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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министр міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы 

негізінде бекітілген  типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (257 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген. 

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года №343 

(Приложение 257). Внесены изменения приказом Министра образования и науки 

РК от 05 июля 2016 года №425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 

2016 года. 

 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и рас-

пространена без разрешения Министерства образования и науки Республики Ка-

захстан. 

 

 

 
@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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PhZ 5301 ЖҰЛДЫЗДАР ФИЗИКАСЫ 

 

 (бейіндік бағыт) 

 

Көлемі - 3 кредит 

 

Авторлары: 

Наурзбаева А.Ж. -  физика-математика ғылымдарының кандидаты, қатты дене 

және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушысы 

Алимгазинова Н.Ш. - физика-математика ғылымдарының 

кандидаты, қатты дене және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушысы  

 

Пікір жазғандар: 

Чечин Л.М. -  физика-математика ғылымдарының докторы, В.Г. Фесенков 

атындағы астрофизикалық институтының профессоры 

Изтлеуов  Н.Т. -  физика-математика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультетінің 

қатты дене және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушысы 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Пәннің тағайындауы. «Жұлдыздар физикасы» пәні - жұлдыздардың 

физикалық табиғаты, құрылысы және дамуы туралы магистранттардың замануи 

түсініктерін қалыптастыру үшін бағытталған. 

Астрономияның соңғы он жылдықтағы болып жатқан қарқынды дамуына 

қарамастан, жұлдыздардың құрылысы мен эволюциясын зерттеу бұл ғылым 

саласының негізгі бағыттарының бірі болып қалады. Бұның негізгі себептері 

мыналар. Біріншіден, Әлем дамуының бүгінгі кезеңінде сәулелендіретін зат 

негізінен жұлдыздық күйде болады, екіншіден, Әлемдегі заттың негізгі 

эволюциясы жұлдыздар қойнауында өтеді, үшіншіден, жұлдыздарда өздерін 

толқын ұзындықтарының барлық аралығында білдіретін құбылыстардың сан 

алуан түрлері жүреді. Сөйтіп, жұлдыздардың құрылысы мен эволюциясын 

зерттеу арқылы галактикалардағы сәулелендіретін зат қандай физикалық күйде 

болады, электрмагнит сәулеленудің басым бөлігі қалай тудырылады және 

материяның ядролық деңгейдегі эволюциясы қалай өтеді деген үш өте 

маңызды, тек қана астрономиялық емес, жалпы ғылымдық мағынаға ие сұраққа 

жауап алуға болады. 

Сондықтан, квалификациясы жоғары астроном-мамандарын дайындау 

барысында жұлдыздар физикасын үйренудің маңыздылығына күмән болмайды. 

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) 

Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар:  

 жұлдыздар құрылысы мен эволюциясы теориясының негізгі 

ұғымдарын; 
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 жұлдыздар құрылысы мен эволюциясын зерттеудің негізгі әдістерін; 

 жұлдыздар қойнауында өтетін физикалық процестерді; 

 жұлдыздар эволюциясының негізгі заңдылықтарын; 

 жұлдыздар физикасының келешекте шешілетін мәселелерін білу ке-

рек; 

 жұлдыздар физикасы жөніндегі ғылыми мәлімет көздерімен өз 

бетімен жұмыс істей білу керек; 

 астрофизиканың осы саласындағы сұрақтарына еркін жауап беру 

керек;   

  алған білімдерін педагогикалық және зерттеу жұмыстарында қолда-

нудың дағдыларын алу керек. 

Пәнді меңгеру үшін алдын-ала оқылуы тиіс пәндер. Жұлдыздардың 

құрылысы мен эволюциясын танып білу физиканың барлық дерлік бөлімдерін 

қолдануды талап етеді. Сондықтан, бұл пәнді  жете оқып-үйрену үшін Жалпы 

физика, Жоғары математика, Жалпы астрономия, Астрофизика негіздері 

курстарын алдын-ала оқу керек. 

