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 بالعين يستطيع الفلكيين بفضل التلسكوبات رصد األجرام السماوية التى ال ترى      
فالعين تعجز عن رؤية األجرام الخافتة، آما تعجز عن رؤية التفاصيل           . المجردة   

.  الدقيقة للمنابع الضوئية 

لنجوم واألجرام     تعتبر التلسكوبات األداة األساسية التي يستخدمها الفلكيون في رصد ا       
.في السماء  
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تصدر األجرام السماوية جميع األطياف الكهرومغناطيسية،                          
. المرئية والغير مرئية         
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الضوء المرئي ما هو إال جزء صغير من طيف أوسع بكثير من االشعاع  
.الكهرومغناطيسي الذى يصدر من آافة األجرام السماوية 
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نفاذية الغالف الجوي لألشعة المرئية والغير مرئية  

انعدام النوافذ في معظم اإلشعاع غير المرئي      
يجعل من العسير رصد األجرام السماوية التى     
تشع بشدة في تلك المناطق الطيفية، وهذا أحد       

. أسباب ارسال المناظير إلى الفضاء       
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 إنارة المدن تلوث السماء مما يعطي تأثير خطيرا على نتائج األرصاد     : التلوث الضوئي -1
لن تجد سوى     ويمكن أن ندرك هذا بسهولة فعندما تنظر إلى السماء وأنت في المدينة            .  الفلكية

جوم الخافتة،  عدد صغير من النجوم وذلك ألن التلوث الضوئي حجب رؤية العديد من الن    
جد السماء مزدحمة   بينما عندما تنظر إلى السماء في الصحراء بعيدا عن أضواء المدينة فت        

عيدا عن  لذلك يفضل وضع المراصد الفلكية في أماآن صحراوية فوق قمم الجبال  ب    .  بالنجوم
.التلوث الضوئي  

معوقات الرصد في نطاق الضوء المرئي      
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.  ضبابية الغالف الجوي لألرض تشوه مشهد األجرام السماوية      :  ضبابية الغالف الجوي    -2
مما يؤثر ف الجوي  فاألشعة الصادرة من الجرم السماوي تعاني من تشتيت عند دخولها الغال          

باستخدام التقنيات الحديثة أصبح هناك طرق لتقليل تأثير الغالف    . في جودة الصور الفلكية 
. الجوي على األرصاد الفلكية   
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Adaptive( البصريات الفعالة    optics :(
أحد الطرق الحديثة المستخدمة لتالشي        
تأثير الغالف الجوي على األرصاد    

تعتمد الطريقة على ارسال شعاع   . الفلكية
ليزر الختبار حرآة طبقات الهواء، ثم   
يقوم حاسب سريع جدا بتحريك مرآة  

هذه الطريقة . التلسكوب بحرآة عكسية   
تستخدم فقط مع المرايا المرنة والرقيقة     

.المصنعة حديثا 

.  صورة لنجمين قريبين من بعضهما  
الصورة اليسرى واضح فيها أن درجة      

.  الدقة ضعيفة نتيجة تأثير الغالف الجوي 
الصورة اليمنى درجة الدقة عالية     
باستخدام التقنية الحديثة في معالجة  تأثير   

. الغالف الجوي 
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فتوضع  .  يلجأ الفلكيين في اختيار مواقع المراصد للعناية الفائقة      
المراصد في مناطق جافة خالية من الغيوم تقريبا وفوق قمم                

. الجبال لتجنب الضباب الرقيق   
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التلسكوبات الفلكية     

التلكسوبات الفضائية    
 

التلسكوبات األرضية   

.طالي جاليليو       يرجع اختراع التلسكوب إلى فجر القرن السابع عشر على يد الفلكي اإلي                             •

.لضوء المرئي   حتى منتصف القرن العشرين آانت التلسكوبات محصورة فقط في تلسكوبات ا                     •

