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  چكيده

نجـا  در اي. شدگي خطوط طيفي آنها اسـت  خش محوري اجرام آسماني، مطالعه ميزان پهنري سرعت چرگي روشهاي اندازه نتري موثر يكي از    

اين شدگي  ن ستاره و عوامل مؤثر بر پهناز اي  ��في خط طي بررسيسپس با  .ممي دهيرا شرح ) Alkaid(جلودار ف ستارهچگونگي ثبت طي

  . مكني سبه مي، سرعت چرخش محوري آن را محافيخط طي
 

  قدمهم

ش هفـت  بـوده و پيشـاپي   خرس بزرگصورت فلكي  درخشان هاي ستاره يكي از) η UMa( قائديا  جلودارستاره      

. اسـت  1ر86ر ظاهري آن و قد اردد قرار دسال نوري از خورشي 100 حدود ره در فاصلهن ستااي .شود ديده مياورنگ 

دمـاي سـطحي ايـن سـتاره حـدود       .برابر خورشيد اسـت  1350 حدود بندگيتا و برابر 6با جرم حدود  اي منفرد ستاره

سـرعت چـرخش    Bو  Aفي از سوي ديگر ستارگان رده طي. ردگي جاي مي B3 Vفي رده طيدر  درجه كلوين و 1700

كـي از  ي جلـودار ن سـتاره  بنـابراي . دارنـد في محدوده رشته اصلي ستارگان هاي طي محوري زيادتري نسبت به ساير رده

  .   ]2[ شود چرخان محسوب مي تندستارگان 

باشد، در اثر چرخش ستاره، بخشي از ستاره در حال نزديك شدن در راستاي ديد ناظر ن ك ستارهيمحور دوران اگر     

خطـوط طيفـي    ،حال اگر طيف اين سـتاره را ثبـت كنـيم   . خواهد بود اوبه ناظر و بخش ديگري در حال دور شدن از 

و خطوط طيفـي  د كن به سمت ناحيه آبي انتقال پيدا مياندكي در اثر پديده دوپلر بخشي كه در حال نزديك شدن است، 

دوران سـتاره موجـب    جـه در نتي. يابـد  انتقـال مـي  سمت ناحيه قرمز به بخشي كه در حال دورشدن از ناظر است كمي 

تـوان سـرعت    شدگي خطوط طيفـي مـي   يري ميزان پهنگ با اندازه. شود ي خطوط طيفي دريافت شده از آن ميشدگ پهن

�sinسرعت ظاهري دوران برابر  .]1[ دوران ستاره را محاسبه نمود   . باشد مي �
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اما عالوه بـر دوران،  ]. 1[زاويه بين راستاي ديد ناظر و محور دوران ستاره است  �سرعت دوران،  �، )1(در رابطه     

شدگي اثر  مان، پهنشدگي اثر زي شدگي طبيعي، پهن پهنشدگي تالطمي در جو ستاره،  ، پهنگرمايي شدگي دوپلري پهن

در محاسـبه سـرعت    .ف آنهـا هسـتند  ستارگان در ناحيه ديداري طيـ شدگي خطوط طيفي  ترين عوامل پهن استارك مهم

  .ر آثار قابل چشم پوشي استساي چرخشي، شدگي دوپلري پهن غير از ،چرخان تندچرخش محوري ستارگان 
  

  ه جلودارچگونگي ثبت طيف ستار

نماي مـدل   تلسكوپ طيفبر روي اين . استفاده شده استاينج  16با قطر دهانه تلسكوپ ك يبراي ثبت طيف از      

Lhires III و تصاوير توسط دوربين  است هخط بر ميليمتر نصب شد 2400توري پراش با تراكم  دارايCCD   مـدل

SBIG-ST2000  تـرين   سـتاره را از بـين درخشـان    ،ه به كوچك بودن قطر دهانه تلسـكوپ با توج .است دهگرديثبت

 ستاره مـورد نظـر   همچنين. تري داشته باشد كه خطوط طيفي هيدروژن واضح بطوري. ماي كردهانتخاب  ستارگان آسمان
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غييرات كمتـري  ت ستاره مناسب را از بين ستارگان رشته اصلي انتخاب كرديم تا. است زيادينسبتا داراي سرعت دوران 

  .دده در طيف خود نشان 

ذكـر   km/s150متوسط بطور  محوري آنچرخش سرعت  .استبدون ديسك گازي در اطراف خود  جلودار  ستاره    

 ترين خطوط يكي از واضح آبي طيف،-ر ناحيه سبزد آنگسترم، 4861ر332با طول موج  ��خط طيفي  .]3[ شده است

ثبـت  تصوير  ثانيه در هر 800طيف اين ستاره را با زمان نوردهي  ��بنابراين ما هم محدوده  .است ن ستارهدر طيف اي

