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اجن
ِ
پریمواد ِن ِت ِ
برگردان :امید برومند

بسیاری از سیاهچالههای فضای ،زمان کوتایه بعد از مهبانگ به طرز شگفت ن
انگتی بزرگ بودهاند .مکانیسم جدیدی در پیدایش سیاه-
ی
چالهها ،باید معمای چگونگ پدیدار شدن آنها را حل کند.
ر
ر
ن
دان نظری از دانشگاه ِییل در
ِ
پریمواد ِن ِت ِاجن اخت فتیک ِ
ایاالت متحد آمریکا است .او سیاهچالهها و تاثتات آنها بر
ساختارها و تکامل کهکشان ها را بررش یمکند.

ن
اولی لحظههای پیدایش خود ،بهگونهای
کیهان در
ر
غتقابل تصور داغ و فشده بود .زمان درازی طول کشید
ن
که کیهان به اندازهی کاف انبساط یافت و خنک شد تا اتم-
ها پیدید آمده و جهان را با گاز پر کردند .این گازها در یط
اولی ستار ن
گای ر
ن
فشده
چند صد میلیون سال بهصورت
شدند که  400میلیون سال بعد از مهبانگ ،بهتدری ج
کهکشانها را تشکیل دادند .ر
اختشناسان دریافتند که در
یعن ر
آن زمان ،راستهی دیگری از اجسام نجویم ن
اختوش-
ها رشوع به تابش کردند.

همانگونه که این تصویر ن
هتی
ر
اختوشها از
نشان یمدهد،
درخشانترین پدیدههای کیهان
هستند .آنها توسط سیاه-
چالههای عظییم هدایت یم-
شوند که مادهی فروریزنده در
خود را داغ یمکنند.

ی
درخشندگ به شدت زیاد ر
اختوشها از
روشنای و
سقوط گاز بدرون سیاهچالههای «فوقالعاده کالن
طریق
ِ
جرم» با جریم به اندازه چند میلیارد برابر جرم خورشید،
و داغ شدن این گاز ،تحقق یمیابد .آنها جزو درخشان-
ن
همی جهت از مسافتهای
ترین سازهها در جهاناند و به
ن
بسیار دور قابل مشاهدهاند .اما دورترین و به همی علت
اختوشها ،ر
قدییمترین ر
اختشناسان را در مقابل معمای
ی
بزرگ قرار یمدهند ،زیرا آنها در آن دوران نیمبایست
اصلن وجود یمداشتند.
نظریههای رایج در مورد پیدایش سیاهچالههای فوق-
العاده کالن جرم ،ن
ر
بیشت
زمای بهاندازه یک میلیارد سال و
را برای پیدایش این سیاهچالهها برآورد یمکنند .در سال
 ،2001ر
اخت شناسان در چارچوب نقشهبرداری دیجیتال
از آسمان ،به نام اسلون ( Sloan Digital Sky
 )1( )Surveyبا ر
اخت ر
وش برخورد کردند که به دور ِان به-
ر
جوانت جهان تعلق داشت .پژوهشگران در سال  2017در مورد رکورددار دیگری گزارش دادند که در  690میلیون سال بعد از مهبانگ
مراتب
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ن
ن
چنی مدت
کیهای چطور توانستهاند در
یمدرخشیده است .فانوسهای
زمان کوتایه شکل بگتند؟
بسیاری از ر
اولی سیاهچالهها ،ن
ن
یعن
اختشناسان بر این عقیدهاند که
ن
نخستی
بذر سیاهچالههای کالنجرم پسانتر پدید آمده ،از انفجار
ن
ر
ن
چنی بازماندگای یم-
نواخت بجا ماندهاند .اما
ستارگان به مثابهی ابر
ر
حداکت جریم به اندازهی چند صد برابر جرم خورشید را دربر
توانستند
ن
.
داشته باشند تصور این نکته مشکل است که چنی اشیای در مدت زمان
ن
کاف کوتاه ،مقدار بسیار زیادی ماده از اطراف خود جذب کنند.
به اندازه
ن
رفت
من و بعض از همکارانام  10سال پیش ،مدیل را به مثابه برون ِ
احتمایل از این وضع دشوار پیشنهاد کردیم که بدون تولد یا مرگ ستارگان
ُ
مستقیم
مبش
ِ
کار یمکند .بر اساس این مدل ،بذرهای سیاهچالهها بر اثر ر ِ
گاز در یط چند  100میلیون سال بعد از مهبانگ بوجود آمدند .پس از
آغازی شی ع ،این سیاهچالهها توانستند به ر ر
احن از جرم اولیه  10تا 100
هزار برابر جرم خورشید تا  10میلیارد برابر جرم خورشید رشد یابند .اما
آیا این موضوع اینگونه رخ داد؟ احتمالن تلسکوپ فضای جیمز وب
( )JWSTکه پس از چند بار تاخت در سال  2021به فضا پرتاب خواهد
شد ،به این سوال پاسخ خواهد داد.

