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ستارگان متغير

  ستارگان در طول دوران حيات خود بدون تغيير نمیمانند. رنگ، نوع، قطر  و درخشش آنها با زمان تغيير
 تغيير درخششارند.میکند.  اين تغييرات در طی ميلياردها سال قابل مشاهده نيستند اما تعدادی از ستارگان تغييرات مهم و سريع د

حنی نور را رسماين نوع ستارگان راحتتر قابل مشاهده است. نام اين ستارگان ستارگان متغير است. برای اين ستارگان میتوان من
کرد و بر اساس آن نوع ستاره متغير را تشخيص داد.

 تغييراتی که بهحدود بيست هزار ستاره متغير وجود دارد. برخی از اين ستارگان متغير تغييرات برونی از خود نشان میدهند يعنی
دليل شرايط خارجی ايجاد میشوند:

  تپ اختر تاکنون۵۵٠دسته اول تپ اخترها هستند که پالسهای دورهای دارند که مربوط به چرخش ستارگان نوترونی است (حدود 
شناسايی شده)

را پنهاندسته دوم ستارگان دوتايی دارای گرفتگی هستند که يکی از آن دو به طور متناوب جلوی ديگری قرار میگيرد و آن 
 جفت تاکنون شناسايی شده)۴١٠٠میکند (حدود 

م يا نامنظم باشند.تغييرات درونی در ستارگان متغير به دليل تغييرات فيزيک خود ستاره ايجاد میشوند. اين تغييرات میتوانند منظ
ستارگان دارای تغييرات درونی به دو دسته تقسيم میشوند:

 ستاره انفجاری تاکنون شناسايی١۶٠٠دسته اول ستارگان انفجاری هستند که جهشهای نامنظم و غيرقابل پيشبينی دارند (حدود 
شده)

 ستاره از اين ستارگان١۴٠٠٠دسته دوم ستارگان پالسداری هستند که تغييرات تابش آنها به طور دورهای انجام میشود (حدود 
پالسدار تاکنون شناسايی شده)

انواع ستارگان متغير با تغييرات درونی:

. ستارگان متغير انفجاری:١
 تابش اين ستارگاناز مهمترين ستارگان متغير انفجاری نواخترها و ابرنواخترها هستند که به طور ناگهانی در آسمان ديده میشوند.

 ميليون بار افزايش برای ابرنواخترها)۴٠ بار افزايش برای نواخترها و ٣٠٠٠٠به ظور ناگهانی افزايش میيابد (

نواخترها:
فجارهای نواخترهانواخترها طبيعتی دوگانه دارند. بين دورههای پالس آنها و حرکت اربيتالیشان تشديد يا رزونانس وجود دارد. ان

  شناخته شدهاند و مربوط به اتمهایO ،N ،Cرا میتوان طبق ويژگیهای گرماهستهای واکنشهای زنجيرهای که با دورههای 
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  دارایA نزديک به يکديگر را در نظر بگيريم. ستاره B و Aکربن، ازت و اکسيژن در سطح آنها است توضيح داد. دو ستاره 
 يک کوتوله سفيد با چگالی باال است که سطح آن غنی از کربن، ازت وBچگالی کم و غنی از هيدروژن است درحالی که ستاره 

 مافوقاکسيژن میباشد و پوشش هيدروژن و هليم خود را پس از يک انفجار از دست داده است. گاز ستاره اولی با سرعتهای
اصوت روی ستاره دومی میافتد و انرژی انتقال يافته به آن از مخلوط هيدروژن، کربن ازت و اکسيژن ستاره دومی ر
ی کربن،دربرمیگيرد و دمای آن را به ميليونها درجه سيليسيوس میرساند. در چنين شرايطی واکنشهای زنجيرهای بين اتمها
یشود يعنیازت و اکسيژن آغاز میشود و انفجاری شديد  در اتمسفر ستاره دومی رخ میدهد که درواقع تشکيل نواختر را سبب م

تاره اولی رویستاره دومی تبديل به نواختر میشود. سپس يک دوره آرامش وجود دارد تا اين که دوباره مقدار کافی از گازهای س
شد زمان بين دو انفجارستاره دومی بيفتد. دوره انفجارها بستگی به جرم ستاره دوم و دمای اوليه آن دارد. اگر دمای ستاره دوم کم با

د داشت وطوالنی خواهد بود که در اين صورت ستاره دوم زمان الزم برای دريافت مقدار زيادی از گازهای ستاره اول را خواه
انفجار حاصل از آن شديدتر خواهد بود.

