فصل  - 6برنامه ريزي یک دوره ي رصدی
طراحی يك برنامه

جدول  - 6.1پنجره ی رصد

داشتن يك برنامه ريزي رصدی كامل ،الزم است ،در اول هر ماه  ،قبل از
اين كه در شب خاصي سراغ تلسكوپ برويد  ،تعیین کنید كه چه ستاره
اي را مي خواهيد رصد كنيد و چطور آن را پيدا كنيد .بعالوه  ،در روزي
كه مي خواهيد رصد كنيد ،پاالیش می تواند انجام شود .با ادامه دادن
برنامه ریزی و آماده بودن ،در نتيجه ی آن تجربه ی رصدی و كارامدي
بیشتری بدست می آوريد و مي توانيد هدر زمان کمتر و ناكامي كمتري
داشته باشید.

جدول زير پنجره تقريبي رصد در نيمه 15 ،ام ماه از  2ساعت بعد
از غروب تا نيمه شب را مي دهد .
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انتخاب ستاره اي برای رصد
يك راه دستيابي به برنامه ریزی دوره ای اين است كه ،با ليستي از ستارگان
كه برای برنامه رصدتان انتخاب کردهاید و برايشان نقشهاي دارید ،بنشينيد.
تاريخ و زمانی براي رصد انتخاب كنيد ،و سواالت زير را از خودتان بپرسيد:

كدام يك از اين ستارگان به سادگی قابل رویتند؟
يك نقشه جهان نما ،نقشهی ماهيانه صورت فلكي ها ،یا نرم افزار افالک نما
مي تواند براي اينكه بدانيد چه صورت فلكي در زمان تعيين شده قابل رصد
است و در چه مسيري بايد نگاه كنيد ،براي تان خيلي سودمند باشد .به
یاد داشته باشيد كه معموالً اين ابزار ،آسمان شب را همانطور كه از پایین
تا افق در تمام جهات می توانید ببينيد برايتان به تصویر مي کشد .بسته
به محل رصدتان ،منظره قابل رويت توسط موانعی مثل درخت و تپه یا
ساختمان ها محدود مي شود.

ماه
ساعات 9 - 1
ساعات 11 – 3
ساعات 13 – 5
ساعات 15 – 7
ساعات 18 – 11
ساعات 19 – 13
ساعات 21 – 15
ساعات 23 – 16
ساعات 2 – 18
ساعات 3 – 19
ساعات 5 - 21
ساعات 7 - 23

آخرين باري كه اين ستاره را رصد كردم چه زمانی بود؟
انواع معيني از متغيرها هستند كه اینطور تصور می شود که بيش از هفته
اي يك بار نباید رصد شوند ،در حالي كه بقیه بايد خيلي بیشتر رصد شوند.
با استفاده از اطالعات خالصه شده در جدول  ، 6.2وبا مقایسه ی آن با
ثبت هاي خود در آخرين رصدتان از ستاره ای معین ،به شما كمك مي كند
تا تعیین کنید كه آیا زمان این است که دوباره اين ستاره را رصد کنید يا
بايد وقتتان را روي متغيري ديگر بگذاريد .

راه ديگر براي اينكه بدانيد كدام ستاره براي رصد در دسترس است ،استفاده
از جدول  6.1برای تعیین اینکه کدامیک از ساعات بُعد در طول بعد از ظهر
(بین  9بعد از ظهر تا نيمه شب محلي) در ماهي كه شما رصد مي كنيد،
در باالي سرتان قرار دارند ،است .سپس ميتوانيد ستارگاني را كه در برنامه
تا ن هستند و ساعت بُعد های مشابه دارند مانند آنهایی که در جدول داده
شده است  ،انتخاب كنيد  .اين یک تقريب است زيرا جدول فقط براي 15
ام ماه است  .اگر رصد تا نيمه شب طول كشيد ،فقط زمان ثبت محدوده
ی بُعد را با تعداد ساعاتی که از نيمه شب گذشته و شما رصد می کنید،
بسط دهید .همچنین  ،جدول  6.1نمي تواند گزارشي از صورت هاي فلكي
دور قطبي قابل رويت در هر شب ،بسته به عرض جغرافيايي تا ن را بدهد .