در یک نگاه
بذر هیوالهای سیاه
ر
 -1ر
اختشناسان در بخشهای بسیار دور و بافمانده از دوران
ن
جوای کیهان ،اجسام فوقالعاده درخشندهای به نام
ر
اختوش (کوازار) را مشاهده یمکنند .سیاهچالههای عظیم،
نتوی محرکه و هدایت کننده آنها هستند.
ن
چنی سازههای توانستند به
 -2مشخص نیست که چگونه
.
این شعت پس از مهبانگ بهوجود آیند نظر تا کنون
ن
انفجار ستارگان کالنجرم ،بهاندازهی کاف
پذیرفته شدهی
ِ
برای رشدی به ابعاد یک ر
اختوش شی ع نیست.
 -3ن
فتیکدانان جایگزین دیگری را وارد صحنه یمکنند:
ُ
مبش ابرهای گاز
سیاهچالهها یمتوانند بهطور مستقیم از ر ِ
حاصل شده باشند .بهزودی یمتوان این نکته را با
تلسکوپهای جدید بررش کرد.

حن نور از گرانش عظیم آنها نیمتواند فرار کند .تا قبل از کشف ر
سیاهچالههای فضای اجسام نجویم مرموزی هستند که ر
اختوشها
ر
حن روشن نبود که آیا سیاهچالهها تنها یک کنجکاوی ن
داشی هیچ ن
ر
ن
ن
معن و اهمیت واقیع
انشتی ،بدون
ریاض در نظریهی نسبیت عام
ر
ر
بودهاند یا خت .اما اختشناسان در اختوشها ،تابش مادهای را مشاهده یمکنند که در حقیقت به داخل ساختار مربوطه سقوط کرده و
فرو یمریزد.