ئي، مثل األشعة الراديوية     تطورت التلسكوبات بعد ذلك لرصد األجرام السماوية في الضوء الغير مر                       •
. واألشعة تحت الحمراء واألشعة فوق البنفسجية            

شتى أنواعها األرضية      خالل العقد األخير حدث تطوير مذهل في تكنولوجيا تصنيع التلسكوبات ب                  •
.والفضائية  



Dr. Alaa Eldin Fouad
13

التلسكوبات األرضية      

األشعة تحت الحمراء  األشعة الراديوية  األشعة المرئية
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التلسكوبات الفضائية

تحت الحمراء  األشعة السينية    فوق البنفسجية  أشعة جاما   
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تلسكوب هابل 
لبنفسجية  صمم هذا التلسكوب للرصد في المجال المرئي  وفي جزء من األشعة فوق ا    

وقد أرسل هذا التلسكوب العديد من الصور   .  متر4,2وتحت الحمراء، ويبلغ قطر مرآته    
ة على  المبهرة  فقد آشف النقاب عن تفاصيل لبعض األجرام السماوية آانت خفي    

. التلسكوبات األرضية بسبب ضبابية الغالف الجوي لألرض    
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  تلسكوبات الضوء المرئي        تلسكوبات الضوء المرئي          

•  التلسكوب الكاسر-1
 التلسكوب العاآس -2
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) refracting telescope(التلسكوب الكاسر :  النوع األول  
لسماوي يستخدم هذا النوع عدسة شيئية آبيرة لتجميع الضوء القادم من الجرم ا    

وهذا النوع  . لتكوين صورة واضحة له وعدسة عينية لرؤية الصورة المتكونة 
ار لم يتم تطويره منذ منذ فترة طويلة وذلك لصعوبة تصنيع عدسات ذات أقط     

. آبيرة
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عيوب العدسات الكبيرة في التلسكوب الكاسر       

 يجب دعم العدسة عند حوافها حتى ال تحجز       -1
الضوء عبرها وهذا يجعل العدسة تسترخي من     
منتصفها استرخاء بسيط إال أنه يؤدي الى تشوه   

.الصور
عندما يمر الضوء في العدسات   :  الزيغ اللوني-2

الكبيرة تقوم بتجميع الضوء األبيض في أآثر من 
.نقطة بحيث يصبح للصورة حواف ملونة 

 العدسات الكبيرة تكون هائلة الوزن وصعبة     -3
.التصنيع وباهظة التكاليف 

 العدسات تمتص األطوال الموجية القصيرة     -4
مما يجعلها عديمة الجدوى في بعض مجاالت          

. االستعمال
أشعة الضوء الساقط على     :  الزيغ الكروي -5

ال تتجمع في ) عدسة أو مرآة (السطوح الكروية  
  .بؤرة واحدة
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الزيغ اللوني أحد عيوب     
التلسكوبات الكاسرة        

الزيغ الكروي في     
    وآيفية معالجته     العدسات    
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)Reflecting telescope(التلسكوب العاآس    : النوع الثاني  
وهذا .  السماوي   يستخدم هذا النوع  مرآه شيئية آبيرة لتجميع الضوء القادم من الجرم       

. مقارنة بالعدسات النوع هو األآثر شيوعا في االستخدام وذلك لسهولة تصنيع المرايا بال     
لس ثم يطلى    وتصنع المرايا من الزجاج بعد صقله وتلميعه حتى يغدو ذا شكل منحن أم     

. بطبقة رقيقة من األلمونيوم أو بعض المواد العاآسة للضوء      
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أيضا من الزيغ الكروي  ) المرايا (يعاني التلسكوب العاآس    
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 أمتار10 مساحة دائرية قطرها   36تلسكوب آيك الحديث، تغطي مراياه ال    27

 وهو أآبر تلسكوب بصري في العالم    
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وظيفة التلسكوب       وظيفة التلسكوب       
وتجميع   .  الوظيفة األولى هي تجميع الضوء من الجسم المراد رصده  -1