آيا اين ستاره گان به اندازه كافي روشن هستند كه بتوانم آنها را ببينم؟
هر سال در نشریه پژوهشی  ”AAVSO Bulletin“ AAVSOتاریخهای
پیش بینی شده ی ماكزيمم و مينيمم روشنايي براي بسیاری از ستارگان
متغير بلند دوره در برنامهی رصدی AAVSOمنتشر مي شود ( صفحه 39
را مشاهده كنيد) .اين مي تواند كمك مفيدي براي بدست آوردن روشنايي
تقريبي ستارگان براي هر شبي باشد  .یک منجم با تجربه بر روي متغیری
پایین تر از محدوده ي تلسكوپش وقت صرف نمي كند  .صفحات  15تا 16
را براي اطالعات در مورد محدوده ی بزرگنمایی تلسكوپتان نگاه كنيد .
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جدول  - 6.2فراواني رصدها براي انواع مختلف ستارگان متغیر

روال عادی یک رصد نوعی
در هر فصل با در نظر گرفتن برنامه سال قبل ،بررسی کنید که چه
ستارگانی باید به برنامه این سال اضافه شوند .با استفاده از برنامه
رسم نقشه ستارگان متغیر”(Variable Star Plotter )VSP
 ،”AAVSOنقشههای جدیدی ایجاد کنید.

“ چند وقت یکبار باید ستارگان برنامه ام را رصد کنم؟” پاسخ تا حد
زیادی بستگی به نوع ستارگانی که رصد می کنید ،دارد .جدول زیر
یک راهنمای عمومی است .هنگامی که بیشتر دربارهی انواع مختلف
متغیرها و خصوصیات بعضی از ستارگان مشخص که شما برای
رصد انتخاب کرده اید ،یاد بگیرید ،ممکن است تصمیم بگیرید که
بیشتر یا کمتر از آنچه دراینجا پیشنهاد شده است آنها را رصد کنید.

نوع متغیر

در ابتدای هر ماه بر اساس ابزارهای موجود ،موقعیت مکانی ،زمان پیش
بینی شده ممکن و تجربه ،برنامه ای کلی برای رصد در نظر بگیرید.
برای فهرست بندی ستارگان متغیر با دوره تناوب طوالنی ،از نشریه
پژوهشی  ،AAVSOو از فلش خبری من “”MyNewsFlashو
آگهی های خبری ” ”Alert Noticesبرای افزودن هر جرم جدید
یا مورد تقاضا استفاده کنید.

