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تحلیل فرکانسی و استخراج پارامترهای فیزیکی ستاره Herculis
1

نادر جوقینی  ،1داود افشاری  ، 2حسین حقی
1

داًطگاُ تحصیالت تکویلی علَم پایِ سًجاى
2

داًطگاُ تبزیش

چکیذه
سیستن  α Herculisضاهل سِ ستارُ است کِ اس بیي آًْا ستارُ Herculis

)

هزئی ٍ سِ فیلتز  Wingهَرد بزرسی قزار دادُاین ٍ بِ کوک دادُّای بذست آهذُ در فیلتزّای

( کِ یک ستارُ  AGBاست را در فیلتز
 ،Wingهطخصات فیشیکی ستارُ ضاهل

تغییزات دهای هؤثز ،درخطٌذگی ٍ ضعاع ستارُ را هحاسبِ کزدُاین .در اداهِ با ًزمافشار  ٍ Period04بِ کوک آًالیش فَریِ  ،فزکاًسّای
اصلی ستارُ را در چْار فیلتز هحاسبِ ًوَدُاین ٍ دقت ایي فزکاًسّا اس طزیق کوتزیي هجذٍر هزبعات تعییي کزدُاین قبالً ایي فزکاًسّا در
هقالِ] [1بذست آهذُ کِ ها با دادُّای کاهلتز ایي کار را اًجام دادُ ٍ تعذاد فزکاًس بیطتزی بذست آٍردُاین.

پزٍصُی ًَرسٌجی ابزغَل ّا بیص اس  ۲۰سال است کِ در داًطگاُ ٍیالًَا ضزٍع ضذُ است ٍ هجوَعِ دادُّای آى
بزای ستارُّای ابزغَل هَجَد است .هطالعِ ّز یک اس ایي هجوَعِ دادُّا بِ ها در فْن پیذایص ٍ ٍاپاضی هذّای
ًَساًی در ّز یک اس ستارُّای ابزغَل ًیوِ هٌظن ٍ پی بزدى بِ رفتار آضفتِی آًْا ٍ ساختارضاى کوک خَاّذ کزد.
ًَرسٌجی بزای ستارُ هَرد ًظز اساٍاخز فَریِ ۱۹۹۳هیالدی در فیلتز  ٍ Vبزای فیلتزّای  Wingاس اٍاسط فَریِ
 ۱۹۹۷هیالدی آغاس ضذُ ٍ ٌَّس ّن اداهِ دارد ً .کتِی قابل تَجِ ایي است کِ بزای ستارُّای ًیوِ هٌظن ّز چقذر
هیشاى رصذ افشایص یابذ دقت هحاسبات ٍ هذّای ًَساًی بیطتز خَاّذ ضذ.
پارامترهای فیزیکی ستاره Herculis

 :هٌحٌی ًَری در فیلتز استاًذارد  Vضاهل ً ۷۲۷قطِ ٍ در فیلتزّای

 Wingضاهلً ۵۴۷قطِ است .ضکل  ۱هٌحٌی ًَری را بزای چْار فیلتز ًطاى هیدّذ.

شکل : ۱منحنی نوری ستاره در فیلتر مرئی وسه فیلتر وینگ

بزای بِ دست آٍردى پاراهتزّای فیشیکی ستارُ اس دادُّای ستارُ در سِ فیلتز  Wingاستفادُ هیکٌین .بزای ایي کار اس
دٍ ایٌذکس رًگ کِ تَسط ] [2بِ صَرت سیز تعزیف ضذُ است استفادُ هیکٌینۺ
()۱
()۲

با استفادُ اس لیست ستارگاى استاًذارد (( [3] Wing
ًوَدار دهای هَثز ایي ستارگاى بز حسب ایٌذکس )( TiOرسن
کزدُ ٍ یک هٌحٌی بِ آى بزآسش هیکٌین ٍ رابطِی دها بزحسب ایٌذکس )  (TiOرا بذست هیآٍرین].[4
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()۳

با تَجِ بِ رابطِی باال تغییزات دهایی ستارُ بِ ضکل سیز خَاّذ ضذۺ

شکلً: ۲وَدار تغییزات دهای ستارُ بز حسب سهاى

بزای بذست آٍردى تغییزات درخطٌذگی ٍضعاع ستارُ Herculis
قذر هطلق را بِ صَرت سیز بیاى کٌین.

با تَجِ بِ هقالِ ] [5هی تَاًین قذر ظاّزی ٍ

()۴

()۵
ّوچٌیي تغییزات درخطٌذگی ٍ ضعاع ستارُ را اس رٍابط سیز هحاسبِ هیکٌین
()۶
()۷
ضکل ّای  ۴ٍ۳تغییزات درخطٌذگی ٍ ضعاع ستارُ بزحسب سهاى را ًطاى هیدّذ.

