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پیش گفتار نسخه 2010
 باعث خوشنودی بسیار است که ما این چاپ تجدید نظر شده و اصالح شده از راهنما برای رصد بصری ستارگان متغیر را معرفی می کنیم. در نظر گرفته
 شده است که این کتاب راهنما، راهنمایی جامع برای رصد ستارگان متغیر باشد. این راهنما اطالعات به روز شده ای برای رصد ستارگان متغیر و گزارش

آنها به AAVSO در بر دارد و به وسیله ی متخصصان رصد بصری نوشته شده است.

 برای رصدگران جدید، این راهنما ابزاری ضروری است – مکانی که می توان همه ی اطالعات مورد نظر در جهت شروع برنامه ی رصد یک ستاره ی
 متغیر را جمع آوری کرد. رصدگران طوالنی مدت و با تجربه و کسانی که می خواهند ستاره ی متغیر رصد کنند، از جهتی، ممکن است این را به عنوان

یک مرجع آماده، منبع سریع یا متنی جدید برای کمک به کشف جنبه هایی تازه از رصد ستارگان متغیر، مفید بیابند.

 این راهنما شما را با فرآیندهای استاندارد شده و روشی برای رصد ستارگان متغیر، آشنا می کند- قسمت بسیار مهمی از ایجاد و ثبت رصدهایتان در
.AAVSO

 در اینجا اطالعات جدیدی خواهید یافت که در فرمت قابل استفاده، با فصل های مرتب به ترتیب دشواری، ارائه و با موضوع گروه بندی شده اند. برای
 کسانی که ترجیح می دهند اطالعات ضروری را در دفتریادداشت شخصی رصدی شان یا زیر یک پوشش پالستیکی قرار دهند، صفحات استخراج شده

ی بسیاری وجود دارد.

 چه یک رصدگر تازه کار باشید و چه باتجربه یا حتی اگر رصدگر از راه دور ) رصدگری که هیچ فعالیتی ندارد وفقط برنامه ی رصدگران را از راه دور
 زیر نظر می گیرد( هستید که دوست دارید درباره ی ستارگان متغیر بیشتر بیاموزید؛ ما امیدواریم این راهنما به شما کمک کند تا دانش تان از اصول
 رصد ستارگان متغیر افزایش و کار با تلسکوپتان بهبود یابد و به شما کمک کند تا از یک همکاری واقعی با علم نجوم ستارگان متغیر بیشتر لذت ببرید

و احساس رضایت کنید.

 اطالعات درون این راهنما از نشریات مختلف AAVSO جمع آوری شده است و به وسیله ی سارا ِجی. بک، کادر فنی AAVSO ویرایش شده است.
من صادقانه از سارا به خاطر کار بسیار عالی که در آماده سازی این کار انجام داده است، تشکر می کنم.

 به عالوه، بسیاری از اعضا و کادر دفتر مرکزی AAVSO از طریق نظرات و توصیه هایشان درباره ی این راهنما، کمک های ارزشمندی کردند. با تشکر
فراوان از کارل فیِرر، پتر گیلبالت، جن هانسن، هالدون منالی، پاول نوریس، جان اُ نیل، ران رویر، مایکل ساالدایگا، مایک سیمونسن و دوگ ولچ.

 آرنی اِی. ِهنِدن

AAVSO مدیر  

 ... این یک حقیقت است که یک منجم آماتور تنها به وسیله ی رصد ستارگان متغیر می تواند از تجهیزات
 نجومی نسبتا ساده ی خود استفاده ی عملی کند و همچنین تا حد زیادی دانش دریافت شده توسط برنامه

ی آن را به پیشرفته ترین علوم تبدیل کند.