رشد فوقالعاده رسی ع ،به توضیح فوقالعادهای نیاز دارد
بیشت سیاهچالهها ن
ر
زمای بهوجود یمآیند که ستارگا نی با جریم حدود  10برابر جرم خورشید ،سوخت هستهای
بر اساس انگاشت امروزه،
ر
ُ
خود را تمام کرده و به این ترتیب خنک شوند .گرانش چته شده و ستاره یمرمبد .این وضعیت منجر به یک انفجار ابر نواخت شده و یک
ن
اختشناسان یمپنداشتند که نمونههای موجود سیاهچالهها در ر
طوالیای ر
اختوشها (کوازارها) ن
نت
سیاهچاله از خود بهجا یمگذارد .زمان
باید اینگونه بهوجود آمده باشند .بنابر یک تصور ،ممکن است موضوع بر ش پسمانده ستارهای از گروه بندی ( III )Populationباشد
ن
اولی ستارگان کیهان هستند .این ستارگان حدود  200میلیون سال پس از مهبانگ ،هنگایم که گاز اولیه کیهان شد ،پاره پاره و به
که جزو
ابرهای جداگانه تجزیه شد ،پدید آمدند .ستارگان گروهبندی  IIIاحتمالن کالنجرمتر از ستارگان نسلهای بعدی بودند و شاید سیاهچالههای
با جریم برابر با چند صد برابر جرم خورشید از خود بهجا یمگذاشتهاند .در صورت پیدایش این ستارگان در خوشههای ر
متاکم ،سیاهچالههای
نتیجهشونده از آنها ،بهشعت در یکدیگر ادغام شده و به نمونههای با هزاران برابر جرم خورشید تبدیل یمشدند .با این حال ر
حن این
اولی ر
ن
اختوشها در جهان جوان عمل کنند.
سیاهچالهها بسیار کوچک بودند که بتوانند بهمثابهی نتوی محرکه و هدایت کننده
ی
عالوه براین بر اساس گمانه ن
زیهای ،سیاهچالههای «اولیه» یمتوانند بهدلیل انبساط تصاعدی کیهان در جزی از ثانیهی اول پیدایش آن،
ُ
پدید آمده باشند .در روند مرحله اولیهای که تورم نامیده یمشود ،نوسانات خرد چگایل ماده ،جهشوار افزایش یافتند (نگاه شود به ترجمه
مقاله «سیاهچالههای مهبانگ» . http://www.negaresh.de/pdf/Omid_Siahchaleh_Mahbang.pdfم) .اما محصوالت این فرآیند
ن
نت احتمالن جریم ن
بی  10تا  100برابر جرم خورشید داشتهاند.
ی
ر
ر
ن
اولی اختوشها قرار دارند :بذرهای این اختوشها باید در یط 1
توضیح
چگونگ
از اینرو هر دو رویکرد در مقابل مشکل یگانهی
ِ
ِ
ن
چنی حالتهای بسیار بعید هستند.
میلیارد سال اول تاری خ کیهان ،فوقالعاده شی ع رشد کرده باشند .بنابر دانستههای امروزین،
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برای رشد مطلوب یک سیاهچاله ،نرخ و ن
ن
مت نای به نام «حد ِادینگتون» ( )2وجود دارد.
چنی سیاهچالهای در یط چند ده میلیون سال،
جرم خود را دو برابر یمکند .برای رشد تصاعدی یک بذر سیاهچاله با جریم بهاندازه  10برابر جرم خورشید به جریم بهاندازه  1میلیارد برابر
آن ،باید سیاهچاله به مدت  1میلیارد سال ،گاز و ستاره در حد ِادینگتون به خود جذب کند .بهدشواری یمتوان تصور کرد که کل یک
گروهبندی از سیاهچالهها ،مدام و اینگونه موثر ،ماده از محیط اطراف خود جذب کند.
ن ر
مجاز ِادینگتون ماده جذب کرده
حد
گان گروهبندی  IIIپدید آمده باشند ،باید بیش از ِ
های ستار ِ
اگر اولی اختوشها واقعن از سیاهچاله ِ
ِ
ایط خاض ،در یک محیط چگال و ن
ن
غن از گاز امکانپذیر است.
چنی رشاییط در جهان اولیه یمتوانستند وجود داشته
باشند .این
تحت رش ِ
ِ
حن در آن زمان ن
باشند ،اما ر
نت قاعده نبودهاند .عالوه بر این ،رشد فوقالعاده شی ع یمتواند باعث شود که تابش ایجاد شده در جریان این
رشد ،هجوم ماده را متوقف کند .ر
حد ِادینگتون ،با توجه به
حن در صورت درست بودن تصورات ما در مورد فرآیند تغذیه سیاهچالهها و ِ
ر
این محدودیتها ،ممکن است این یا آن اختوش استثنای وجود داشته باشند.
ُرمبش نجات دهنده کهکشان های ناکام
های گروههای
ازینرو باید پرسید که آیا فرایندهای دیگری بذرهای سیاهچالههای فوقالعاده کالنجرم را ایجاد کردهاند یا نه .برپایه پژوهش ِ
پژوهش دیگر ،من و همکارم جوزپه لوتادو در سالهای  2006و  ،2007چندین کار ر
ر
مشتک در مورد ساز و کار جدیدی را ر
منتش کردیم .این
ِِ
ی
فرآیند با دیسک بزرگ از گاز اولیه رشوع یمشود .معمولن دیسکها خنک شده ،تکهتکه یمشوند و ستارگان و کهکشانها را ایجاد یمکنند.
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رن
گذاشی سیاه-
 ...و بهجا
چاله ای از خود بهمثابه
یک بذر.

