پایان ستاره ها
سسًَضت ستازُ ّا پس اش اتوام سَختطاى بِ سِ صَزت شیس است:
 .1ستازُ ّای هتَسظ هثل خَزضید ها  ،پس اش اتوام سَختطاى تبدیل بِ کَتَلِ سفید هیضًَد ،ایي اصغالح بسای تَصیف هسحلِای
اش تکاهل ستازُای است کِ ستازُ پس اش تبدیل ضدى بِ غَل سسخ ،دز آى هسحلِ اش اًقباض باش هیایستد ٍ الیِ ّای خازجی خَد زا
بصَزت سحابی بِ فضا هی فسستد ٍ دز ًْایت بِ کَتَلِ سفید تبدیل هی ضَد .دز هسحلِ کَتَلِ سفید ،هادُ ستازُای فطسدُ ضدُ ٍ
بِ جسوی کن ًَز ،بِ اًداشُای بسیاز کَچک ،بِ بصزگی شهیي ،تبدیل هیضَد ٍ چَى ستازُ دیگس ّیچ هٌبعی بسای تَلید اًسضی
ًدازد ،سسد هیضَد.کَتَلِ سفید ،ستازُای است کِ دیگس سَختص توام ضدُ ٍ دز ًتیجِ بسیاز فطسدُ ٍ کَچک هیضَد .چٌیي
ستازگاًی بسیاز داغ ّستٌد ٍلی آّستِ آّستِ دهای خَد زا اش دست هیدٌّد .هادُ تطکیل دٌّدُ کَتَلِّای سفید بِ اًداشُای بِ
ّن فطسدُاست کِ یک قاضق غراخَزی آى چٌد تي ٍشى دازد.
 .2ستازّای بصزگ ،با جسهی  22بسابس جسم خَزضید ها شهاًی کِ سَختطاى توام ضَد ضسٍع بِ جوع ضدى کسدُ ٍ بِ عَز هداٍم
چگالی آًْا بیطتس ضدُ  ٍ ،پیَستِ داغتس هی ضًَد .بسای ستازُ ای با چٌیي جسهی ّیچ ًیسٍیی دز جْاى ّستی ٍجَد ًدازد کِ تَاى
هتَقف کسدى ٍ جوع ضدى آى زا دز خَد داضتِ باضد ،لرا ّستِ آى بسیاز سٌگیي ضدُ ٍ ّویي اهس باعث هیطَد کِ بِ جوع ضدى
دز خَد اداهِ دّد .دز حدٍد  15ثاًیِ ًیسٍی غیس قابل هْاز ستازُ ای زا کِ هیلیًَْا هایل قغس دازد بِ چیصی با قغس حدٍد  12هایل
دز ّن هی ضکٌدّ .وۀ جسم ستازُ پابسجا بَدُ ٍّویي جسم ستازُ است کِ باعث هیضَد بیطتس دز خَد فسٍ زٍد ٍ کَچکتس ضَد.
دهای هسکص بِ  122هیلیازد دزجِ هی زسد .الیِ ّای بیسًٍی بصَزت ابسًَاختس هٌفجس ضدُ ،اها دز هسکص ّستۀ ستازُ دز چیصی بِ
ًام چاُ گساًطی سقَط هیکٌد ٍ ستازُ خَدش زا دز یک ًقغِ فطسدُ هی کٌد ٍ یک سیاّچالِ هتَلد هی ضَد.
ٌّ .3گاهی کِ ستازُ پس جسهی بِ ضکل ابسًَاختس هٌفجس هیضَد ،ضاید ّستۀ آى سالن بواًد .اگس جسم ّستِ بیي  4/1تا  3جسم
خَزضیدی باضد جاذبِ ،آى زا فساتس اش هسحلِ کَتَلِ سفید هتساکن هیکٌد تا ایي کِ پسٍتًَْا ٍ الکتسًٍْا بسای تطکیل ًَتسًٍْا بِ
یکدیگس فطسدُ ضدُ ٍ یک ستازُ ًَتسًٍی هتَلد هی ضَد .بسای ایجاد تصَیس ذٌّی بْتس اش یک ستازُ ًَتسًٍی ،فسض کٌید کِ توام
جسم خَزضید دز هکاًی بِ ٍسعت یک ضْس گٌجاًدُ ضَد ,هیتَاى گفت یک قاضق اش ایي ستازُ ًَتسًٍی یک هیلیازد تي جسم دازد.
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