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Seminar “Kỹ thuật Chế tạo kính Thiên văn Vô tuyến” 

 

Sáng ngày 15/10/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Kỹ thuật chế tạo Kính thiên văn vô tuyến” 

tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Seminar có sự tham dự của Kỹ sư Lương Quang Thủy 

- Viện Vật lý Thiên văn Lý thuyết Canada, cô Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT 

Chuyên Lê Quý Đôn, TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân cùng đông đảo cán bộ, 

giảng viên Đại học Duy Tân và học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. 

  

  

Kỹ sư Lương Quang Thủy giới thiệu về Kính thiên văn vô tuyến tại buổi Seminar 

  

Phát biểu tại buổi Seminar, TS. Võ Thanh Hải cho biết: “Trong suốt 21 năm thành lập và phát triển, 

Nghiên cứu khoa học luôn là một trong những hoạt động được Đại học Duy Tân chú trọng đ u tư và 

quan tâm triển khai sâu rộng đến cán bộ, gi ng viên và sinh viên  Đến nay, nhà trư ng đ  c  131 công bố 

quốc tế c  ch  số ISI và là trư ng đại học n m trong Top 2  tổ chức c  công bố quốc tế nhiều nh t  iệt 

Nam theo công bố của Bộ Khoa học & Công nghệ  Hiện nay, Duy Tân đang triển khai thực hiện kế hoạch 

kết nối Nghiên cứu khoa học với các trư ng THPT theo chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo nh m hỗ 

trợ các trư ng THPT trong các hoạt động nghiên cứu và tham gia các cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ 

thuật  Không ch  hỗ trợ các trang thiết bị, phòng thí nghiệm, cử gi ng viên hướng dẫn các trư ng THPT 

thực hiện các đề tài nghiên cứu mà đối với những ý tưởng sáng tạo và kh  thi, Duy Tân sẽ cùng đ u tư 

giúp các trư ng phát triển các ý tưởng đ  thành s n phẩm hoàn thiện ” 
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 Đông đ o học sinh Trư ng THPT Chuyên Lê Quý Đôn tham dự Seminar 

 

Tại Seminar, Kỹ sư Lương Quang Thủy đã cung cấp đến các em học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn những thông tin cơ bản về việc chế tạo Kính thiên văn vô tuyến c ng như những ưu điểm của loại 

 ính này trong việc quan sát v  tr . Theo đó, Kính thiên văn vô tuyến hoạt động như một máy thu vô 

tuyến, đ i tư ng quan sát chủ yếu là dải Ngân hà trong v  tr . Để chế tạo một chiếc Kính thiên văn vô 

tuyến đơn giản chỉ cần chảo vệ tinh C Band, bộ  huếch đại nhiễu thấp, bộ  huếch đại In-line và USB 

Dongle. Chiếc  ính này sẽ ghi nhận những bức xạ vô tuyến của các thiên thể trong dải Ngân hà, tính toán 

và vẽ đư c bản đồ phân b  vật chất của dải Ngân hà. Nếu như Kính thiên văn quang học bị hạn chế tầm 

quan sát bởi  hí quyển của Trái đất và chỉ có thể quan sát v  tr  vào ban đêm trong điều  iện thời tiết t t 

thì Kính thiên văn vô tuyến có ưu điểm vư t trội là  hông bị giới hạn tầm quan sát và có thể quan sát cả 

ngày lẫn đêm.  

 

Không chỉ đư c tìm hiểu những  iến thức thú vị về Thiên văn học, các em học sinh Trường THPT 

Chuyên Lê Quý Đôn còn đư c tham quan thư viện, các phòng thí nghiệm cùng các trang thiết bị ph c v  

Nghiên cứu  hoa học tại Duy Tân để hiểu rõ hơn về môi trường học tập và nghiên cứu ở Đại học. Học 

sinh Nguyễn Tiến Văn - Lớp 11A4 (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) chia sẻ: “Seminar tổ chức tại 

Đại học Duy Tân hôm nay thực sự r t ý ngh a đối với học sinh chúng em khi biết thêm được r t nhiều 

điều mới lạ, hữu ích về thế giới  ung quanh và tạo hứng thú Nghiên cứu khoa học cho chúng em ngay t  

khi đang học tại trư ng phổ thông  Em c ng r t  n tượng với cơ sở vật ch t hiện đại của Đại học Duy 

Tân và mong r ng sau này sẽ c  cơ hội học tập tại trư ng để thỏa sức theo đuổi những đam mê c ng như 

sở thích của b n thân ” 

 

Đư c biết, Đại học Duy Tân đã và đang nghiên cứu về Nguyên lý phân tích phổ của sóng vô tuyến. Kết 

quả của nghiên cứu này sẽ là nền tảng cơ bản cho việc chế tạo Kính thiên văn vô tuyến tại Đại học Duy 

Tân trong tương lai. 
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(Truyền Thông)  

 


