
  V1191 Cygگرفتی  متغیر تحلیل منحنی نوری مشاهده و
 3و1، حسن زاده، امیر 2و1، دلبند، معصومه 2و1استادنژاد، ستاره

 (IOTA/ME)کارگروه متغيرهاي گرفتي قسمت خاورميانه اي مجمع جهاني زمان سنجي اختفاهاي نجومي 1
 بخش فيزيک دانشگاه شيراز 2

 موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران 3

 دهچكی
به کمک و در رصدخانه ابوريحان بيروني دانشگاه شيراز  که، V1191 Cygمتغير گرفتي از  داده گيريو  همشاهد پس از
CCD  لتر فيانجام شد، منحني هاي جديد نوري در سهBVR  گرفت و همچنين  هاي زمان کمينهبدست آمد و براي آنها

 PHOEBEو  Binary Maker هاي نرم افزار سيستم از براي تحليل منحني نوري اين. ارائه گرديدافمري جديد 
 .محاسبه و مشخص شدند امترهاي فيزيکي و هندسي جديدبه کمک آنها پارکه  ه است،استفاده شد

 

 مقدمه
به عنوان  1691در سال  Mayerبراي اولين بار توسط V1191 Cyg (GSC 03159-01512)ستاره متغير      

 گروه 5111در سال  .[1]معرفي شدروز،  1331از مرتبه کوتاه  دوره تناوب و WUMaيک دوتايي گرفتي از نوع 

Pribulla  به کمک نورسنجي اين سيستم مطالعه بار به بررسي و اولين برايCCD  از پارامترهاي پرداختند و تعدادي

و  Rucinskiسرعت شعاعي اين دوتايي توسط بررسي و محاسبه . [2]محاسبه کردندرا بدون طيف سنجي آنهندسي 

 پرداختند مداري دوره تناوبتغييرات به بررسي  5111در سال  Zhu. گروه [3]انجام شد 5112همکارانش در سال 

 .[4]و يا فعاليت هاي مغناطيسي احتمال دادند وجود جسم سومعلت رفتار و تغييرات آنرا   O-Cکه با توجه به نمودار

نيز مدلسازي  در همين سالکه ،  [5]معرفي شد Ulasسط تومولفه هاي سرد و گرم اين سيستم  5115در سال 

 .[6]ندشدکي آن محاسبه يو تعدادي از پارامترهاي فيزانجام و همکارانش  Ekmekciمنحني نوري توسط
 

 مشاهدات و نورسنجی

در رصد خانه ابوريحان بيروني  61شب در تابستان و اوايل پاييز  7طي  V1191Cygنورسنجي از متغير گرفتي 

در سه فيلتر  DSI Pro IIمدل  CCDشگاه شيراز با استفاده از تلسکوپ يازده اينچي اشميت گسگرين، مجهز به دان

BVR جانسون انجام گرفت. 

 .استفاده شدبه عنوان ستاره مقايسه  GSC 03159-01663و  GSC 03159-01409ستاره دو نورسنجي از  اين در

ه استفاده شد Maxim DLراج داده هاي عددي از آن از نرم افزار و استخ CCDباپردازش تصاوير گرفته شده براي 

به دست منحني نوري تغييرات قدر برحسب فاز  5115 در سالEkmekci  با استفاده از افمري ارائه شده توسط .است

 .[6]نشان مي دهد BVRآنرا در سه فيلتر  1که شکل  ،آمد

زمان ميانگين  1جدول  در ، کهشدند صلي و فرعي محاسبهزمان کمينه هاي گرفت ا Kwee[7]روش  با استفاده از

محاسبه و ارائه افمري جديد  ،کمينه هاي زمان اين . به کمکاستآمده BVR  هايدر فيلترآنها گيري شده 

 .(1)رابطه گرديد

(1                                                )
00000012.0000012.0

31338877.0369493.2456154
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 گرفت جديد مشاهده شده در فیلترهای : زمان های کمینه1جدول

BVR 
HJD + 

2400000 
Min 

HJD + 

2400000 
Min 

56154.370599 I 56164.398024 I 

56154.521138 II 56187.276339 I 

56158.443962 I 56187.432967 II 

56160.322393 I 56189.310889 II 

56160.480918 II 56189.470375 I 

56164.240215 II 56219.238299 I 

 BVR: منحنی نوری در فیلترهای 1كل ش          

 و تحلیل منحنی نوری جزيهت

و  BinaryMaker [8] 331افزاردر دو مرحله و به کمک دو نرم  V1191 Cygتحليل منحني نوري سيستم دوتايي 

PHOEBE 0.31a (PHysics Of Eclipsing BinariEs) [9]  انجام گرفت. ابتدا تعدادي از پارامترها مانند

و از آنها به عنوان داده هاي  [6]پتانسيل، دما، نسبت جرمي و زاويه شيب مداري از ساير مقاالت جمع آوري گرديد

استفاده شدند. پس از اعمال تغييرات در اين نرم افزار و انطباق نمودار بر روي  BinaryMaker 3.0ار اوليه نرم افز

استفاده شد. اين برنامه  PHOEBE 0.31aني نوري، از داده هاي نهايي آن به عنوان پارامترهاي ورودي برنامه منح

و تحت سيستم عامل ويندوز و به منظور تحليل منحني نوري طراحي شده است.  (WD)دويني -براساس کد ويلسون

 Overcontact binary of the WUMaمه از مد از آنجا که دوتايي مورد نظر از نوع فوق تماسي است، در اجراي برنا

منطبق ( و 5)جدول  پارامترهاي نسبيفيت کردن پارامترهاي اوليه و استخراج . در اين نرم افزار پس از گرديداستفاده 

مقايسه اي  3جدول  ، کهسيستم دوتايي به دست آمدند پارامترهاي مطلق (5کردن نمودار بر روي منحني نوري )شکل 

 را ارائه ميدهد.ساير مقاالت  بادست آمده در اين پژوهش به  نتايجاز 

 ساير اشخاصمقايسه آن با نتايج در اين پژوهش و  Phoebeپارامترهای استخراج شده از برنامه : 5جدول

 



 ساير اشخاص بابه دست آمده در اين پژوهش  مطلقپارامترهای مقايسه : 3جدول

 
 

 

 5220دوتايی در فاز تحولی سیستم و وضعیت   Bنوری در فیلترانطباق نمودار بر منحنی : 2كل ش 

 نتیجه گیری 

، که محاسبه و مشخص شدند V1191Cygپارامترهاي نسبي و مطلق سيستم دوتايي  ،با تجزيه و تحليل منحني نوري

کمي  نشان مي دهد که عمق کمينه دوم 5همچنين شکل با نتايج به دست آمده توسط اشخاص ديگر همخواني دارد. 

 بيشتر از کمينه اول است، که ميتوان علت آنرا مربوط به اثر لکه ها بر روي ستاره سردتر دانست.
 

 سپاسگزاری
که امکان استفاده از رصدخانه  از همکاري جناب آقاي پرفسور نعمت اله رياضي، رياست محترم رصدخانه ابوريحان بيروني دانشگاه شيراز     

تشکر و سپاسگزاري مي کنيم. همچنين از جناب آقاي آتيال پرو رئيس قسمت خاورميانه اي مجمع جهاني زمان صميمانه  را فراهم نمودند،

و با حمايت هاي  (IOTA/ME)که پروژه فوق با همکاري ايشان و تحت نظارت دپارتمان گرفت  (IOTA/ME)سنجي اختفاهاي نجومي 

 ر و قدرداني را داريم.مالي سازمان فضايي ايران تحقق و انجام گرفت، کمال تشک
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