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O GBT é o primeiro radiotelescópio do 

mundo, com único disco, operando em 

comprimentos de onda milimétricos. 

Possui uma área coletora de 100 metros 

de diâmetro, com abertura  

desbloqueada, fornece uma excelente 

precisão e sensibilidade sem precedente 

na faixa de operação do telescópio de 0,1 

a 116 GHz. Este telescópio faz parte do 

National Radio Astronomy Observatory – 

NRAO, e está localizado em Grand Bank, 

no oeste da Vírginia. Suas obras foram 

concluídas no verão de 2001. 

O GBT é totalmente direcionável, e cobre  

85% da esfera celeste. Apesar de seu tamanho é um equipamento de fácil operação e,  é usado 

para a astronomia durante cerca de 6500 horas por ano, com 2000 a 3000 horas por ano 

destinadas à em comprimentos de onda de alta frequência. Parte da importância científica do 

GBT se deve a sua possibilidade de movimento e facilidade de utilização, permitindo uma 

resposta rápida a novas ideias científicas. Ele está programado para atender as necessidades 

do projeto solicitados, através dos pedidos de tempo de observação, e, de fácil adequação ao 

tempo disponível, de forma dinâmica. É facilmente reconfigurado com hardware e software 

adequado, com a melhor tecnologia que a pesquisa científica exige, tornando-o viável a um 

pesquisador ou grupo de pesquisa de acordo com os objetivos científicos específicos.  

A capacidade de mapeamento com grande sensibilidade torna o GBT um complemento 

importante e necessário para os projetos ALMA, EVLA, VLBA e outros interferômetros com 

altas resoluções angulares. As instalações do Green Bank Observatory também são utilizados 

para outras pesquisas científicas, para vários programas  de educação e sensibilização pública 

e para formação de estudantes e professores. 

Nas próximas décadas, o GBT contribuirá para descobertas e para nossa compreensão em 

diversas áreas como a detecção de ondas gravitacionais, a formação de estrelas, estudo de 

galáxias e aglomerados de galáxias, origem da vida, composição dos planetas e seus satélites e 

outros princípios de governam o universo. 
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