له در کهکشان راهمنحنی نور نواخترها دارای ماکزيمم تابش يکنواخت است و به اين دليل نواختر به عنوان نشانه تعيين کننده فاص
 اين نوعشيری و حتی در کهکشانهای ديگر است. افزايش ناگهانی تابش نواخترها به همراه تغييرات طيفی آنها است. در طيف

دمای تهييج افزايشستارگان خطوط جذبی مربوط به اتمسفر ستاره ديده میشود که تحت اثر داپلر جا به جا شدهاند. با کاهش دانسيته 
نيمممیيابد و اليه گازی معکوس میشود و همين خطوط در طيف نشری ديده میشود. از تفاضل اندازه انفجار ماکزيمم و مي

نواخترها میتوان طبق فرمول زير دوره آنها را برحسب روز محاسبه کرد:

magnit. min - magnit. max = 0,5 + 1,7 log P

P.در اين فرمول دوره پالس ستاره برحسب روز است 

 از يک باردوره برخی نواخترها ميليونها سال است و به همين دليل برخی از اين نوع ستارگان با وجود درخشش بسيارشان بيش
مشاهده نشدهاند.

ابرنواخترها:
 ابرنواختر٣ نواختر در کهکشان راه شيری وجود دارد پديده ابرنواختر بسيار نادرتر از آن است.  تنها ١٠٠ تا ٣٠درحالی که بين 

)١۵٧٢) و ابرنواختر تيکو (مشاهده شده در سال ١۵٠۴در کهکهشان ما مشاهده شده است. ابرنواختر خرچنگ (مشاهده شده در سال 
).١۶٠۴و ابرنواختر کپلر (مشاهده شده در سال 

تر است.طيف نوری ابرنواخترها از طيف نوری نواخترها متفاوت است. در ابرنواخترها افزايش درخشش کندتر اما بسيار بيش
ه ابرنواخترهادرخشش زياد اين نوع ستارگان باعث میشود که آنها را حتی از کهکشانهای ديگر نيز بتوان مشاهده کرد. از مشاهد

 ابرنواختر در کهکهشانهای ديگر مشاهده شده است.٣٠٠میتوان فواصل آنها تا زمين را تخمين زد. تاکنون حدود 

 تقسيم میشوند. ابرنواخترهای دسته اول درخشش بيشتری نسبت به ابرنواخترهای نوع دوم دارند.٢ و ١ابرنواخترها به دو نوع 
اره اولی با جرم کمابرنواخترهای تيکو و کپلر از دسته اول هستند. اين نوع ابراخترها سيستمهای دوتايی نزديک به يکديگرند که ست

اسخار (حدمتالشی میشود و کوتوله سفيد ستاره دومی را به سمت خود میکشد و به اين طريق جرم آن به جرم بحرانی -حد چاندر
و اتمهای آهن،تعيين کننده بين کوتوله سفيد و سياهچاله) میرسد و افزايش دمای آن سبب ايجاد انفجارهای جديد هستهای میشود 

 اول هستندکبالت و نيکل از اين واکنشهای هستهای به وجود میآيد. ابرنواخترهای نوع دوم دارای درخشش کمتری نسبت به نوع
 جرم ستارهای است که٨و کاهش درخشش آنها نيز نظم کمتری نسبت به گروه اول دارد. جرم ابرنواخترهای نوع دوم بيشتر از 

شود که تابشواکنشهای زنجيرهای در آن به ايجاد اتمهای آهن منجر میشود که به طور ناگهانی در کمتر از يک ثانيه منفجر می
 در ابر بزرگ١٩٨٧ذرات نوترينو و تشکيل عناصر سنگينتر از آهن را نتيجه می دهد. ابرنواختر مشاهده شده در فوريه سال 

 نوترينو توسط آمريکايیها٨ ذره نوترينو توسط ژاپنیها و ١١ ساعت قبل از کشف اين ابرنواختر ٣مگالن از اين نوع است. 
رديابی شد.

 کيلومتر در ثانيه١٨٠٠٠گازهای حاوی الکترونها، پروتونها يا هستههای هيدروژن، ذرات آلفا يا هستههای هليم و … با سرعت 
د. امکان دارد کهپراکنده میشوند و اشعه سيکلوتون توليد میکنند و برخی از اين ذرات همان عوامل ايجادکننده اشعه کيهانی هستن

تشکيل برخی کهکشانها مربوط به انفجار همزمان  زنجيرهای از ابرنواخترها باشد.

ستارگان انفجاری جوان:
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نفجاری جوان در يک انفجار تابشی میتواند مرحله پايانی حيات يک ستاره را نشان دهد يا نشانگر تولد ستارهای باشد. ستارگان ا
که احتماال ازفضايی که ماده گرم ميان ستارهای فراوان است پديد میآيند. برخی از اين نوع ستارگان دارای پوشش گازی هستند 

ناپايدارند وتراکم کربن که گاهی باعث تاريک شدن ستاره میشود تشکيل شده است. ستارگان بسيار درخشان که جرم بااليی دارند 
با انفجارهای نامنظم مواد خود را به بيرون پرتاب میکنند.

. ستارگان متغير دورهای:٢

م و دانسيتهپالسهای ستارگان متغير دورهای با سرعت صوت منتشر میشود. دوره پالسهای اين ستارهها را می توان با داشتن جر
و شعاغ آنها تعيين کرد. رابطه بين اندازه مطلق تابش و دوره پالس اين نوع ستارگان به صورت زير است:

M = – 2,25 log P – 1,5

Pزمين را در اين فرمول دوره پالس ستاره برحسب روز است. از اندازه تابش مطلق اين نوع ستارگان میتوان فاصله آنها تا 
تخمين زد.

