Ở đây chúng tôi đang ghi nhận sóng vô tuyến từ không gian.

Tem kỷ niệm du lịch

Đài quan sát vô tuyến vũ trụ

Có thể bạn chưa biết?
Kính thiên văn nói chung hay còn gọi là kính viễn vọng, thu nhận ánh
sáng từ một ngôi sao hoặc thiên hà. Tuy vậy bản thân nó không phát ra
ánh sáng hay tín hiệu vào vũ trụ.
Khí và bụi (vật chất trong môi trường giữa các sao) đang trôi với nhiệt
độ -260 ℃) .
Người ta cho rằng vật chất ở ngôi sao là nền tảng của sự sống bị ẩn
giấu. Vật chất trong môi trường giữa các sao phát ra sóng vô tuyến với
tần số khác nhau tùy vào loại chất đang phát bức xạ.
Kính thiên văn vô tuyến ghi nhận được những tín hiệu sóng vô tuyến
này.

Nobeyama

Đài quan sát quốc gia
Viện khoa học tự nhiên quốc gia

Chúng ta thấy gì?

Kính thiên văn quang học và kính thiên văn vô tuyến. Kết
hợp cả hai loại kính tiết lộ một loạt những điều thú vị .
Thiên hà hình tam giác (M33), nằm cách Trái đất khoảng 2,5 triệu
năm ánh sáng.
Ảnh chụp bởi kính thiên văn quang học và kính thiên văn vô tuyến. Hãy
so sánh...
Kính thiên văn quang học

Kính thiên văn vô tuyến

Naokun

Dr.Nobeyama

◯ Địa điểm
▶.462-2 Nobeyama, Minamimaki-mura, Minamisaku-gun,
Nagano 384-1305
▶.Điện thoại: 0267-98-4300
▶Web: http://www.nro.nao.ac.jp

◯ Ghé thăm
▶Vào cửa miễn phí. Các tour du lịch mất khoảng một giờ.
Bạn có thể đi xung quanh các đài một cách tự do (không có người bình luận).
▶Thời gian hoạt động: 8:30 ~ 17:00 Bình thường

Tuy nhiên, điều này ghi lại sự xuất hiện của một thiên hà mà chúng ta nhìn
thấy được.
Tuy nhiên, điều này ghi lại sự xuất hiện của một thiên hà mà chúng ta nhìn thấy
được.
Kết hợp hai loại kính cho biết về sự đa dạng của vũ trụ. Kính thiên văn quang
học cho thấy hình ảnh của các sao trong thiên hà còn kính thiên văn vô tuyến
cho thấy khí và bụi của nó mà không thể quan sát thấy ở bước sóng nhìn thấy.
Sự kết hợp của hai loại kính cho cái nhìn sâu sắc hơn về vũ trụ.
Đài thiên văn vô tuyến Nobeyama đang góp phần làm sáng tỏ những bí ẩn của
vũ trụ.

◯ Vận tải

to Saku IC

▶JR Koumi Line
40 phút đi bộ từ ga Nobeyama

▶Khoảng 20 km từ Nagasaka IC
Khoảng 30 km từ "Suda IC"
▶Đường cao tốc băng qua Chubu
Cách khoảng 30 km từ làng Yachiho
Kogen IC '
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Ảnh chụp bởi Kính thiên văn vô
tuyến 45m Nobeyama và ASTE (Đài
thiên văn Quốc gia)

R1

Ảnh chụp bởi Kính thiên văn
Subaru (Đài thiên văn Quốc gia)

Hoạt động thường xuyên: Có thể được truy cập mỗi ngày trừ ngày lễ năm mới
(29/12 ~ 1/3).
▶Hoạt động đặc biệt: Để giới thiệu nội dung nghiên cứu thiên văn vô tuyến
và các cơ sở của đài thiên văn,
▶Một phiên bản đặc biệt được tổ chức mỗi năm một lần vào mùa hè.
.Đường cao tốc

to Kiyosato
Nagasaka
Sutama IC

JR nobeyama sta
e

i-lin

oum

JR K

JR-highest Entrance
point

NOBEYAMA

（2021.5）

Đánh thức đôi mắt của bạn.

Kính thiên văn vô tuyến 45m
Một trong những kính thiên văn bước sóng milimet lớn nhất thế
giới

Tham quan khóa học

Đường kính ăng ten: 45 m
Trọng lượng ăng-ten: khoảng 700 t
Số lượng ăng ten: 1

Di chuyển ăng ten giao thoa kế
Đã từng Đường sắt.

Tổ chức nghiên cứu khoa học tự nhiên
Phòng triển lãm Nobeyama

Độ phân giải tối đa: 0,004 °

Vận hành ăng-ten mini vào
không gian
Hãy bắt sóng radio.

(Tương đương với tầm nhìn 4)
Tòa nhà quan sát
gương 45m

Bảng điều khiển cho các hoạt động của đài
quan sát và các cơ sở liên quanGiới thiệu
bên trong.Ngoài ra còn có một nhà
chiếu hình 4D2U.

Để di chuyển ăng-ten giao thoa kế
Dolly được sử dụng được lưu trữ.

Phòng triển lãm
Nobeyama
Bạn có thể đi dạo
trong rừng.