). مربع  قطر المرآة(الضوء يعتمد على مساحة المرآة أو العدسة الشيئية 
.  فبزيادة قطر الشيئية إلى الضعف تزيد مساحة تجميع الضوء أربع مرات   
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القدرة ): الميز-التفريق ( الوظيفة الثانية هي مقدرة التلسكوب على الفصل  -2
على فصل صور األجسام القريبة من بعضها البعض أو آشف التفاصيل   

وعملية التفريق تعتمد على قطر المرآة . الدقيقة لصورة األجرام السماوية
. الشيئية وآذلك الطول الموجي للضوء الساقط) العدسة(
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تساوي الطول البؤري للشيئية مقسومًا على الطول  :   قوة تكبير التلسكوب-3
من الناحية العملية يتم تغيير العدسة العينية إذا أردنا تغيير    . البؤري للعينية

.التكبير
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تسجيل الصور الفلكية        
ية ال تستطيع تعتبر العين البشرية هي الكشاف الضوئي منذ القدم، ولكن العين البشر           •

لذلك   .  المشاهداترؤية األجرام السماوية الخافتة جدا آما أنها ال تستطيع أن تسجل هذه      
. ة الخافتةيستخدم الفلكيين مكاشف يمكنها تخزين الضوء عند رصد األجرام السماوي        

ف شبيهة يمكن تخزين الضوء باستعمال أفالم تصوير أو إلكترونيا باستعمال مكاش     •
.بتلك المستخدمة في الكاميرات التلفزيونية    

ماوية لفترة  استخدم الفلكيين أفالم التصوير لتسجيل الضوء القادم من األجرام الس      •
 الطريقة ذات   طويلة، منذ نهاية القرن الماضي وحتى منتصف القرن الحالي إال أن هذه    

ه أآثر من مردود ضعيف، فال يتجاوز عدد الفوتونات الذي يصطدم بالفيلم ويؤثر في 
5.%

.  التلفزيونيةيستعمل الفلكيين اليوم مكاشف إلكترونية آتلك الموجودة في الكاميرات         •
والتى تقوم يكون في هذه الكاميرات شرائح مكونه من آالف الخاليا الحساسة للضوء      

من  % 75ومردود المكاشف اإللكترونية عال جدا، فهى تسجل ما يقارب   .  بتخزينه
.الفوتونات الساقطة عليها  

-Charge)أشهر أنواع المكاشف اإللكترونية هو  • coupled devices - CCD) 
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- CCD( صورة لنوع من الكاميرات الحديثة   charged couple device  ( التي
تستخدم مع التلسكوبات لتسجيل صورة الجرم السماوي بصورة رقمية يمكن    

تخزينها مباشرتا على الحاسب، مما يسهل من تحليلها  والتعامل معها  
. وإرسالها ألى مكان في العالم في الحال
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  التلسكوبات الراديوية التلسكوبات الراديوية 

  من المعدن مثبت في مرآزه هوائيطبق آبيريتكون التلسكوب الراديوي من 
 وآلما آان .وجهاز داخلي يقوم بتسجيل األمواج الراديوية الملتقطة وتكبيرها    

. قطر الطبق آبير آانت درجة الدقة أعلى في صورة الجرم السماوي
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ة أآبر تلسكوب راديوي في العالم تم تشيده في منخفض طبيعي بالمكسيك سن  
  وعام 1974وقد تم تحديث التلسكوب عام      متر305يبلغ قطر الطبق . 1963
.  وذلك لدراسة موجات راديوية  ذات طول موجى أقصر 1997
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 حديثا تم تصميم نظام يعتمد على تجميع الصورة من أآثر من طبق في نفس     
اللحظة عن طريق الحاسب ليعطي قوة تفريق عالية للتلسكوب 