افول در روز

کهکشان های فعال()AGN

1

نواختر کوتوله (,UGSS ,UG ,NL
)UGZ, UGWZ ,UGSU

1

گاما ذات الکرسی()GCAS

10-5

نامنظم

10-5

میراها ( LPVها)  300روز> دوره تناوب

7-5

میراها ( LPVها)دوره تناوب 400-300روز

10-7

میراها ( LPVها)  400روز< دوره تناوب

14

نواختر ()N

1

 Rاکلیل شمالی

1

نواختر بازگشت کننده ()NR

1

 RVثور ()RV TAU

5-2

 Sطال ماهی ()S DOR

10-5

نیمه منظم()SRC ,SRB ,SRA ,SR

10-5

ابرنواختر()SNe

1

همزیست ()Z AND

1

اجرام ستاره ای جوان ( )YSOحالت فعال

1

اجرام ستاره ای جوان ( )YSOحالت غیرفعال

5-2

پیش بینی هواشناسی در یک شب خاص را بررسی کنید .تصمیم
بگیرید که در آن شب چه چیزی را می خواهید رصد کنید _ آیا
در طی ساعات اولیه شب رصد خواهید کرد؟ یا نیمه شب؟ یا صبح
زود؟ با گروه بندی ستارگان متغیر نزدیک به یکدیگر و در نظر
گرفتن حرکت شبانه روزی آسمان شب (طلوع/تغییر آرایش صورت
فلکی های) برای ترتیب رصدها برنامه ریزی کنید .مطمئن شوید که
نقشه ها و نمودارهای مورد نیاز را برای اهداف رصدی خود به همراه
دارید و آن ها را برای رصد دسته بندی کنید.
ابزاری مانند چراغ قوه با نور قرمز و  ...را بررسی کنید .از نیم ساعت
قبل از بیرون رفتن ،شروع به عادت دادن چشمان خود به تاریکی
کنید( .بعضی از رصدگران از عینکهایی که تنها نور قرمز از آنها عبور
میکند یا عینک های آفتابی استفاده می کنند) .لباس گرم بپوشید!
در ابتدای جلسه رصدی ،در کتاب گزارش کار خود ،تاریخ ،ساعت،
وضعیت جوی ،فاز ماه و هرگونه شرایط غیر عادی را ثبت کنید.
هنگامی که هر ستاره را رصد کردید ،شناسه هویت ،نام ،زمان ،قدر،
ستارگان قابل مقایسه ،نقشههای به کار برده شده و توضیحات را در
کتاب گزارش کار خود ثبت کنید.
در پایان شب رصدی خود ،هر نکته ضروری درباره جلسه را روی هم
رفته یادداشت کنید .نقشه ها و جداول استفاده شده را پوشه بندی
کنید تا دفعه بعد بتوانید دوباره از آنها استفاده کنید .گزار شهای
رصدی خود را با استفاده از قسمت ارسال اینترنتی” ”WebObsبه
دفاتر اصلی AAVSOارائه دهید( .برای کسب اطالعات بیشتر درباره
چگونگی این کار به فصل  7مراجعه کنید).

رصدگرانی که دوتایی های گرفتی  RRشلیاقی و  UGSUرا دنبال
می کنند ،در انفجار باید با رهبر بخش برای آهنگ مرجح برای
رصدهای نوع سری زمانی این ستارگان ،مشورت کنند .ممکن است
الزم باشد آنها را از  30ثانیه یکبار تا  10دقیقه یکبار ،بسته به نوع
متغیر و دوره تناوب آن ،رصد کنید.
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آگهیهای خبریAAVSO

نشریات سودمند AAVSO

هر زمان که یک ستاره خاص رفتاری غیر عادی از خود نشان میدهد ،یا
هنگامی که یک پدیده غیر منتظره مانند کشف یک نواختر یا ابرنواختر
گزارش می شود ،یا زمانی که یک منجم تقاضای رصد یک ستاره خاص
با یک ماهواره یا تلسکوپ زمینی را دارد تا زمان برنامه ریزی برای رصد
آن را بداند ،دفاتر رسمی  AAVSOیک آگهی خبری ،منتشر می کنند.

نشریه پژوهشیAAVSO
نشریه پژوهشی  ،AAVSOابزار مفیدی برای برنامه ریزی جلسات رصدی
شما است .این نشریه سالیانه شامل تاریخ های پیش بینی شده بیش ترین
و کمترین درخشندگی برای  381ستاره متغیر بلند دوره و نیمه منظم
است .این اطالعات به شما کمک می کنند تا تعیین کنید که آیا می توانید
یک ستاره خاص را با تلسکوپ خود در هر شب معین مشاهده کنید.
این نشریه بر روی سایت AAVSOبه نشانی.org/aavso-bulletin :
 http://www.aavsoبرای دانلود ،قرار داده شده است.

آگهیهای خبری  AAVSOاز طریق اشتراک توسط ایمیل (به صورت رایگان)
و یا از طریق سایت  AAVSOبه نشانی-notification#alertnotice
 http://.www.aavso.org/observationقابل دسترسی هستند.
اطالعیه ویژه AAVSO

به عالوه برای نسخهی  pdfثابت این نشریه ،یک نسخهی اینترنتی تعاملی
به نام “ مولد نشریه ( “ )The Bulletin Generatorوجود دارد که به
کاربر اجازه میدهد که تاریخ حداکثر/حداقل یک زیرمجموعه از ستارگان،
یک صورت فلکی ،یک ماه ،محدوده ی یک  RAو /یا  ،Decمانند کل
داده های نشریه ،را درخواست دهد .اطالعات ممکن است به عنوان یک
فایل  pdfیا یک جدول  htmlیا یک فایل جدا شده توسط ویرگول
( )CSVمناسب برای بارگذاری در یک صفحهی گسترده ،بازیابی شوند.