حدود  370میلیون سال

یک کهکشان جوان
حاوی ستارگان کالنجرم
گروهبندی III

انفجار ستاره گروه-
بندی... III

حدود  270میلیون سال

حالت عادی
ن
اولی ستارگان (از گروهبندی
 )IIIبا تمام کردن سوخت
هستهای خود در یک ابر
ر
نواخت منفجر شدند و از
بهجا
سیاهچاله
خود
.
گذاشتند این سیاه چاله ها با
بلعیدن گاز و ستارگان اطراف
رشد یافتند.

مهبانگ

حدود  180میلیون سال

میلیون سال
دیسک تشکیل شده از گاز

مرز کهکشان
با
جسم کالنجرم
ن
کهکشای در نزدیگ اش
ادغام یمشود.

ُ
مبش گاز به یک سیاه چاله
ر ِ

در یک کهکشان خایل از
ستاره ،دیسک کالنجریم از
گاز تشکیل یمشود.

ٌ
مبش مستقیم
ر ِ

رن
آیند
در صورت انجام
نیافی فر ِ
ِ
تشکیل ستاره در یک کهکشان
ِ
ُ
ر
مبش دیسک
در شف تکوین ،ر ِ
گاز ،به یک سیاهچاله امکانپذیر
است .این سیاهچاله در صورت
برخورد با یک کهکشان در
ی
همسایگ ،گاز و ستارگان آن را
بلعیده و به شعت رشد خواهد
یافت.

های چگالُ ،رمبش کرده ،که از آنها سیاهچالههای
اما بر پایه شبیهسازیهای رایانه-ای ،این دیسکها یمتوانند بهجای آن ،به قطعهها و تکه ِ
با جریم به اندازه  10هزار تا چندین میلیون برابر جرم خورشید پدید یمآیند .برای این امر باید فرآیند عادی خنک شدن مختل شود.
ن
ر
صوری که حاوی هیدروژن مولکویل ( ،)H2ن
کهکشای در
یعن دو اتم متصل بههم باشند شی عتر خنک یمشوند .اگر
دیسکها ی گاز در
ی
ی
ی
ن
همسایگ به اندازهی کاف درخشان باشد ،این درخشندگ باعث شکستگ دوباره این پیوندهای مولکویل یمشود .سپس هیدروژن اتیم حاصل
ن
جرم مورد تابش واقع شدهای
چنی
شده ،بسیار گرمتر از آن است که ستاره ایجاد کند .از طرف دیگر بدون این هیدروژن،
ِ
دیسک کالن ِ
ُ
یمتواند به لحاظ دینامیگ ناپایدار شود .سپس مادهی موجود در دیسک-ها بهشعت به مرکز آنها جریان خواهد یافت ،و با یک رمبش یا
ن
همی دلیل بهویژه در
فروریزش مستقیم ،سیاهچاله کالنجرم پدید یمآید .این مورد ،برپایه وجود ستارگان در مجاورت و نزدیگ بوده و به
دیسکهای مادهی در حال چرخش بهدور کهکشان بزرگ ِتر حاوی ستارگان گروهبندی  ، IIIاتفاق افتاده است.
قوانی شناخته شده ن
ن
ن
فتیگ در مقیاسهای خرد ،نشاندهنده
همچنی فرایندهای
شبیهسازیها از جریانهای گاز در مقیاسهای بزرگ و
ن
چنی سیاهچالههای هستند .اما این هنوز به آن معنا نیست که آنها واقعن وجود دارند -به این دلیل نیازمند شواهد
امکانپذیر بودن پیدایش
ر
قابل مشاهدهای هستیم .احتمالن ادغام بذر سیاهچاله با کهکشان همسایهاش ،که منبیع از گاز برای بلعیدن در دستس سیاهچاله قرار
یمدهد ،اغلب اتفاق یمافتد .در مرحلهی ویژهای ،باید ساختار جهان اولیه بهمثابه ریز ر
ن
روشن درخشیده و این درخشش اثباتپذیر
اختوش
باشد.
سیاهچاله نه تنها درخشانتر بلکه کالنجرمتر از ستارگان اطراف خود ن
نت خواهد بود .این نظم عادی را وارونه یمکند - ،معمولن تمام
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دو رایه که به سیاهچاله منجر یمشوند
سیاهچالهها ،برای درخشش نور نای
ر
اختوشها ،نیاز به جرم فوقالعادهای
دارند .این نکته مبهم است که چگونه
ن
جرم آنها به اندازهی کاف شی ع رشد
ن
اولی سیاه-
پیدایش
ایج
ِ
یافت .شکل ر ِ
های فوقالعاده کالنجرم ،با مرگ
چاله ِ
ستارههای اولیه آغاز یمشود (ردیف
ن
پایی)،
باال) .نظریهی جدیدی ( ردیف
ُ
مبش مستقیم دیسکهای بزرگ گاز به
ر ِ
سیاهچالههای فضای را مورد فرض قرار
یمدهد.