ستارگان متغير دورهای به دو نوع تقسيم میشوند:

:١ستارگان متغير پالسدار با جمعيت از نوع 

 ميليون کيلومتر است و١٠٠ مشاهده میشوند. قطر آنها حدود ١اين نوع ستارگان جوان هستند و در صفحه کهکشانی با جمعيت 
 درجه سانتيگراد است و سفيد رنگ هستند.  برخی از اين ستارگان دوره پالس کوتاه دارند و بعضی٧٠٠٠ تا ۵۵٠٠دمای آنها بين 

ديگر از آنها درخشانتر و دارای چرخش سريع هستند.

:٢ستارگان متغير مرتبط با جمعيت از نوع 

کتهایاين نوع ستارگان در تودههای کهکشانی مشاهده میشوند. تغيير دوره پالس اين نوع ستارگان ناگهانی است زيرا حر
حالی که بعضیاتمسفری پيچيدهتری نسبت به ستارگان دسته اول دارند. اتمسفر برخی از اين ستارگان دارای هليم فراوان است در

ديگر از آنها که دارای پالسهای طوالنی هستند ستارگان بزرگ قرمز غنی از اکسيژن و کربن هستند.

. ستارگان متغير مغناطيسی٣
تغييرات شدتتعدادی از ستارگان متغير وجود دارند که شدت ميدان مغناطيسی آنها به طور دورهای تغيير میکند. برای رديابی 

ع ستارگانميدان مغناطيسی ستارگان متغير به تکنيکهای دقيق احتياج است. تغييرات شدت ميدان مغناطيسی تعدادی از اين نو
 سال است. به٢٢بررسی شده است. خورشيد نمونهای از اين نوع ستارگان متغير است که دوره تغيير شدت ميدان مغناطيسی آن 

+ گوس افزايش١۶٠٠- به ١۴٠٠  از Canum Venaticorum روز شدت ميدان مغناطيسی ستاره  ۵,۵عنوان مثال در طی 
ها مشاهدهمیيابد.  يک فعاليت فام سپهری (کروموسفری) در برخی از اين نوع ستارگان نيز در خطوط دورهای در طيف نشری آن

شده است.

منبع:

Astronomie, Agnès Acker, Masson, 1992, Paris

 نگارش يافته توسط : ترانه جوانبخت

سايت دکتر ترانه جوانبخت

www.javanbakht.net

 

ايران نجوم » متغير ستارگان http://www.iranastro.ir/fa/1390/04/ متغير-ستارگان /

3 of 6 11-07-15 02:24 PM



نجوم عمومی ١٣٩٠م, ٢١سه شنبه, تير 

اضافه کردن نظر

ايميل (پنهان میشود) (الزم)  نام (الزم)

تفسير  وبالگ 

بفرست

کد کپچا 

پژوهش

  Search

دسته اخبار

)NGC (3اجرام مسيه و 
)۶ (اخبار نجومی

)٢ (اخترباستان شناسی
)۴ (افسانه صورت های فلکی

)٢ (اقمار
)۶ (بارش های شهابی

)١ (ترموديناميک و مکانيک سياالت
)۵ (تلسکوپ های فضايی

)٧٣ (دستهبندی نشده
)۵ (راهنمای رصد سيارات

)١ (رصد سيارک ها
)٣ (رصدخانه های باستانی

)۵ (سامانه خورشيدی
)۵ (سيارات

)١ (فراخورشيدی ها
)١ (مراسمات نجومی
)٣ (موجودات فضايی
)۴ (مکانيک آسمانی

)٣ (نجوم اسالمی

ايران نجوم » متغير ستارگان http://www.iranastro.ir/fa/1390/04/ متغير-ستارگان /

4 of 6 11-07-15 02:24 PM



)۵ (نجوم عمومی
)٣ (هوا فضا

)٢١ (پديده های رصدی
)٨ (کيهانشناسی

)۴ (گزارشات نجومی

آرشيو ماهانه

آرشيو ماهانه

سايت های پيشنهادی

آسمان شب ايران
استرو تاک

دکتر ترانه جوانبخت
ماهنامه نجوم

نجوم يزد

همکاری با ما در اين سايت

نامنويسی
ورود

RSSپيگيری نوشتهها با
RSSپيگيری ديدگاهها با 
WordPress.org

آخرين ارسال ها

ستارگان متغير
راهنمای رصد سيارک وستا

ويژگیهای تپ اخترها
مقارنه ماه و اپوش (قلب العقرب)
مثلث ماه , کيوان و سماک اعزل

برچسب ها
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محمد ماه فوتون صورت فلکی شهاب سنگ سيارات سحابی ستاره شناسی زهره زمين زحل رصد دنباله دار دايره البروج خوشه پروين خورشيد گرفتگی
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