)Interferometry.( 



Dr. Alaa Eldin Fouad
39

 تلسكوب راديوي متصلة ببعضها عن طريق الحاسب وذلك  27مجموعة من 
. لزيادة المساحة المستقبلة لألشعة  بغرض تحسين قوة تفريق التلسكوب 
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ما يميز هذه التلسكوبات عن تلسكوبات الضوء المرئي هي أن األمواج •
الراديوية أطول من أمواج الضوء المرئي وهذا يعني أن لها القدرة 

على أختراق معظم العوائق التي تعترضها في الكون مثل سحب الغاز   
، آما أن هذه األمواج ال تتأثر بنور الشمس أو الغالف   )السدم(والغبار 

 24الغازي لألرض، لذلك تستخدم هذه المراصد الراديوية على مدى    
.ساعة

وية على سطح يبينما يعيب هذه التلسكوبات أنها تتأثر بالموجات الراد 
األرض الصادرة من محطات البث التلفزيوني وآذلك محطات القدرة 

.الكهربية إلى جانب قوة التفرق الضعيفة لطبيعة الموجات الطويلة   
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 تلسكوبات األشعة تحت الحمراء    تلسكوبات األشعة تحت الحمراء    
األشعة تحت الحمراء ينفذ منها جزء فقط من الغالف الجوي األرضي وال  

لذلك هناك التلسكوبات األرضية   . يمكن استقبالها إال من أماآن عالية
إلى جانب بعض األقمار . الموجودة فوق جبل مونا آيا بجزر هاواى

. ، التي تقوم بالرصد من الفضاء الخارجي )ISO( و )IRAS(الصناعية مثل 

 آم  30 صورة ألحد البالونات يرتفع حتى  -أ
.ويستخدم في أرصاد األشعة تحت الحمراء    

والذي استخدم لرصد       )  IRAS(  صورة ا لقمر -ب
األجرام السماوية في نطاق األشعة تحت    

وقد تم إطالقه . الحمراء من الفضاء الخارجي   
 وأستمر في الفضاء لمدة عام قام   1983سنة 

خاللها بعمل رائع في مسح أجزاء آبيرة من   
السماء مما آان له عظيم النفع في فهم الكثير     
من النقط الغامضة في فروع شتى من علم       

. الفلك



Dr. Alaa Eldin Fouad
42



Dr. Alaa Eldin Fouad
43

.ألشعة جاما) GRO(للمستكشف الفضائي صورة - أ
صورة ألحد األجرام السماوية البعيدة و الذي يشع في نطاق أشعة  - ب

. جاما
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ألطوال    تستعمل تقنية األلوان الزائفة على نطاق واسع إلظهار نتائج الرصد با       * 
  .الموجية غير المرئية آما يظهر في هذه الصور        

شف  صورة لبقايا سوبر نوفا في نطاق األشعة فوق البنفسجية بواسطة المستك     - أ
.الفضائي

. في نطاق األشعة فوق البنفسجيةM74صورة المجرة  الحلزونية   - ب
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صورة لمجموعة الجبار في نطاق     
اللون األزرق حول  . أشعة أآس 

نجوم الحزام  وسديم الجبار  يشير     
إلى اماآن اشعاع زائد ألشعة    

.  أآس

نموذج المرايا التى تستخدم في تلسكوبات     
األشعة السينية وأشعة    ( األشعة عالية الطاقة  

ويستخدم هذا النموذج ألن أشعة     ).  جاما
أآس وأشعة جاما ال يمكن تجميعها       

.  بالطريقة التقليدية في التلسكوبات األخرى 
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1978ألشعة أآس والذى أطلق للفضاء سنة     ) HEAO-2(صورة المستكشف الفضائي   - أ
. 1999ألشعة أآس والذى أطلق للفضاء سنة     ) AXAF( صورة المستكشف الفضائي  -ب
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صورة لمجرة درب التبانة آما 
:تظهر في نطاق

. األشعة الراديوية -       أ
. األشعة تحت الحمراء- ب     
.الضوء المرئي - ت     
.أشعة أآس - ث    

.  أشعة جاما-      ج
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