Tần số quan sát: 1 đến 150 GHz

Mùa đông

(tháng 12-tháng 3)

Kính viễn vọng vô tuyến 45m

Nông trại ga Shineyu NobeyamaTổ chức nghiên cứu khoa học tự nhiên
Đó là một trang trại của Khoa Nông nghiệp.

Đài phát thanh

Đại học nông nghiệp
Tsukuba

Hãy nói chuyện trong
một parabola

Giao thoa kế sóng milimet

Ăng-ten
triển lãm

Đây là một ăng ten có độ chính xác cao với một trong những khẩu
độ lớn nhất thế giới ở vùng bước sóng milimet mà chúng tôi xây
dựng. Chúng tôi cũng phát triển máy thu tân tiến nhất dành cho nó.
Hơn 30 năm hoạt động kể từ khi hoàn thành năm 1982, nó vẫn tiếp
tục thực hiện các nghiên cứu khoa học tuyến đầu, góp phần tiết lộ
những bí ẩn của vũ trụ.

Máy đo cường độ sóng vô tuyến
Kính viễn vọng
vô tuyến

Máy đo cường độ
sóng vô tuyến

Quan sát Mặt trời lâu dài hiếm có trên thế giới.
Đường kính ăng ten: 25 cm ~ 3 m
Số lượng anten: 6 giá đỡ

Tòa nhà quan sát phụ

8 parabolab

Tòa nhà chính
Chủ nhật

Lễ tân

・Ô tô có thể vượt qua. Hãy cẩn thận.
・Ngoại trừ phòng triển lãm, bạn không thể đến thăm tòa nhà.
・Có xe lăn. Xin hỏi bảo vệ.
Người không liên quan
Vượt quá giới hạn
Hướng dẫn tham quan

BNhà vệ sinh

Nhà bảo
vệ

Ostomate

Bàn thay tã
Khu vực hút thuốc

Giao thoa kế bước sóng milimet Nền tảng của ALMA Tại sao nó lại ở Nobeyama?

Độ phân giải tối đa: 0,0003 °

Hãy giúp chúng tôi duy trì môi trường quan sát! !
Sóng vô tuyến từ các thiên thể rất yếu ngoài ra nó còn bị hấp thụ bởi hơi nước
trong khí quyển. Ởđộ cao càng lớn thì sự hấp thụ tín hiệu càng ít đi, thuận lợi hơn
cho việc quan sát.
Nobeyama là nơi có ít sóng vô tuyến nhân tạo.
Khí hậu đầy nắng và thành phố được bao quanh bởi những ngọn núi, đây là nơi lý
tưởng để ghi nhận sóng vô tuyến từ không gian.

* (Tương đương với tầm nhìn 60)

Hãy giúp chúng tôi duy trì môi trường quan sát! !

Đường kính ăng ten: 10 m
Trọng lượng ăng-ten: khoảng 35 t
Số lượng anten: 6
Tần số quan sát: 80 đến 230 GHz

Kết hợp sáu ăng ten để hoạt động giống như một kính thiên văn vô
tuyến đường kính 600 m.
Chúng có thể hoạt động kết hợp cùng nhau. Chủ yếu để quan sát thiên
thể một cách chi tiết.
Nó quan sát Mặt trời trong hơn 60 năm, bộ dữ liệu rất hiếm trên thế giới
về biến động dài hạn của Mặt trời. Nó bị bong tróc.

Sóng radio từ điện thoại thông minh, sóng radar v.v.
làm cho cuộc sống của chúng ta thuận tiện, nhưng nó cũng cản trở việc quan sát.
Trong sự hợp tác với Công nghiệp và Bộ Nội Vụ và Truyền Thông, Đài thiên văn
Quốc gia cố gắng đảm bảo sóng vô tuyến cân bằng trong công nghiệp và khoa
học. Theo một phần của thỏa thuận này, đề nghị bạn vui lòng tắt điện thoại di
động khi thăm quan ở đây.

Tần số quan sát: 1, 2, 3,75, 9,4,
, 17, 35, 80 GHz

Một thiết bị đo cường độ và đặc tính tính phân cực (độ phân cực) của
sóng vô tuyến đến từ toàn bộ mặt trời.
Nó quan sát Mặt trời trong hơn 60 năm, bộ dữ liệu rất hiếm trên thế
giới về biến động dài hạn của Mặt trời.
Đây là nguồn dữ liệu rất có giá trị. Dữ liệu mở này được cung cấp cho
công chúng và các nhà thiên văn trên khắp thế giới.

Đài phát thanh đại học Nagoya
Đường kính ăng ten: 80 cm
Trọng lượng ăng-ten: Khoảng 600 kg
Số lượng anten: 84
Tần số quan sát: 17, 34 GHz
Độ phân giải tối đa: 0,0014 °
* (Tương đương với tầm nhìn 12)

Hình ảnh mặt trời từ 84 ăng ten được kết hợp.
Tháng 4 năm 2015
Từ Viện Không gian và Môi trường Trái đất Đại
học Nagoya Tôi đã tiếp quản hoạt động.
CChụp bằng máy quay phim.
Hình ảnh Mặt trời từ Đài này