سیاهچاله فوقالعاده کالن-
جرم
ی
بزرگ مورد انتظار در
این حالت

ر
اختوش کم نور

احتمالن سیاهچاله بهاندازه
ن
کاف کالنجرم نیمشود.

حدود  770میلیون سال

سیاهچاله ماده اطراف را
جذب کرده و رشد یمیابد

فضای برنامهریزی
تلسکوپ
ِ
ِ
شده جیمز وب ،یمتواند
ن
چنی کهکشانهای را با
استفاده از سیگنالهای
ردیای کند.
ویژه فروشخ ،ی

حدود  480میلیون سال

ر
وش نور نای
اخت ِ
سیاهچاله فوقالعاده کالنجرم

سیاهچاله رشد یمیابد

ن
ن
ن
ن
کزی آن کهکشان هستند.
سنگیوزن
کهکشای با یک سیاهچاله
چنی
ستارگان یک کهکشان حدود  1000بار سنگیتر از سیاهچاله ی مر ِ
سنج ،یک عالمت و نشان بسیا ر ویژهای ،بهخصوص در محدودهی
(به انگلیش  ،)obese black hole galaxy, OBG -باید در طیف ی
ر
ن
فروشخ تابش با طول ی
میکرومت ازخود نشان دهد .ابزار فرورسخ ،با طول موج متوسط ( )3و دوربی فرورسخ با طول
موج از  1تا 30
سنج ،تنظیم شدهاند .تلسکوپ جیمز وب به مثابه
موج کوتاه در تلسکوپ
فضای جیمز وب بر روی این نشان بسیار ویژه در طیف ی
ی
ر
ر
پرقدرتترین تلسکوپ فضای در تاری خ اختشناش ،به دوران اولیه کیهان خواهد نگریست .در صوری که واقعن در این دوران اولیه
ُ
ن
مبش مستقیم بهدست خواهند داد .در
جهان،کهکشانهای با سیاهچالههای سنگیوزن پنهان شده باشند ،نشانهی محکیم برای حالت ر ِ
ر
گان گروهبندی  IIIپدید یمآیند ،احتمالن بسیار کمنورتر از آن هستند که
مقابل ،بذرهای سنن سیاهچالههای فوقالعاده کالنجرم که از ستار ِ
بهمثابه دلیل و یا مدرگ در نظر گرفته شوند.
یای با ابزارهای جدید
امکان پاسخ ی
ن
جوای جهان یک کهکشان مادر یم توانست در موارد نادر دارای سیاه چاله
مدل ما احتمالن با روش دیگری قابل بررش است .در دوران
ُ
مرکزی باشد .در صورت ادغام این سیاهچاله با سیاهچاله دیگری که از طریق رمبش مستقیم پدید آمده ،امواج گر ر
انش پرانرژی آزاد شده
آنی فضای تداخلسنج ن
اند .این امواج گر ر
انش با ر ن
فضای اروپا
لتری ( ،)LISAکه یک ماموریت ماهوارهای برنامه ریزی شده از سوی آژانس
ی
ی
) (ESAبرای سال 2030است ،قابل اثباتاند.