Жанамалас пәндер тізімі. «Астрофизиканың фотометриялық әдістері», 

«Галактиканың бейстационар объекттері». 

 

ПӘННІҢ ТАКЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Жұлдыздар физикасы пәні 

2 Жұлдыз физикалық объект ретінде  

3 Жұлдыздар эволюция теориясының негізгі тоқтамдары 

4 Ньютонның тартылыс теориясының элементтері 

5 Жұлдыздар құрылымы: жалпы мәліметтер 

6 Жұлдыздардағы энергия көздерi, нуклеосинтез 

7 Жұлдыздардағы сәулелі және конвективтік энергия тасымалдануы 

8 Жұлдыздар құрылымының теңдеулері 

9 Жұлдыздар атмосфералары 

10 Жұлдыздардың пайда болуы 

11 Жұлдыздарының бас тізбектен кейінгі термоядролық реакциялар 

негізіндегі эволюциясы 

12 Жұлдыздар эволюциясының ақырғы кезеңдерi 

13 Қос жұлдыздар және олардың эволюциясы 

14 Айнымалы жұлдыздар 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
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Пәнді оқытудың мақсаты. «Жұлдыздар физикасы» пәнін оқытудың 

мақсаты -  студенттерге жұлдыздардың даму жолдары  мен жұлдыздарда өтетін 

физикалық процестер туралы, оларды сипаттайтын физиканың заңдары 

жөніндегі терең түсінік беру. 

Пәннің негізгі міндеттері: 

 студенттерді жұлдыздар құрылысы мен эволюциясын зерттеудің 

қазіргі заманғы нәтижелерімен, сондай-ақ астрофизиканың бұл саласы алдында 

тұрған мәселелермен таныстыру; 

 студенттерге жұлдыздар эволюциясының әр түрлі кезеңдерінде өтетін 

физикалық процестер туралы терең түсінік беру; 

 жұлдыздар құрылымы мен эволюциясын зерттеудің негізгі әдістері 

туралы түсінік беру; 

 әртүрлі жұлдыз физикасы жайлы ғылыми ақпаратты табу және жұмыс 

істеуді үйрену; 

 кәсіби қабылданған білімді дағдыға айналдыру. 

Жұлдыздарды әлемнің ең маңызды объектілері деп есептеуге болады, 

себебі жұлдыздар массасы Галактика затының көп бөлігін алып жатыр, олар 

ғарыштағы ең маңызды электромагниттік сәулелер энергиясын 

тасымалдаушылар болып табылады, одан басқа жұлдыз ішінде жүретін ядролық  

айналу процесстерінде әлем затының химиялық құрамы және оның уақыт 

бойынша өзгерісі жүзеге асады. Осыған байланысты жұлдыздар физикасы 

астрофизика мен астрономияда маңызды бөлімі болып табылады. 

Жұлдыздар физикасы негізгі үш бөлімнен тұрады. Бірінші - бұл 

жұлдыздар атмосферасы, оның негізгі мақсаты - бақыланған мәліметтердегі 

жұлдыздардың негізгі параметрлерін шығару. Екінші - ол жұлдыздар құрылымы 

туралы, негізгі мақсаты – жұлдыздардың құрылымын және эволюциясын 

анықтайтын физикалық процесстерін түсіну, сонымен қатар олардың бақылау 

әдістерін түсіндіру болып табылады. Үшінші бөлім жұлдыздар эволюциясының 

теориясы.  

