
 پیکر در حال گردش را کشف کردندچاله غولشناسان یک جفت سیاهستاره

 دهد.این اولین مشاهده در نوع خود است که ادغام کهکشانی در گذشته را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیون  ٤پیکر کهکشان راه شیری ما در حدود وزن کهکشان غولشوند. ها یافت میپیکر، هیوالهایی هشتند که مرکز کهکشانهای غولچالهسیاه

اما هنوز دیدن آنها در معنای سنتی کلمه )منظور دیدن با چشم و دیگر ابزار هرچند که پرجرم و اغلب فعالند، برابر بیشتر از وزن خورشید است. 

بنیاد ملی  (VLBA)های رادیویی تلسکوپ با استفاده از تصوری منحصر به فرد و زیرکانه که توسطاما اکنون، یادی، مشکل است. است( به دالیل ز

میلیون سال نوری از ما فاصله دارند، و در حال  ٧٥٠پیکر که در فاصله چاله غولبرای اولین بار یک جفت سیاه شناسانارهعلوم ارائه شده است، ست

 اند.خش به دور یکدیگر هستند را کشف کردهچر

سال نوری(، و جرم مجموع آنها که  ٢٤چاله )منتشر شد، از اطالعاتی رادیویی برای تعیین فاصله بین دو سیاه مجله اخترفیزیککشف حاضر که در 

 . باشدسال می ٠٠٠/٣٠٠گردش کامل آنها دور مدارشان در حدود م خورشید است، استفاده کردند. میلیارد برابر جر ١٥در حدود 

-آمده توسط تلسکوپهای اولیه بدستدر دادهشود، مشاهده گردیدند. نامیده می 379+0402پیکری که چاله در کهکشان بیضوی غولاین دو سیاه

آنتن  ١٠ای از که شبکه Long Baselineبخشی از رصدخانه  VLBAدو ناحیه هسته مانند مشاهده شد.  ٢٠٠٥و  ٢٠٠٣های های رادیویی در سال

دهد تا شناسان اجازه میها، به ستارههای بلندی یا فاصله زیاد بین دیشچنین پایهیکباشد. کرویکس است، میسنتجزیره بزرگ هاوایی و بین در 

 تری بدست آورند. توجهئیات قابلزو ج کرده های گوناگون را با یکدیگر ترکیبآمده از دیشهای بدستداده

شناسان توانستند حرکت واضح با مشاهدات پیشین ترکیب شده، و نهایتا ستارهگرفته شد،  ٢٠١٥و  ٢٠٠٩که در  379+0402مشاهدات جدید از 

این اولین جفت ": بیان داشت کنفرانس خبریباره در گرگ تیلور از دانشگاه نیومکزیکو، یکی از محققین در اینچاله را تشخیص دهند. این دو سیاه

  "چاله دوتایی است.این اولین سیاهو بنابراین باشند، حال گردش به دور هم میاند و درصورت جداگانه دیده شدهچاله است که بهسیاه

دهد که کهکشان در گذشته کیهانی نسبتا اخیرش ادغامی را سادگی نشان میحضور این دو شیء بهپیکر دارد؟ چاله غولچرا این کهکشان دو سیاه

چاله اند؛ در زمانی مشخص نیز این دو سیاهسهیم گشتهپیکری غول هایچالهدر سیاهاند، زمانیکه دو کهکشان با هم ترکیب شدهاست.  تحمل کرده

لیون این هنوز اتفاق نیفتاده است، و احتماال چندین می، 379+0402در کهکشان با یکدیگر ترکیب شده و شیء واحدی را بوجود خواهند آورد. 

پیکر چاله غولکه در آن دو سیاهدهد، را نشان می 379+0402این تصویر مرکز کهکشان بیضوی 

 سال نوری از همدیگر به دور هم در حال چرخشند. ٢٤با فاصله 

 تصویر از جاش والنزوئال از دانشگاه نیومکزیکو

http://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aa74e1
http://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aa74e1
https://public.nrao.edu/news/supermassive-black-holes-motion/
https://public.nrao.edu/news/supermassive-black-holes-motion/
http://www.astronomy.com/sitefiles/resources/image.aspx?item=%7bB859B4AB-09CE-439C-AEE3-F5C8021AC34A%7d


ها با از دست دادن انرژی از طریق تابش گرانشی به داخل چالهکشد تا مدارهای سیاهاین که چه مدت طول میسال دیگر نیز اتفاق نخواهد افتاد. 

 قابل شناسایی است. 1سنج لیزریگرانشی با تداخل-ای بوسیله رصدخانه موجیکچنین امواج گرانشی مشخص نیست. ،دنمارپیچ وارد شومسیر 

ها چگونگی رشد ین ادغام. ادباشن باید کامال عادینیز پیکری ی غولچالهچنین جفت سیاهیکها، امری عادی است، با توجه به اینکه ادغام کهکشان

کاریشما بانسال، د. نشباهای بیضوی ساکن، میبه پیری، کهکشان های مارپیج فعالای از جوانی، کهکشانها در زمان کیهانی، تغییر آهستهکهکشان

ی حرکت مداری گیراکنون که ما قادر به اندازه"دهد که: یکی دیگر از محققین، دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه نیومکزیکو توضیح می

ا بیابیم که برای ای رهای دیگریشویم. ما ممکن است جفتهای مشابه دیگر بیشتر ترغیب میبرای یافتن جفت هستیم، لهچاچنین جفت سیاهیک

 "تر باشند.مطالعه آسان

تیلور خاطر ت. یسشناسان در مطالعه این کهکشان نبه معنای پایان عالقه ستاره 379+0402پیکر در چاله غولاما تأییدیه وجود یک جفت سیاه

این جفت "مچنین اضافه کرد که: او ه "ها داریم.چالههای سیاهاز مدار، جرم هایماندانستهبهبود برای  ما نیاز به ادامه دادن مشاهدات"نشان کرد که: 

 "دهند.ها میین سیستمچاله، اولین فرصت را به ما برای مطالعه چگونگی تعامل اسیاه
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1  Laser Interferometer Gravitational_Wave Observatory (LIGO) 
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