه  نقاط  می باشد.   BICEP2 نتایج  نشان دهنده 

عالمتی می باشد که آن ها آشکار کردند. 
شکل ۱5.7 نیازمند مقداری توضیح می باشد. خط چین قرمز عالمتی است که اگر 
قطبش مد- B مشاهده شده به علت ترکیب عمدتاً یك مؤلفه اولیه با یك مؤلفه اضافه 
کوچك ناشی از عدسی گرانشی قطبش مد- E در CMB توسط خوشه های کهکشانی 
 B -تبدیل می کنند، این همان قطبش مد B -را به مد E -باشد، مورد انتظار است )که مد
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است که توسط تلسکوپ قطب جنوب در جوالی ۲0۱۳ آشکار شد(. واضح است که 
اندازه گیری های BICEP2 به خوبی منطبق بر خط چین قرمز می باشند. دیگر خطوط 
رنگی به طرف پایین کردار، سهم هایی از غبار کهکشان راه شیری در عالمت قطبش 
مختلف،  مدل های  این  از  می باشند.  انتظار  مورد  مختلف  مدل های  طبق  که  هستند 
مدل های DDM1 و DDM2 توسط گروه BICEP2، و دیگر مدل ها توسط اشخاص 
 BICEP2 دیگر توسعه داده شده اند. از ظاهر امر به نظر می رسد که ظاهرا آشکارسازی
واضح و بدون ابهام می باشد، اما همانگونه که در بخش 4.4.7 بحث خواهم کرد، این 
طور نیست. از زمان اعالم خبر در ماه مارس، بیشتر جامعه کیهان شناسی در برابر نتایج 

و درستی تحلیل های گروه BICEP2، موضع محافظه کارانه ای گرفته اند. 

3.4.7. امواج گرانشی چگونه قطبش مد- B ایجاد می نمایند؟
معموالً الکترون در مداری متقارن حول هسته اتم می گردد، که در شکل ۱۶.7 با حرف 
A نشان داده شده است. در حقیقت، مدار همانند شکل A دایره ای نبوده، اما معموالً 
متقارن می باشد. اما اگر یك موج گرانشی از فضا عبور نماید، همانگونه که در بخش 
۱.۲.7 مورد بحث قرار گرفته و در شکل B نشان داده شده است، فضا متناوبا فشرده 
ببیند،  یکنواخت  تابشی  تمام جهات  در  الکترون  آنکه  به جای  می گردد.  کشیده  و 
همانند شکل C، تابش را در جهتی که فضا فشرده می گردد گرم تر، و در جهتی که 
کشیده می گردد، سرد تر می بیند. زمانی که این فوتون ها از الکترون ها پراکندگی تامسون

داغتر

داغتر

فوتونهای
فوتونهایسردترفوتونهایداغترقطبشیافته

الکترون

سردتر

دتر
سر

شکل 16.7 چگونگی ایجاد قطبش مد- B توسط امواج گرانشی
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شکل 17.7 تلسکوپ BICEP2 در باالی ساختمان رصدخانه مارتین A پومرانتز در قطب جنوب. 
تلسکوپ ۱0 متری قطب جنوب، تلسکوپ سفید رنگ سمت چپ ساختمان MAPO می باشد 

 )NSF/BICEP2 شکل از(

از   ،)E )شکل  قوی تر  الکتریکی  میدان  دارای  داغ تر،  مناطق  الکترون های  می یابند، 
الکترون های مناطق سردتر خواهند بود )شکل D(. زمانی که هر دوی آن ها از الکترون 
جدا می گردند، موج الکترومغناطیس جدا شده شبیه به شکل F بوده و میدان افقی 
افقی قطبش می یابد  نور در جهت  ترتیب  بدین  میدان عمودی می باشد.  از  قوی تر 

.)G شکل(

4.4.7.  آیا نتایج BICEP2 درست می باشد؟
جامعه  در  زیادی  بحث های   ،۲0۱4 مارس  در   BICEP2 گروه  اعالمیه  زمان  از 
مهمی  پرسش  آشکارا  این  است.  گرفته  در  آن ها  نتایج  درباره صحت  کیهان شناسی 
می باشد؛ چنین کشف با اهمیت و بزرگی را نباید بدون موشکافی و به چالش کشیدن 
تمامی جزئیات آن توسط جامعه علمی قبول کرد. رویه علم همین است، نتایج نظری 
و تجربی جدید بدون موشکافی، تحلیل و به چالش کشیده شدن، پذیرفته نمی شوند. 
همین االن، در اوایل ژوئن، که این مطالب را می نویسم، فکر می کنم قضاوت کنندگان 
هنوز در حال تعیین صحت نتایج BICEP2 می باشند]۲۳[. باید توجه کرد که تا به حال 
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به مقدار  استدالل کردند که عالمت آشکار شده آن ها  مقاله شان  می باشند. آن ها در 
قابل توجهی باالتر از سهم غبار پیش زمینه مورد انتظار می باشد. اگر مدل سازی آن ها 
)و مدل سازی دیگران( درست باشد، سهم غبار پیش زمینه حقیقتا بسیار کوچك تر از 

عالمت رصد شده آن ها می باشد. 