Жұлдыздар құрылымы мен эволюция теориясының өсуі ХХ-сыншы 

ғасырдың ортасына таман астрономияға түбегейлі өзгерістер алып келді, 1960 

жылдары жұлдыздардың әртүрлі массалары мен химиялық құрамы туралы 

мәліметтер шығарылды, сонымен қатар нейтрондық жұлдыздарға ұқсас 

пульсарлар да жарыққа шықты. Осыдан кейін аса жаңалардың жарқ етулері 

астрофизиканың алдыңғы қатарына шықты. Жұлдыздар эволюциясының 

бастапқы құрылымы туралы көптеген мәліметтер белгілі болды. 70-жылдары 

гелиосейсмология әдістері анықталған болатын, Күннің ішін тікелей қарауға 

мүмкіндік берді, Күн құрылымының моделін растады, негізі физика заңдарынан 

құралған және Күн атмосферасы бақыланған болатын. 90-жылдары қоңыр  

ергежейлілер болды, біртіндеп өздігінен гравитацияланатын газ шарлардың 

планеталардан жұлдыздарға дейін масса спектрлері үздіксіз екенін байқалды. 

Жұлдыздар физикасының қарқынды дамуы астрономияның басқа салалaрының 

дамуына қарқынды үлес қосты.  
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Жұлдыздар физикасы пәні 

Жұлдыздардың Әлемдегі рөлі. Жұлдыздар физикасының астрономиядағы 

орны. Жұлдыздар физикасының құрылымы, Жұлдыз атмосфера физикасының, 

жұлдыздар құрылым теориясының және жұлдыздар эволюция теориясының 

негізгі мақсаттары.  

 

Жұлдыз физикалық объект ретінде 

Жұлдыздарды басқа ғарыштық объектілерден бөлетін 

айырмашылықтарының негізгі ерекшеліктері. Жұлдыздардың физикалық 

классификациясы: қалыпты жұлдыздар, ақ ергежейлілер, нейтронды 

жұлдыздар, қара құрдымдар, олардың негізгі ерекшеліктері. 

 

Жұлдыздар эволюция теориясының негізгі тоқтамдары  

Жұлдыздың бастапқы массасы – оның өмірлік жолын анықтайтын 

мінездемесі. Жұлдыздың эволюциясындағы оның химиялық құрамының, 

айналуының, магнит өрісінің маңыздылығы. Жұлдыз эволюциясының 

аксиоматика теориясының астрономиялық салдары, жұлдыздардың глобалдық 

сипаттамаларының байланысы. 

 

Ньютондық тартылыс теориясының элементтері 

Ньютондық тартылыс теориясының шектеулері. Гравитациялық өзара 

әсерлесуінің энергиясы, гравитациялық күштер, үдеу, гравитациялық өзара 

әсерлесуінің басқалардан айырмашылығы. Үдеудің векторлық өрісі, Гаусс 

теоремасы. Гравитациялық потенциал, Пуассон теңдеуі. Сфералық 

симметриялық тартылыс өрістері, жалпы және ағымдағы жұлдыздың 

массалары, Эйлер  және Лагранж координаттары.  

 

Жұлдыздар құрылымы: жалпы мәліметтер  

Ньютонның тартылыс теориясы шеңберiнде сфералық симметриялық 

жұлдыздардың iшкi құрылысы мен эволюциясы жөнiндегi есептiң қойылуы. 

Жұлдыздың гидростатикалық тепе-теңдігі. Жұлдыз үшін вириал теоремасы. 

Жұлдыздың жылулық орнықтылығы, теріс жылу сыймдылық. Жұлдыздардағы 

сәулелену қысымы. Жұлдыздардың ішкі қабаттарының жалпы сипаттамалары: 

ядро, сәулелену ауысуы қабаты, конвективті қабат.  

 

Жұлдыздардағы энергия көздерi, нуклеосинтез 

Жұлдыздардағы ядролық реакциялар: ядролық энергияны және сутегінің 

термоядролық жанудың уақытын бағалау, реакциялар жылдамдықтары, квант-

механикалық туннельдеу эффектісінің ролі, рр-циклдың реакциялары, CNO-

циклдың реакциялары. Бета-процестер. Массивті жұлдыздардағы конвективті 

ядролар, жұлдыздың эволюциясына ядролардағы конвекциясының әсер етуі.  
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Жұлдыздардағы сәулелі және конвективтік энергия тасымалдануы 

Күннің және жұлдыздардың ішкі құрылысындағы кванттық 

қозғалысының мінездемесі. Сәулелену ауысуының қабаты. Жұлдыздар 

конвекциясы, конвективті қозғалысқа газдың ионизация күйінің өзгеру 

процесінің мәні. Конвекция ұяшықтары, олардың өлшемі және конвекция 

жылдамдығы. Жұлдыздар температурасына конвективті қабатының 

қалыңдығының тәуелділігі. 

