رقص مارپیچی مرگبار دو ستاره نوترونی
تزای اٍلیي تار رلص هارپیچی هزگثار دٍ ستارُ ًَتزًٍی در وْىشاًی ّوسایِ هشاّذُ شذُ است ،رلصی وِ هٌجز تِ تزخَرد دٍ ستارُ ،ایجاد تالطن در فضا  ،سهاى ٍ
شىل گیزی ّوشهاى اهَاج گزاًشی ٍ ًَری ٍ آغاس دٍراًی جذیذ در داًش ًجَم شذُاست .ایي تزخَرد درٍالغ  ۰۳۱هیلیَى سال پیش رخ دادُ است ،سهاًی وِ
دایٌاسَرّا ٌَّس در سهیي سًذگی هیوزدًذ؛ اها فاصلِ ایي دٍ ستارُ تِ اًذاسُ ای اس سهیي دٍر است وِ ًَر ٍ تالطن گزاًشی ًاشی اس تزخَرد آًْا تِ تاسگی تِ سهیي
رسیذُ است .جزم ایي دٍ ستارُ حذٍد  ۰۱تا  ۰۱درصذ تیشتز اس خَرشیذ تَد اها لطز آًْا اس  ۳۱ویلَهتز تجاٍس ًویوزد.
ایي تزخَردّا ػاهل شىل گیزی ًیوی اس ػٌاصز سٌگیٌی ّستٌذ وِ در جْاى ٍجَد دارًذ .ایي ػٌاصز سٌگیي در گاسّای وْىشاًی پزاوٌذُ هیشًَذ ٍ ،تؼذ تًِشیي
شذُ ٍ هتزاون هیشًَذ تا ستارُّا ٍ دیسهّای اطزاف آًْا را ایجاد وٌٌذ ٍ پس اس آى سیارُّا را تشىیل هیدٌّذ ٍ سیارُّا ًیش حاٍی طال ٍ دیگز ػٌاصز سٌگیي
ّستٌذّ ،واىّایی وِ در سهیي آًْا را استخزاج هی وٌین .ایي هَضَع تسیار شگفت اًگیش است .چزا؟ تا لثل اس ایي ها ّزگش ًتَاًستِاین دلیما هشخص وٌین اهَاج
گزاًشی اس چِ ًاحیِای هٌتشز هیشًَذّ ،وچٌیي تزای اٍلیي تار است وِ هیتَاًین یه اتفاق وِ سثة تشىیل هَج گزاًشی هیشَد را رصذ وٌین .سهاًی اٍج شگفتی
ایي هَضَع را درن خَاّیذ وزد وِ تذاًیذ ایي تٌْا پٌجویي هَج گزاًشی ثثت شذُ است .چْار هَج گزاًشی لثلی وِ ثثت شذُ تَدًذ هزتَط تِ تزخَرد هیاى دٍ
سیاُ چالِ تَدًذ وِ تا ّن ادغام هیشذًذ ٍ یه سیاُ چالِ ػظین را تشىیل هیدادًذ .دٍ دلیل اصلی ٍجَد داشت وِ ها ًویتَاًستین آى ّا را تثیٌین.
اٍلیي دلیل ایي تَد وِ تا اٍایل سال جاری ها تٌْا دٍ آشىارساس اهَاج گزاًشی داشتین .رصذخاًِّای اهَاج گزاًشی  LIGOدر لیَئیشیاًا ٍ ٍاشیٌگتي .ایي تذاى هؼٌا
تَد وِ تٌْا هٌطمِای هحذٍد اس آسواى را هَرد تزرسی لزار هیدادین .سَهیي آشىارساس ،آشىارساس  VIRGOدر ایتالیا است وِ تا دلت تاالیی هَلؼیت هىاًی آى
تؼییي شذُ استّ .ویي چٌذ ّفتِ گذشتِ ٍیزگَ اػالم وزد وِ هَفك شذُ چْارهیي هَج گزاًشی را ثثت وٌذ.
دٍهیي هَج گزاًشی ثثت شذُ هزتَطی تِ سیاُ چالِّا تَدًذ .آًْا تِ دلیل هاّیت خَد وِ ّوِ ًَر هَجَد در اطزاف خَد را جذب هیوٌٌذً ،اهزئی ّستٌذ .پی تزدى
تِ ٍجَد آًْا تٌْا اس طزیك هشاّذُ ی تغییزاتی است وِ در فضای پیزاهَى خَد تَجَد هیآٍرًذ .اها در ًمطِ هماتل ستارُ ّای ًَتزًٍی ،واهال لاتل رٍیت ّستٌذ.