5

نگرش

ی
اولی ر
ن
اختوشها
چگونگ پیدایش

ٌ
ن
ن
بقایای
همچنی با برافزایش (یا جذب گرانش) ( )4از
مبش مستقیم و
ِ
در دوران نخستی جهان ،سیاهچالهها یمتوانستند هم از طریق ر ِ
بیشتین تعداد ر
ر
ن
اختوشها را ایجاد کرده است؟ پاسخ
مکانتیم در آن زمان
گان گروهبندی  IIIپدید آمده باشند .سوال این است که چه
ستار ِ
ی
ر
ن
ن
به این پرسش ،به تکامل زمای اشیاء در دوران نخستی کیهان نظم بخشیده و اطالعای در مورد چگونگ تاثتگذاری سیاهچالههای فوقالعاده
کالنجرم در کهکشانهای بزرگ بر محیط اطرافشان ،به ما خواهند داد.
ن
تعییکننده تعداد ستارگان در کهکشان خود
بر پایه اطالعات بهدست آمده از مشاهدات ،سیاهچالههای واقع در مرکز کهکشانها،
هستند .انرژی آزاد شده با فروریزش ماده در سیاهچاله ،گاز محیط پتامون را گرم کرده و مانع خنک شدن آن یمشود و به این دلیل فرآیند
تشکیل ستاره انجام نیمیابد .عواقب این امر یمتواند ر
حن فراتر از مرکز کهکشان برود .هنگایم که تابش متمرکزی به نام جت به سمت خارج
شلیک شود ،مناطق بت ن
ر
وی کهکشان را تحت تأثت قرار یمدهد .مکانیسمها و اثرات آن بسیار پیچیدهاند و اختشناسان از تمام جزئیات
اندازهگتیهای که تا کنون توسط رادیوتلسکوپها انجام شده آگایه ندارند.
فنآوری پیشرو ،امکانات بررش و درک سیاهچالهها -با هر اندازه ای که باشند -را ،ر
ن
اولی بار در سال
گستش یمدهد .هنگایم که برای
 ،2015امواج گر ر
انش در رصدخانه امواج گرانش با تداخلسنج ل نتری ( )LIGOآشکار شدند ،پژوهشگران توانستند این امواج را به دو
تقرین  36و  29برابر جرم خورشید ،که با یکدیگر برخورد کرده بودند ،نسبت دهند .تا کنون امواج گر ر
بسیار
انش
سیاهچاله با جرمهای
ی
ِ
ی
ر
ر
سنج تپ اخت
دیگری از حوادث مشابه ،جزئیای از
چگونگ ادغا ِم سیاهچالهها بهدست دادهاند .پژوهشهای معروف به آرایه زمان ی
ِ
ن
( ،)Pulsar Timing Arraysدر آینده با اندازهگتیهای دقیق منابع تابش کیهای ،توانای اثبات نوسانهای فضا-زمان ،را خواهند داشت.
افزون بر آن ،ر
اختشناسان در شاش جهان با کمک رادیوتلسکوپها ،سیاهچاله فوقالعاده کالنجرم در مرکز کهکشان راه شتی را به
مانند پیش ن
بین شده در نظریهی نسبیت
لحاظ تصویری ،بازتولید یم کنند .دانشمندان امیدوارندکه با تلسکوپ افق رویداد ،سایهی حلقه
ِ
عام به دور سیاهچاله را مشاهده کنند (در 10آپریل سال  ،2019این حلقه به دور ابر سیاهچاله کهکشان  ،M87با جریم بهاندازه  6میلیارد
فضای جیمز وب مشاهده سیاهچالههای اولیه را امکانپذیر خواهد ساخت.
برابر جرم خورشید ،مشاهده شد – م .).و بهزودی تلسکوپ
ی
کشفهای بسیاری در آینده نزدیک امکانپذیرند و یمتوانند درکها و تصورات ما در مورد سیاهچالههای فضای را به شکل بنیادی تغیت
دهند.
سپتامت 2018
مجله منشور علم،
ی
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ینوشتها:

