
 پدیده های آسمانی

 ًیستٌذ هزهَس ّا سیاّچالِ اًذاسُ تِ کذام ّچ دارًذ ٍجَد کیْاى در کِ غزیثی ٍ عجیة اجسام هیاى در

 چیش ّوِ کِ ّستٌذ هزدُ هاًٌذ پز اتز ستارُ یک تلکِ ًیستٌذ چالِ سیاُ اسوطاى خالف تز ّا سیاّچالِ

 .کطٌذ هی خَد سوت تِ را ًَر حتی

 در الپالس پیز ًام تِ فزاًسَی داًطوٌذ یک لثل سال 022 اها تَد ًاضٌاختِ 7691 سال تا در سیاّچالِ ٍاصُ

 ٍجَد اًطتیٌگ 7671 در تَد دادُ ارائِ ای ًظزیِ تگزیشد آًْا اس تَاًذ ًوی ًَر کِ تاریکی ّای ستارُ تارُ

  ًسثیت هعادالت اس را آًْا

 .دارًذ جای ّا کْکطاى هزکش در ّا چالِ سیاُ اس هیلیارد صذّا کِ ضَد هی تصَر اهزٍس.تَد کزدُ فزض عالن

 داضتِ خَرضیذ تزاتز هیلیارد صذ تا هیلیَى یک جزهی تَاًٌذ هی لذرتوٌذ ّای سیاّچالِ اس تزخی

  ّا سیاّچالِ دیذى تِ لادر ّن ّا تلسکَج تزیي لَی تاضٌذحتی

 .کٌذ ًوی عثَر آًْا اس ًَر چَى ًیستٌذ

  در کزدُ هصزف را خَد سَخت ّوِ ستارُ یک آیذ هی تَجَد ٍلتی سیاّچالِ یک

 هیذاى ٍ ًْایت تی حجن تاال تسیار چگالی کِ ضَد هی تثذیل ای چالِ تِ ستارُ ایي تزیشد فزٍ خَد

 .تاضذ داضتِ لَی تسیار هغٌاعیسی

 ٍ علَع سهاى ٍ ستارگاى همزر جایگاُ تِ خَرم هی سَگٌذ:کِ است ضذُ ًَضتِ 19 تا 11 آیات ٍالعِ سَرُ در

 است آگاُ تشرگ سز ایي اس خذاًٍذ سیزا تشرگ است سَگٌذی ایي تذاًی اگز ٍ آًْا غزٍب

 هعلَم تعذ سالْا تزد کار تِ را سیاّچالِ ٍاصُ تار ًخستیي تزای 7696 سال در آهزیکایی داى فیشیک ٍیلز جاى

 در. ضَد هی تلعیذُ ّا سیاّچالِ تَسظ آًْا ًَر سیزا رسذ ًوی سهیي تِ آًْا ًَر کِ دارًذ ٍجَد ستارگاًی ضذ

 تِ اًفجار ٍ کاهل سَختي تا خَرضیذ حجن تزاتز سِ تا ای سیارُ هثال ّا سیاّچالِ آهذى تَجَد هَرد

 .دارًذ تزسٌاکی هکص ًیزٍی فمظ ٍ ضَد ًوی دیذُ کِ ضَد هی تثذیل کیلَهتز 02 لغز تا ای سیاّچالِ



 ستارُ کِ است رٍسی ّواى رسذ فزا حك ٍعذُ کِ رٍس آى کِ است ضذُ ًَضتِ 9ٍ 1 آیات هزسالت سَرُ در

 .است ضذى تار ٍ تیزُ حال در کِ ای ستارُ تِ هزتَط تصَیز. ضًَذ هی هحَ ٍ تار ٍ تیزُ گاى

 رًگ هاًٌذ ٍ ضَد پاضیذُ ّن اس آسواى کِ ٌّگاهی کِ است ضذُ ًَضتِ ۷1 آیِ الزحوي سَرُ در ّوچٌیي

 یک هزگ تِ هزتَط سیز تصَیز( ضذُ ًَضتِ گلگَى چزم ّا تزجوِ اس درتزخی)درآیذ( گلگَى)رس سزخی

 تثذیل سیاّچالِ یک تِ کاهل ًاتَدی اس تعذ کِ.است( Cat’s Eye Nebula)گزتِ چطن سحاب در ستارُ

 .ضَد هی

  تشرگی تسیار خویذگی دارًذ سیادی تسیار جزم کِ گاًی ستارُ ًاتَدی اس تعذ

 در کٌذ هی جذب خَد تِ را ًَر حتی ٍ چیش ّوِ کِ دارد ٍجَد آى در ای حفزُ کِ ضَد هی ایجاد فضا در

 ضثگزد اختز کِ داًی چِ تَ ٍ ضثگزد آسواى تِ کِ سَگٌذ است ضذُ ًَضتِ ۷-7 آیِ عارق سَرُ

 رٍد هی فزٍ ًَرش کِ است فزٍساًی اختز چیست؟آى

 جذب خَد در ٍ تثلعٌذ خَد در را تشرگتزًذ خَد اس اس تارّا کِ ّا ستارُ سایز لادرًذ ّا سیاّچالِ ّوچٌیي

 کِ( افتذ هی فزٍ)افتذ هی کِ ٍلتی ستارُ تِ لسن کِ ضَد هی اضارُ لزآى اٍل آیِ ًجن سَرُ در کِ.کٌٌذ

 افتادى اهکاى است هعلك چیش ّوِ کِ فضا در سیزا است فضایی چالِ تِ ستارُ ضذى کطیذُ اس دلیمی تزسین

 ضذُ دادُ لزار سیاّچالِ تِ ستارُ افتادى هَرد در ضذُ تزسین تصاٍیز اس تعذاد ایٌجا در ًذارد ٍجَد ستارُ

 .است