                         ــ ویلیام تایلر اُلکات، 1911
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ستارگان	متغیر	چه	هستند؟

 ستارگان متغیر ستارگانی هستند که درخشندگی شان تغییر می کند. اغلب ستارگان وقتی که خیلی جوان هستند یا وقتی که خیلی پیر هستند،
 درخشندگی شان تغییر می کند. دلیل متغیر بودن ممکن است ذاتی باشد ) انبساط، انقباض، انفجار و غیره( یا به دلیل عوامل بیرونی مانند گرفت دو یا
 چند ستاره باشد. در2009 با منظور نظم دادن، یک چهارم میلیون شناخته شده یا ستارگان متغیر مشکوک ، لیست شدند. بسیاری از ستارگان _ شامل

    خورشید و ستاره ی شمالی _ اگر دقیق اندازگیری شوند، درخشندگی شان تغییر می کند.

چرا	ستارگان	متغیر	را	مطالعه	کنیم؟

 تحقیق درباره ی ستارگان متغیر مهم است چون می تواند اطالعاتی بنیادی درباره ی خواص فیزیکی، طبیعت و سیر تکامل ستارگان، تهیه کند. فاصله،
 جرم، شعاع، ساختمان درونی و بیرونی، نسبت اجزای سازنده، دما و درخشندگی ستاره می تواند با استفاده از اطالعات بدست آمده از ستارگان متغیر
 مشخص شوند. وقتی که منجمان حرفه ای نه وقت و نه منابع مورد نیاز برای جمع آوری اطالعات درباره ی تغییرات درخشندگی هزاران متغیر را دارند،

آماتورها با رصد ستارگان متغیر و ثبت رصدهایشان در AAVSO یا سازمانهای مشابه، همکاری مفید و واقعی با علم می کنند.

 اهمیت همکاری جدی منجمان آماتور اولین بار در نیمه ی 1800 توسط فردریش ویلهلم آگوست آرگالندر )1799-1875(، منجم آلمانی که به خاطر
 اطلس و کاتالوگ ستارگانش BD( Bonner Durchmusterung( معروف است، شناخته شد. در 1844 وقتی که تنها 30 ستاره ی متغیر شناخته
 شده بود، آرگالندر در مقاله اش نوشت: “ ... من این متغیرهایی که تا کنون به شدت مورد غفلت قرار گرفته اند را مصرانه در قلب همه ی عاشقان آسمان
 پر ستاره قرار می دهم. وقتی نقشی مهم در راستای افزایش اطالعات انسانها ، انجام می دهید، با ترکیبی مفید و لذت بخش، اشتیاقتان افزایش می

یابد.” درخواست آرگالندر تنها مناسب امروز است.

ارزش	رصدهای	بصری	در	چیست؟

 اخیرا مذاکره های بسیاری درباره ی اینکه رصدگران بصری چه کاری می توانند انجام دهند تا صادقانه با علم همکاری کنند، صورت گرفته است. در
 حقیقت چه چیز ستارگان متغیر برای منجمان جالب است و چگونه رصدهایی به احتمال زیاد منجر به درکی جدید در مورد خواص این و دیگر ستارگان
 می شود؟ هیچ رازی در این نیست که با CCD ها قادر باشید با دقت بیشتر و پیمایش های بیشمار آسمان را تحت پوشش قرار دهید، با آنالین شدن
 بیشتر در آینده، رصدگران بصری اگر بخواهند همکاری معنی داری با علم بکنند، بیشتر باید درباره ی آنچه می خواهند رصد کنند دقت کنند. اما هنوز

رصدهای بصری بسیاری می توانند انجام شوند.

 در حال حاضر هیچ بررسی وجود ندارد که هر شب کل آسمان را در هر مرزگذاری یا با هر محدوده قدری، تحت پوشش قرار دهد. به طور مثال،
 ASAS-3 نوعی هماهنگی، در هر سه روز یک بار یا در همین حدودها، دارد. این یک محدوده ی مفید است که از حدود قدر 8 تا V13.5 را تحت
 پوشش قرار می دهد و آسمان را از جنوب قطب سماوی تا حدود 28+ درجه دوری از محور، در بر می گیرد. هر چیزی در شماِل آسماِن زیر پوشش
 ASAS هنوز هدفی ماندنی برای رصدگران بصری است، با وجود این حقیقت که ASAS هم اکنون بررسی های مشابهی را در آسمان شمالی انجام می
 دهد. تعدادی از بررسی های دیگر در جریان است اما اطاالعاتشان در دسترس عموم نیست و تا زمانی که اینگونه است، این بررسی ها هرگز به مفید

  بودن رصدگران بصری لطمه ای وارد نمی کند.

