ﺳﺘﺎره ﻧﺎﻣﯿﺮا؛ ﯾﮑﯽ از ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی
ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﯾﮏ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺸﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎ و ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻫﺎ ﺷﻮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪه ای
ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ رﺧﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .ﺳﺘﺎره ﻧﺎﻣﯿﺮا« از آن دﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن از اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه ﺳﺎز و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺳﺘﺎره در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮﻧﻮا را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺳﺘﺎره ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم » «iPTF14hlsﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺘﺎره ﻫﺎی ﻧﺎﻣﯿﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود .اﯾﻦ ﺳﺘﺎره در ﻃﯽ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﭘﺮﻧﻮا و اﻧﻔﺠﺎر رﺳﯿﺪه اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن
ﺧﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ دوﺑﺎره وارد ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ از اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻮﭘﺮﻧﻮا ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻘﻄﻪ اوج و ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺲ از
آن آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮده ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺮاﮐﻢ از ﻣﺎده و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﯾﮏ ﺳﯿﺎه ﭼﺎﻟﻪ .اﻣﺎ ﺳﺘﺎره ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده و در ﻋﻮض ﺗﺮﺟﯿﺢ
داده دوﺑﺎره و دوﺑﺎره ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮد.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۵۴ﯾﮏ ﺳﻮﭘﺮﻧﻮا از ﺳﺘﺎره  iPTF14hlsﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﯿﺪه .در آن زﻣﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮم آﺳﻤﺎﻧﯽ روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرگ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﻋﺠﯿﺐ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴دﭼﺎر ﺳﻮﭘﺮﻧﻮا ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎر
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﻔﺠﺎر اوﻟﯿﻪ آن در ﺳﺎل  ۱۹۵۴ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ
روﺷﻨﺎﯾﯽ آن ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺪاوم اداﻣﻪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻤﺘﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﺳﻮﭘﺮﻧﻮاﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺘﺎره  iPTF14hlsﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﺗﻤﺎم داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ از ﮐﻞ ﭘﺪﯾﺪه
ﺳﻮﭘﺮﻧﻮا را درﻫﻢ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺧﺼﻮص آن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ .او
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺣﺮات و ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در درون
اﯾﻦ ﺳﺘﺎره اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎدﻣﺎده ﮐﺎﻓﯽ در درون ﻫﺴﺘﻪ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه .ﮔﺮﭼﻪ
اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
رﻓﺘﺎر  iPTF14hlsآﻧﭽﻨﺎن ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮگ آن
را ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻮﭘﺮﻧﻮاﻫﺎ ﺗﺎﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