 

Жұлдыздар құрылымының теңдеулері  

ЖСТ эффектілерін ескермеу кезіндегі сфералық-симметриялық 

жұлдыздардың эволюциясы мен құрылымын сипаттайтын теңдеулердің толық 

жүйесі: гидростатикалық тепе-теңдік теңдеуі, масса теңдеуі, энергетикалық 

баланс теңдеуі, зат күйінің теңдеуі, жұлдыздардағы энергия бөліну 

жылдамдығының теңдеулері, шекті шарттары.  

 

Жұлдыздар атмосфералары  

Жұлдыздар атмосферасының құрылысы туралы толық мәліметтер. 

Үздіксіз спектр және  спектрлік сызық туралы білім. Жұлдыздардың магнит 

өрісі және генерация механизмдері. Күн фотосферасы, фотосфера 

грануляциясы, күн дақтары, фотосфералық факелдер және олардың пайда болу 

механизмдері. Хромосфера, оның ерекшеліктері, хромосфералық тор, оның 

пайда болу себептері. Тәж, оның жылу механизмдері, тәж құрдымдары, 

протуберанецтер. Күн белсенділігі. Хромосфералық жарқ етулер. 

 

Жұлдыздардың пайда болуы  

Гравитациялық орнықсыздық. Сығылатын бұлттың фрагменттелу шарты. 

Айналыстың сығылуға әсері. Магнит өрісінің сығылуға әсері. Протожұлдыздар: 

контракциялық фаза, адиабаттық фаза. Вольф-Райе жұлдыздары. 

 

Жұлдыздардың бас тізбектен кейінгі термоядролық реакциялар 

негізіндегі эволюциясы  

Жұлдыздардағы гидростатикалық тепе-теңдіктің бұзулуы. Энергия 

шығаратын қабаттық көздерінің пайда болуы. Жұлдыздар эволюциясындағы 

электронды газ азғындаудың ролі мен нейтрино арқылы болатын энергия 

шығындары. Қызыл гиганттың пайда болуы. Гелий жануы, әр түрлі массалы 

жұлдыздарындағы оның ерекшеліктері, гелий таусылуы, оның жанудың 

қабаттық көзінің пайда болуы. Массалы жұлдыздардағы одан ауыр 

элементтерінің жануы.  Герцшпрунг-Рессел диаграммасындағы жұлдыздардың 

эволюциялық жолы. Эволюциясының ақырғы кезеңдерiндегі жұлдыздардың зат 

шығындары. 

 

Жұлдыздар эволюциясының ақырғы кезеңдерi  
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Жұлдыздардың гравитациялық коллапсы. Ақ ергежейлілер, азғындалған 

электронды газдың қысымы, ақ ергежейлілердің шекті массалары. Аса жаңа 

жұлдыздар, олардың түрлері. Iа типті аса жаңа жұлдыздардың астрономиядағы 

ролі. Нейтронды жұлдыздар, азғындалған нейтронды газдың қысымы, 

нейтронды жұлдыздардың шекті массалары. Нейтронды жұлдыздардың 

құрылысы. Нейтронды жұлдыздардың классификациясы. Пульсарлар. ЖСТ 

элементтері: бұрмаланған кеңістік-уақыт физикасы мен ойы, гравитациялық 

қызыл ығысу. Қара құрдымдар туралы негізгі түсініктері. 

 

Қос жұлдыздар және олардың эволюциясы  

Қос жұлдыздар класссификациясы. Қос жұлдыздардың зерттеу әдістері. 