 برای رصدگران بصری اهداف بسیاری برای زیر نظر گرفتن وجود دارد که نیاز به رصدهایی با آهنگی خاص دارد یا اینکه سه روز تاخیر در اطالع از
 فعالیت ، مانند انفجارهای کم یاب متغیرهای وابسطه به تحوالت عظیم، به سرعت کم نور و تبدیل به ستاره ی نوع R CrB می شود یا دیگر رفتارهای

غیر عادی سریع، می تواند باعث از دست رفتن اطالعاتی ارزشمند باشد.

 بسیاری از بررسی ها نه زمان زیادی برای رصد می گیرند تا ستارگان مقارن با خورشید شوند، نه ستارگانی هستند که به قدر کافی در آسمان صبحگاهی
 که دقیقا بعد از خورشید بیرون می آیند، دیده شوند. بنابراین ستارگان قابل رصدی که سریع بعد از غروب خورشید غروب می کنند یا ساعاتی قبل از

طلوع آفتاب طلوع می کنند همچنین می توانند منطقه ای مفید برای رصدهای بصری باشند.

 هیچ کدام از بررسی ها ستارگان روشن تر از قدر 8 ام را تحت پوشش قرار نمی دهند و به طور خاصی رصدگران CCD دوست دارند که از ستارگانی
 چنین روشن، دوری کنند. ستارگانی که این قدر درخشان می شوند، یا همیشه از این روشن تر هستند، برای زمانی طوالنی هدف رصدی خوبی خواهند

ماند. متغیر های چشم برهنه و دوربین دو چشمی تا کنون حوزه ای برای رصدگران بصری بوده اند.

 به طور مشابه، رصدگران بصری با تلسکوپ های بزرگ که قادرند ستارگانی کم نور تر از قدر 13 را رصد کنند، هنوز می توانند با تحت پوشش قرار دادن
فاصله ی بین پایانی کم نور از ASAS و محدوده ی درخشندگی از بسیاری ازبررسی های جدید که به طور آنالین ارائه می شوند، علم را پشتیبانی کنند.

مقدمه
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AAVSO چیست؟

 انجمن رصدگران ستارگان متغیر در آمریکا ) AAVSO ( سازمانی است جهانی، غیر انتفاعی، علمی و آموزشی از منجمان آماتور و حرفه ای که به
 ستارگان متغیر عالقه مند هستند. در سال 1911 توسط ویلیام تایلر اُلکات، منجم آماتور و وکیل حرفه ای، و ادوارد سی.پیکرینگ، مدیر رصدخانه ی
 دانشگاه هاروارد تاسیس شد، AAVSO بخشی از رصدخانه ی دانشگاه هاروارد بود تا اینکه در 1954 تبدیل به سازمان تحقیقاتی مستقل و خصوصی
 شد. هدفش این بود _ همانطور که هنوز هم هست_ رصدهای وسیع انجام شده توسط منجمان آماتور از ستارگان متغیر را هماهنگ، جمع آوری، ارزیابی،
 تجزیه و تحلیل، منتشر و بایگانی کند و این رصدها را در دسترس منجمان حرفه ای، مربیان، و دانشجویان قرار دهد. در سال 2009، با داشتن بیش از

2000 عضو از 47 کشور و با قرار گرفتن در آمریکا ، ماساچوست، کمبریج، بزرگترین انجمن رصدگران ستارگان متغیر در دنیا شد.