شکلً: ۳وَدار تغییزات شعاع ستارُ بز حسب سهاى

شکلً: ۴وَدار تغییزات درخشٌدگی ستارُ بز حسب سهاى
جدولً : ۱تایج تغییزات دها،تغییزات درخطٌذگی ٍ تغییزات ضعاع کِ بِ
کوک فیلتز ّای ٍیٌگ بذست آهذُاًذ
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بزای یافتي هدّای ًَساًی با استفادُ اس ًزم افشار  Period04تبدیل فَریِ گسستِ ) (DFTرا بز رٍی توامی دادُّا
اًجام هیدّین ٍ فزکاًسّای ًَساًی را بدست هیآٍرین .فزکاًسّایی کِ دارای شزط  SNR>4هیباشٌد بِ عٌَاى
فزکاًسّای ٍیژُ هعزفی هیکٌین کِ اس اّویت بیشتزی بزخَردار ّستٌدّ .وچٌیي بزای پیدا کزدى خطای داهٌِ ٍ فاس ٍ
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دقت فزکاًسّای بدست آهدُ هیتَاى اس رٍش هًَت کارلَ ٍ کوتزیي هجذٍر هزبعات استفادُ کزد ] ٍ [6ها اس رٍش
کوتزیي هجذٍر هزبعات استفادُ کزدُاین فزکاًسّای ٍیژُ بزای چْار فیلتز هحاسبِ شدُ است کِ ها فزکاًسّای فیلتز
هزئی را در جدٍل ۲آٍردُاین.
ًتیجِ گیزی :ستارُ آلفا ّزکَل کِ یک ستارُ اس ًَع  AGBهیباضذ هَرد بزرسی قزار دادُ این ٍ هطخصات ستارُ
را بِ صَرتۺ دهای هَثزهیاًگیي

 ، 3283 kدرخطٌذگی هیاًگیي  ٍ 8944Lʘضعاع هیاًگیي  293Rʘهحاسبِ

ًوَدُاین ٍ ّوچٌیي فزکاًسّای ٍیضُ را بِ کوک ًزم افشار

 Period04بزای چْار فیلتز بذست آٍردُ این کِ در

هقالِی] [1تعذاد  ۸فزکاًس بزای فیلتز هزئی ۳ ،فزکاًس فیلتز  ۶ ،Wing Aفزکاًس فیلتز  ۴ ،Wing Bفزکاًس فیلتز
 ٍ Wing Cها  ۱۳فزکاًس در فیلتز هزئی ۱۰ ،فزکاًس در فیلتز  ۱۰ ،Wing Aفزکاًس فیلتز  ۷ ٍ Wing Bفزکاًس
فیلتز  Wing Cهحاسبِ کزدُاین .در فاس بعذی قصذ دارین تخویي دقیق جزم ستارُ ٍ اطالعاتی در بارُ چزخص آى
بذست آٍرین.

جذٍل  ۲ۺفزکاًس ّای ًَساًی بزای باًذ هزئی بِ ّوزاُ داهٌِ  ،تَاى ٍ SNR
کِ دقت آًْابِ کوک کوتزیي هجذٍر هزبعات هحاسبِ ضذُ است

شکلً : ۵وَدارفزکاًس بز حسب  ، Powerخطَط خط چیي ًشاى

power
0.0041
0.0071
0.0013
0.0017
0.0013
0.0022
0.0016
0.0021
0.0024
0.0062
0.0021
0.0014
0.0012

SNR
7.23
9.60
4.22
4.68
4.12
5.33
4.58
5.26
5.52
8.96
5.19
4.48
4.03

amplitude
0.064 0.004
0.085 0.004
0.037 0.004
0.041 0.004
0.036 0.004
0.047 0.004
0.041 0.004
0.046 0.004
0.049 0.004
0.079 0.004
0.046 0.004
0.038 0.004
0.035 0.004

frequency
0.00029 0.00001
0.00070 0.00001
0.0011 0.00001
0.0030 0.00002
0.0035 0.00003
0.0048 0.00001
0.0052 0.00001
0.0075 0.00001
0.0077 0.00001
0.0079 0.00001
0.0106 0.00001
0.0114 0.00001
0.0115 0.00002

دٌّدُی فزکاًس ّایی است کِ  SNR>4دارًد فزکاًس ًایکَئیست
 0.196 c/dهحاسبِ شدُ ٍ فزکاًس

spectral window

 0.00274c/dبدست آهدُ است.
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