این بخش در مختصات  BICEP2 رصد شد.  آزمایش  از آسمان که توسط  18.7 بخشی  شکل 
از  کهکشانی نشان داده شده است که در آن مرکز راه شیری در مرکز بیضی قرار دارد )شکل 

)ESA /مؤلف

 BICEP2 با این حال، ممکن است مدل سازی درست نباشد، و بحث در مورد نتایج
بر سر همین موضوع است. گروه پالنك در اوایل ماه می )۲0۱4( نقشه ای از غبار قطبش 
یافته در کهکشان ما را در یك نشریه، به چاپ رساند، و مقاله جزئیات این اندازه گیری ها 
به مجله های اخترشناسی معتبر ارائه شده است. شکل منتشر شده توسط ESA در شکل 
۱9.7 نشان داده شده است، و در مقاله منتشر شده همراه شکل، ESA ارجاع مستقیمی 

به BICEP2 داده و گفته است:
دانشمندان گروه BICEP2 در مارس 2014، نخستین آشکارسازی از چنین عالمتی 
را در داده های کسب شده از رصد یک بخش از آسمان توسط یک تلسکوپ 
فرض  این  پایه  بر  ادعا  این  کردند.  اعالم  را  ریزموج  فرکانس  یک  در  زمینی 

استوار است که نشر قطبش یافته پیش زمینه تقریبًا در این منطقه ناچیز است. 
امسال دانشمندان گروه پالنک، داده ها بر پایه رصدهای پالنک از نور قطبش 
یافته کل آسمان را در هفت فرکانس مختلف منتشر خواهند کرد. داده های چند 
فرکانسی به اخترشناسان اجازه می دهد که با اطمینان باالیی هر گونه آلودگی 

پیش زمینه احتمالی را از عالمت ضعیف قطبش یافته اولیه جدا سازند. 

با توجه به نظرات افراد مختلف به نظر می رسد که اندازه گیری های پالنك نشان 
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۲% که گروه  تا   ۱ نه  باشد و   %۲0 غبار کهکشانی می تواند در حدود  می دهد سهم 
BICEP2 فرض کرده اند. 

خوشبختانه عدم قطعیت به زودی برطرف خواهد گردید. عالوه بر نتایج پالنك، 
آزمایش های دیگری مستقر بر زمین در جستجوی قطبش مد- B به خصوص در دیگر 

شکل 19.7 نقشه قطبش راه شیری که توسط گروه پالنك منتشر شده است. بخشی از آسمان که 
منطقه رصد BICEP2 را پوشش می دهد، به صورت آزاردهنده ای در نقشه نیامده است. تحلیل 
کامل در مقاالتی که می بایست بعدا در امسال )۲0۱4( منتشر گردند، ارائه خواهد گردید )شکل 

از ESA/ پالنك( 

فرکانس ها می باشند. حال آرایه کك )Keck Array( جایگزین آزمایش BICEP2 شده 
B جستجو  مد-  قطبش  دنبال  به  گیگاهرتز   ۱00 و  فرکانس۱50  دو  هر  در  و  است 
که  کرده  آغاز  را   )SPATpol( قطبشی  آزمایش  قطب جنوب  تلسکوپ  کرد.  خواهد 
نخستین گزارش را از آشکارسازی قطبش مد- B در CMB ارائه داد، اما این قطبش 
به جای آنکه اثر قطبش مد- B اولیه باشد، ناشی از عدسی گرانشی بود که قطبش 
مد- E را در CMB به قطبش مد- B تبدیل کرده بود. با این حال این تلسکوپ هم 
اکنون در جستجوی یك عالمت اولیه ضعیف تر می باشد، و در پنج فرکانس مختلف، 
از 95 تا ۳45 گیگاهرتز رصد می نماید. آزمایش دیگر، تلسکوپ کیهان شناسی قطبش 
آتاکاما )ACTPol( می باشد که در سه فرکانس ۱4۶، ۲۱5 و ۲80 گیگاهرتز به دنبال 
قطبش مد- B خواهد گشت. آن ها در اواخر ماه می ۲0۱4 )نخستین مقاله خود را که 
خالصه ای بود از ۳ ماه رصد در فرکانس ۱4۶ گیگاهرتز از چهار منطقه در آسمان و 

۲70 درجه مربع را پوشش می داد، ارائه دادند. 
یقین دارم که مسئله درستی نتیجه BICEP2 تا پایان امسال )۲0۱4( یا به زودی حل 
خواهد شد. این آزمایش تا همین االن، نمونه ای بسیار خوب از نحوه عملکرد علم را ارائه 