اطالعیه ویژه ، ”AAVSO Special Notice )ASN(“ AAVSO
شامل اعالمیههایی درباره فعالیتهای ستارهای کم یاب و/یا جالب خواهد
بود که مشمول طرحهای هماهنگ شده جدید نمیباشد .هدف اطالعیه
ویژه این است که سریع و مختصر باشد .برای تضمین توجه بیشتر به
اطالعیه ،ممکن است یک آگهی خبری به دنبال آن بیاید .اطالعیه های
ویژه  AAVSOاز طریق اشتراک توسط ایمیل(به صورت رایگان) و یا از
طریق سایت  AAVSOبه نشانی -notification#specialnotices/
 http://.www.aavso.org/observationقابل دسترسی هستند.

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چرا باید ستارگانی را
رصد کنید که قبال در نشریه ثبت شده اند ،در حالی که  AAVSOمی
تواند پیش بینی کند که آن ستارگان چه سرنوشتی را در پیش خواهند
گرفت .پاسخ این است که پیش بینی ها تنها به عنوان یک راهنما برای
اطالع از تاریخ های مورد انتظار حداکثر و حداقل درخشندگی به کار
می آیند .این اطالعات می توانند در زمانی که برای یک جلسه رصدی
برنامه ریزی میکنید ،به شما کمک کنند .با وجود اینکه ستارگان متغیر
با دوره تناوب طوالنی در بیشتر مواقع دوره ای هستند ،بازه زمانی بین
هر دو حداکثر درخشندگی ممکن است همیشه یکسان نباشد .عالوه بر
این چرخههای منحصر به فرد ممکن است در شکل و درخشندگی تفاوت
کنند .با استفاده از این پیش بینیها و منحنیهای نوری موجود درچندین
نشریه  AAVSOو بر روی سایت  ، AAVSOرصدگر همچنین میتواند
ببیند که روشنایی ستاره متغیر با چه سرعتی ممکن است بین حداکثر
و حداقل تغییر کند.

فلش خبری من
فلش خبری من ،یک سامانه خودکار و شخصی سازی شده است که
گزارش فعالیتهای ستارگان متغیر را برای شما ارسال میکند .گزارشها
میتوانند از طریق ایمیل عادی یا پیام متنی توسط پیجر یا تلفن همراه
شما دریافت شوند .شما میتوانید یک گزارش را بر اساس معیارهایی مانند
نام ستاره ،درخشندگی ،فعالیت ،تاریخ رصد و  ...شخصی سازی کنید.
گزارشها شامل رصدهای ستارگان متغیر است که به صورت الکترونیکی
ارائه شدهاند .برای کسب اطالعات بیشتر درباره فلش خبری من یا عضویت
برای دریافت گزارشها ،لطفا به نشانی -notifiation#mynewsflash
 http:/www.aavso.org/observationمراجعه کنید.

اطالعات مفید دیگری که در نشریه گنجانده شده است ،عددی است که
نشان می دهد یک ستاره تا چه میزان ،خوب رصد شده است .همچنین
ستارگانی که برای رصد به شدت مورد نیاز هستند ،مشخص شده اند.
هر چه شما در رصد تجربه بیشتری کسب میکنید و به دنبال گسترش
برنامه رصدی خود هستید ،ممکن است مایل باشید ستارگانی را که به
رصد بیشتری نیاز دارند ،اضافه کنید .مولد نشریه شامل یک قسمت
“ ”Nمیباشد که نشان میدهد که چه مقدار رصد از آن ستاره درطول
سالهای پیشین صورت گرفته است بنابراین شما میتوانید از این اطالعات
استفاده و برای خودتان قضاوت کنید.
مترجم :موسسه ی نجوم پروفسور حسابی شیراز (مژده محمدی ،آرزو سالکی ،فاطمه بحرانی)
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