ن
 -1نقشهبرداری آسمای دیجیتال اسلون (ویگپدیا)
ن
آسمای دیجیتال اسلون ،به انگلیش : Sloan Digital Sky Surveyیا ، SDSSنام یک پروژه ب ن
یالملیل و یگ از تلسکوپهای
نقشهبرداری
مهم دید زاویه باز در جهان است ،و در نیومکزیکو در آمریکا قرار گرفتهاست تلسکوپ اسدیاساس در رصدخانه آپاج پوینت قرار دارد،
ّ
متشکل از آینهای با قطر  2٫5ر
مت است،
و در سال  2000تاسیس گردید .این پروژه همکنون مرحله فاز سوم خود را یمگذراند .این تلسکوپ
ر ً
مشتکا استفاده یمشود .خرج ساخت این تلسکوپ توسط یک بنیاد شخض بنام بنیاد آلفرد ی.
و توسط  25موسسه از شتاش جهان
اسلون تام ن
ی گشتهاست.
 -2حد ادینگتون (ویگپدیا)
ّ
:
حد ادینگتون (به انگلیش  )Eddington limitجای است که با فرض تعادل آبایستادی و تقارن گویسان در ستاره ،نتوی درونگرای
ٔ
اندازه نتوی برونگرای پیوستار[ ]1ر
تابش یمشود .اگر درخشندگیستاره (که با جرم ارتباط راست دارد) از حد فراتر رود ،بادهای
گرانش هم
ی
ی
ن
ر
ر
ر
ر
ن
.
ی پیوستار رانش از الیههای بتویاش وزیدن یمگتد پس مهتین اختان تابندگای بسیار کم از تابندگ ادینگتون دارند و
اختی بسیار سنگ ِ
بادهایشان با جذب خیط ر
کمت یموزد.
 -3طول موج امواج فرورسخ (ویگپدیا)
  -nahes Infrarot- NIRامواج فرو شخ نزدیک ،با طول موج کوتاه ،در مجاورت قرمز یمری ،از  780تا  nm 1400نانومتر
ر
میکرومت
  - short wavelength- SWIRامواج فروشخ با طول موج کوتاه از  1.4تا µm 3.0  -mid wavelength- MWIRامواج فروشخ با طول موج متوسط از  3تا  µm 8میکرومترر
میکرومت
  - LWIR-long-wavelengthامواج فروشخ با طول موج بلند از  8تا µm 15میکرومت تا  1میلیمتر
ر
  - far infrared-FIRامواج فروشخ دور ،با طول موج بلند از µm 15 -4برافزایش (ویگپدیا)

ٔ
ییتر در یک سیستم دوتای وارد فاز انبساط یمشود ،بخش بت ن
وی اتمسفر آن یمتواند بر روی ستاره ر
ستاره با جرم پا ن
فشدهتر
هنگایم که
ر
ن
ر
فرو افتد و یک دیسک 'برافزایش' ایجاد کند .در اخت فتیک واژه برافزایش به انگلیش : Accretionحداقل در مورد دو فرایند مختلف به
کار رفتهاست .
ً
ٔ
ر
ر
نخست ن
ی و معمولترین کاربرد برافزایش به فرایند رشداجسام پرجرم از طریق جذب گرانش ماده بیشت  -معموال گازی شکل -در یک
قرص برافزای رش اشاره دارد .وجود قرصهای برافزای رش در اطراف ستارههای کوچک یا بقایای ستارهای در ستارگان دوتای و همچن ن
ی اطراف
سیاهچالههای که در مرکز کهکشانهای مارپیج قرار دارند ،بسیار معمول است .
در کنار این کاربرد ،در نظریه سحای ،برافزایش به برخورد و چسبیدن ر
الکتواستاتیک ذرات میکروسکوی غبار و یخ شد شده در قرصهای
ی
پیش سیارهای یا سیستمهای پیش سیارهای غولهای گازی ،اشاره دارد که در نهایت منجر به پیدایش سیارههای خرد یمشود که ذرات کوچک
و سیارات خرد دیگر را جذب یمکنند.
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