Қос жүйенің компонеттері арасындағы масса алмасуы, Рош қуысы. Қос 

жүйелердің статистикалық ерекшеліктері. Қос жұлдыздардың пайда болуы: 

аралық ядросы бар теория, аралық дискі бар теория, динамикалық теория. 

 

Айнымалы жұлдыздар  

Айнымалы жұлдыздар туралы түсінік. Айнымалы жұлдыздардың 

классификациясы, олардың қиындықтары. Тұтылған айнымалы жұлдыздар. 

Эруптивті айнымалы жұлдыздар, олардың ауысу себептері. Пульсациялаушы 

айнымалы жұлдыздар, пульсация механизмі. Айналмалы айнымалы  

жұлдыздар. Жарылғыш және жаңаұқсас айнымалылар.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ  

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Жұлдыздардың глобалды сипаттамалары 

2. Жұлдыздардың массалары мен өлшемдерін анықтау әдістері 

3. Жұлдыздарға дейін қашықтықтарды анықтау әдістері 

4. Жұлдыздардың ішкі құрылымдағы заттың күйі 

5. Жұлдыз энергиясының термоядролық көздері  

6. Күн нейтриносының мәселесі 

7. Әлемдегі химиялық элементтерінің таралуы. Әлемнің химиялық 

құрамының эволюциясы 

8. Бас тізбектің жұлдыздары үшін M-L  мен M-R қатынастар 

9. Жұлдыздардың өмір сүру уақытын бағалау 

10. Жұлдыздардың айналу энергиясын анықтау 

11. Жұлдыздар орнықтылығының мәселесі  

12. Масса жоғалуының, айналу және магнит өрісінің жеке жұлдыздардың 

дамуына әсері  

13. Азғындалған газ және оның квантмеханикалық қысымы 

14. ЖСТ элементтері: уақыт баяулануы 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  
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ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Жұлдыздар спектрлері 

2. Жұлдыздық атмосфера модельдері 

3. Жұлдыздардың сыртқы сипаттамалары арасындағы байланыс 

4. Жұлдыздар ішіндегі энергия тасымалдануы 

5. Сындық эдингтондық жарқырау  

6. Жұлдыздардың термоядролық реакциялар негізіндегі эволюциясы 

7. Жұлдыздық сейсмология 

8. Жұлдыздар бетінен заттың бөлінуі 

9. Жұлдыздар спектрлерін модельдеу 

10. B[e] феномені тән жұлдыздар 

11. Цефеидтер және жұлдыздардың тербелмелі орнықсыздығы. 

12. Қос жұлдыздар және оларды табу әдістері 

13. Қос жұлдыздардың сандық сипаттамаларын анықтау 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Шашыраған жұлдыздық шоғырлардың Гершпрунг-Рессел диаграммасы 

2. Шар тәрiздес жұлдыздық шоғырлардың Гершпрунг-Рессел  

диаграммасы 

3. Политропты жұлдыздар 

4. Тежеулік сәулелену 

5. Сәулеленудің еркін электрондардағы шашырауы 

6. Жылулық ағынның орнықтылығы 

7. Планеталық тұмандықтардың пайда болуы 

8. Үлкен айнымалы рентген сәулеленудің көздері ретінде тығыз қос  

айнымалы жұлдыздар 

9. Алголь парадоксы 

10. «Сценарийлер машинасы»  

11. Катаклизмалық айнымалылар  

12. Жаңа жұлдыздар 

13. Ерекше айнымалы жұлдыздар 

14.  Жұлдыздар эволюциясының ақырғы кезеңiндегi бейстационар  

процестер 
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Көлемі – 2 кредит  

 

Авторлары: 

Наурзбаева А.Ж. -  физика-математика ғылымдарының кандидаты, қатты дене 

және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушысы 

Алимгазинова Н.Ш. - физика-математика ғылымдарының кандидаты,  

қатты дене және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушысы  

 

Пікір жазғандар: 

Чечин Л.М. -  физика-математика ғылымдарының докторы, В.Г. Фесенков 

атындағы астрофизикалық институтының профессоры 

Изтлеуов  Н.Т. -  физика-математика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультетінің 

қатты дене және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушысы 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Пәннің тағайындауы. «Жұлдыздар физикасы» пәні - жұлдыздардың 

физикалық табиғаты, құрылысы және дамуы туралы магистранттардың замануи 

түсініктерін қалыптастыру үшін бағытталған. 