 در 2012، آرشیو AAVSO محتوی بیش از 23 میلیون رصد از بیش از 11,000 ستاره بود. هر سال، بیش از 1500 رصدگر از سراسر جهان حدود
 یک میلیون رصد، ثبت می کنند. رصدها برای جلوگیری از اشتباهات چک شده اند و به پایگاه داده های بین المللی AAVSO افزوده می شوند. از

 سال 1911 این پایگاه داده ها ادای احترامی به مهارت، طرفداری مشتاقانه و فداکاری رصدگران AAVSO است.

خدمات	برای	انجمن	های	نجومی

 داده های AAVSO ، منتشر شده و منتشر نشده، همگی برای منجمان سراسر دنیا از طریق وب سایت http://www.aavso.org( AAVSO( یا با
درخواست از دفتر مرکزی AAVSO ، توزیع می شوند.  خدمات AAVSO توسط منجمان برای اهداف زیر پیگیری می شوند:

الف. زمان واقعی، اطالعات به روز شده از فعالیت های غیر عادی ستاره ای؛

ب. کمک در زمان بندی و انجام دادن برنامه های رصد ستارگان متغیر با استفاده از تلسکوپ های بزرگ مستقر بر زمین و ابزار داخل ماهواره ها؛

پ. کمک در همزمان کردن رصدهای اپتیکی از برنامه ی ستارگان و اطالع سریع از فعالیت ها در جریان برنامه های رصد مستقر بر زمین یا ماهواره ای.

ج. ارتباط داده های اپتیکی AAVSO با داده های چند طول موجی طیف نما، فوتومتری، قطب سنجی ؛

د. همکاری تجزیه و تحلیل آماری رفتارهای ستاره ای با استفاده از داده های بلند مدت AAVSO؛

 همکاری بین AAVSO و منجمان حرفه ای برای اطالعات زمان واقعی یا رصدهای اپتیکی هم زمان، انجام موفقیت آمیز بسیاری از برنامه های رصدی
  را ممکن می سازد، مخصوصا آنهایی که برای تحقیقاتشان از ماهواره ها استفاده می کنند. این پروژه های مشترک شامل رصدهایی توسط آپولو- سایوز،
،HETE-2 ،CGRO ،B نیوتن،کاوشگر جاذبه -XMM ،چاندرا ،EUVE ،RXTE ،HST ،HIPPARCOS ،EXOSAT، IUE، HEAO1 2 و
  چابک و INTEGRAL هستند. تعداد قابل توجهی از رویدادهای کمیاب رصد شده با این ماهواره ها به عنوان نتیجه ی آگاه سازی های به موقع به

وسیله ی AAVSO است.

خدمات	برای	رصدگران	و	مربیان

 AAVSO رصدگران ستارگان متغیر را قادر می سازد تا به وسیله ی پذیرش رصدهایشان، ثبت کردن آنها در فایل های داده های AAVSO، انتشار و در
 دسترس قرار دادن آنها برای منجمان حرفه ای، کمکی حیاتی به نجوم کنند. ثبت رصدهایتان در پایگاه داده های بین المللی AAVSO به این معنی است
که پژوهشگران آینده به این رصدها دسترسی خواهند یافت، و به شما فرصتی می دهند که با علم آینده و نیز زمان حال، همکاری و کمک داشته باشید.

 به محض درخواست، AAVSO کمک خواهد کرد تا یک برنامه ی رصدی مناسب به طور شخصی، برای باشگاه نجوم، مدرسه ی ابتدایی، دبیرستان،
 دانشگاه و غیره، بر پا کنید. از این طریق، رصدگران، دانشجویان و استادان دانشگاه قادر خواهند بود که بیشترین استفاده را از منابع شان بکنند و
 کارهای علمی ارزشمندی انجام دهند. AAVSO همچنین می تواند در تدریس تکنیکهای رصدی و در پیشنهاد ستارگان مشمول در برنامه، کمک کند.

مترجم : فاطمه بحرانی از موسسه ی پروفسور حسابی