بـراي كـاليبره كـردن تصـاوير از     . تنظيم شده استگراد زير صفر ده درجه سانتي ،CCDدماي فعاليت دوربين . ماي كرده

سـياره ناهيـد اسـتفاده     )Fe1(و آهـن  �� وططيف دريافتي از سياره هرمزد همچنين خط )Mg1(خطوط طيفي منيزيم

ف يـ طاز  ثبت شده توسط تلسكوپهاي ديگـر،  هاي ايم با طيف هايي كه ما ثبت كرده براي مقايسه نمونه طيف .شده است

ك يـ نگـاري بـا تـوان تفك    فيـ متر و طيسـانت  193كه توسط تلسكوپي به قطر  1الودي هاي گاه دادهيو پايموجود در آرش

م غشـود، عليـر   مشـاهده مـي  ) 1(همانطور كه در شكل]. 4[ شده است استفاده ثبت گرديده است، 1996در سال 42000

  .انطباق نسبتا خوبي بين دو منحني نوري وجود دارد طيف ثبت شده،وجود افت و خيزها در 

  
هاي الودي از  با منحني نوري موجود در پايگاه داده )به رنگ قرمز( ستاره جلودار ��ه مودار منحني نوري ثبت شده از ناحين) 2(شكل

 )به رنگ آبي( ن ستارههمي
 

   جلودارچگونگي محاسبه سرعت چرخش محوري ستاره  

سـپس بـا بـرازش منحنـي     . ايـم  پردازش و تحليل كرده Visual Specپس از ثبت طيف ستاره، تصاوير را با نرم افزار 

بـراي ايـن   . ايم را به دست آورده FWHMمقدار عرض ميانه ارتفاع بيشينه يا   �βگاؤسي مناسب در ناحيه خط طيفي 

تاره را متناسب با شدت نور دريافتي بر منحني نـوري  كار ابتدا يك منحني پالنك براي جسم سياهي با دماي سطحي س

افزاري حذف كرده و منحني گاؤسـي مناسـب را    ها يا موجكها را بصورت نرم سپس آثار مربوط به نوفه. ايم منطبق كرده

 در. طيف ثبت شده با پردازش اوليه نشان داده شده است) 2(در قسمت باالي شكل. ايم بر ناحيه مورد نظر برازش كرده

ها  براي رسيدن به اين منحني بخش زيادي از نوفه. قسمت پايين آن، منحني شدت بر حسب طول موج رسم شده است

با اين وجود به دليل اجتناب از حذف اثر خطوط ضعيف در طيـف سـتاره منحنـي نـوري كـامال      . حذف گرديده است

اما اين منحنـي بـه صـورت    . هر شده استبصورت يك منحني با عمق نسبتا زياد ظا ��خط طيفي . هموار نشده است
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توانـد ناشـي از    اين آثـار مـي  . شود هايي مشاهده مي هاي آن ثاثير وجود ناهمواري يك منحني گاؤسي نبوده و در ديواره

هاي گرمايي يا وجود آلودگي نوري  همچنين ممكن است در اثر نوفه. تاثيرات وجود خطوط فلزي در طيف ستاره باشد

اما در اينجـا بـه   . ماي آورده دست بشدگي  آثار پهن همهناشي از  FWHMرا براي  4ر9702مقدار . شددر منطقه رصد با

   .مدهي قرار مينظر  مدرا  چرخشي شدگي دوپلري پهن اثر فقط لي كه قبال اشاره شددالي

  
  در باال و منحني نوري شدت بر حسب طول موج همان طيف در پايين ��طيف ثبت شده از ستاره جلودار در ناحيه  :4شكل

   )رنگ آبي(و منحني پالنك مربوط به دماي سطحي ستاره  )رنگ قرمز(برازش شده ��برخط پهن شده  سيكه منحني گاؤ به رنگ سبز 
  

را به دست ي دوپلري چرخشي ، پهن شدگ)1(در رابطهشدگي كل  پهنبه جاي  FWHM مقداربا قرار دادن     

ستاره در يك  اي از چراكه سطح منطقه. است) 1(در رابطه λ∆دو برابر مقدار  مقدار به دست آمده در اينجا. مآوري مي

دوپلر  لذا تاثير پديده. است ناظراي ديگر در همان زمان در حال دور شدن از  يك شدن و سطح منطقهدمان در حال نزز

  .شود دو برابر مي
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�sin، مقدار )2(اري در رابطه با جايگذ  يعني آن هاي قبلي گيري با اندازهكه  ،آيد به دست مي km/s 153برابر با  �

km/s 150 3[درصد قابل مقايسه است  2با اختالف حدود  ثبت شده قبليمقدار محاسبه شده با نتايج . نزديك است[.  

، آلودگي نوري محيطي و نجو زمي رطوبت و غبار در تواند ناشي از مشاهده مين امل خطا در ايون عتري مهم    

  . باشد دستگاه يهاي گرماي نوفه
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