تٌاتزایي تزخَرد هیاى آًْا رٍیذادی واهال لاتل پیش تیٌی است .تزای تشىیل ایي هجوَػِ جذیذ اس رصذ ّا ،حذٍد  ۰۱پایگاُ فضایی سهیٌی ٍ فضایی تِ ٍ VIRGO
LIGOهلحك شذًذ تا هٌطمِای وَچه اس آسواى را در صَرت فلىی هار تاریه یا  Hydraدرست در وٌار وْىشاى  NGC 4993هَرد تزرسی لزار دٌّذ.
اٍلیي آشىارساس در ساػت  ۱۰ ٍ ۸دلیمِ صثح  ۰۰آگَست شزٍع تِ فؼالیت وزد .حذٍد  ۰.۰ثاًیِ تؼذ ،دٍ پایگاُ رصذی فضایی یؼٌی تلسىَج فضایی اشؼِ
گاها  Fermiهتؼلك تِ ًاسا ٍ آسهایشگاُ تیي الوللی اختزفیشیه اشؼِ گاها هتؼلك تِ ساسهاى فضایی ارٍپا) ، (ESAیه اًفجار شذیذ اشؼِ گاها را در هٌطمِ هشخصی اس
آسواى را ثثت وزدًذ .اًفجارّای اشؼِ گاها درخشاىتزیي ٍ پز اًزصیتزیي رٍیذادّای توام وائٌات ّستٌذ .ایي اهَاج ثثت شذُ تِ دادُّای صَتی تثذیل هیشًَذ .تِ
ػٌَاى هثال در هَرد اهَاج گزاًشی حاصل اس تزخَرد سیاُ چالِّا ،در حذٍد وسزی اس ثاًیِ دادُ صَتی ثثت هیشَد .جالة تَجِ آًىِ در اًفجار  GW170817دادُ
صَتی حاصل حذٍد  ۰۱۱ثاًیِ اداهِ یافت .ایي اتفاق تصادفی ًثَد .ستارُ شٌاساى سزاسز جْاى تِ ووه تلسىَجّای خَد هَاردی هشاتِ ّویي را در رصذّای خَد
اس صَرت فلىی ّیذرا تِ ثثت رساًذًذ . David Shoemakerسخٌگَی  LIGOهی گَیذ“ :طَالًی تَدى دادُ صَتی حاصل تالفاصلِ ایي هَضَع را تزای ها رٍشي وزد
وِ هٌثغ ایي اهَاج احتواال تایذ یه ستارُ ًَتزًٍی تاشذ .ایي ّواى چیشی تَد وِ ها اهیذٍار تَدین تِ آى دست پیذا وٌین ”.تثذیل شذى تِ ستارُ ًَتزًٍی اس جولِ
سزًَشت ّایی است وِ هوىي است در اًتظار تواهی ستارگاى تسیار تشري پس اس فزارسیذى پایاى چزخِ سًذگی شاى تاشذ.
ٌّگاهی وِ یه ستارُ پز جزم تِ شىل اتزًَاختز هٌفجز هیشَد ،در صَرت هتالشی ًشذى ّستِ آى ،الىتزٍىّا ٍ پزٍتَىّای ّستِ ،تزای تشىیل ًَتزٍىّا ٍ
ًَتزیٌَسّا تِ یىذیگز فشزدُ هیشًَذًَ .تزیٌَسّا هحل را تزن هیوٌٌذ ،اها ًَتزٍىّای تالی هاًذُ تا حذ شگفت آٍر  ۰۱تا  ۰۱ویلَهتز در ّستِ فشزدُ هیشًَذ.
اگز جزم ّستِ تیي  ۰.۱تا  ۳تزاتز جزم خَرشیذ تاشذ ،ایي فزآیٌذ چگالش در ًْایت هٌجز تِ تشىیل ستارُ ًَتزًٍی ٍ اگز ّستِ پزجزمتز اس ایي هیشاى تاشذ ،سیاُ
چالِّا تشىیل هیشًَذ.
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