Астрономияның соңғы он жылдықтағы болып жатқан қарқынды дамуына 

қарамастан, жұлдыздардың құрылысы мен эволюциясын зерттеу бұл ғылым 

саласының негізгі бағыттарының бірі болып қалады. Бұның негізгі себептері 

мыналар. Біріншіден, Әлем дамуының бүгінгі кезеңінде сәулелендіретін зат 

негізінен жұлдыздық күйде болады, екіншіден, Әлемдегі заттың негізгі 

эволюциясы жұлдыздар қойнауында өтеді, үшіншіден, жұлдыздарда өздерін 

толқын ұзындықтарының барлық аралығында білдіретін құбылыстардың сан 

алуан түрлері жүреді. Сөйтіп, жұлдыздардың құрылысы мен эволюциясын 

зерттеу арқылы галактикалардағы сәулелендіретін зат қандай физикалық күйде 

болады, электрмагнит сәулеленудің басым бөлігі қалай тудырылады және 

материяның ядролық деңгейдегі эволюциясы қалай өтеді деген үш өте 

маңызды, тек қана астрономиялық емес, жалпы ғылымдық мағынаға ие сұраққа 

жауап алуға болады. 

Сондықтан, квалификациясы жоғары астроном-мамандарын дайындау 

барысында жұлдыздар физикасын үйренудің маңыздылығына күмән болмайды. 

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) 

Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар: 

 жұлдыздар құрылысы мен эволюциясы теориясының негізгі 

ұғымдарын; 
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 жұлдыздар құрылысы мен эволюциясын зерттеудің негізгі әдістерін; 

 жұлдыздар қойнауында өтетін физикалық процестерді; 

 жұлдыздар эволюциясының негізгі заңдылықтарын; 

 жұлдыздар физикасының келешекте шешілетін мәселелерін білу ке-

рек; 

 жұлдыздар физикасы жөніндегі ғылыми мәлімет көздерімен өз 

бетімен жұмыс істей білу керек; 

 астрофизиканың осы саласындағы сұрақтарына еркін жауап беру 

керек;   

  алған білімдерін педагогикалық және зерттеу жұмыстарында қолда-

нудың дағдыларын алу керек. 

Пәнді меңгеру үшін алдын-ала оқылуы тиіс пәндер. Жұлдыздардың 

құрылысы мен эволюциясын танып білу физиканың барлық дерлік бөлімдерін 

қолдануды талап етеді. Сондықтан, бұл пәнді  жете оқып-үйрену үшін Жалпы 

физика, Жоғары математика, Жалпы астрономия, Астрофизика негіздері 

курстарын алдын-ала оқу керек. 

Жанамалас пәндер тізімі. «Астрофизиканың фотометриялық әдістері», 

«Галактиканың бейстационар объекттері». 

 

ПӘННІҢ ТАКЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Жұлдыздар физикасы пәні 

2 Жұлдыз физикалық объект ретінде  

3 Жұлдыздар эволюция теориясының негізгі тоқтамдары 

4 Ньютонның тартылыс теориясының элементтері 

5 Жұлдыздар құрылымы: жалпы мәліметтер 

6 Жұлдыздардағы энергия көздерi, нуклеосинтез 

7 Жұлдыздардағы сәулелі және конвективтік энергия тасымалдануы 

8 Жұлдыздар құрылымының теңдеулері 

9 Жұлдыздар атмосфералары 

10 Жұлдыздардың пайда болуы 

11 Жұлдыздарының бас тізбектен кейінгі термоядролық реакциялар 

негізіндегі эволюциясы 

12 Жұлдыздар эволюциясының ақырғы кезеңдерi 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқытудың мақсаты. «Жұлдыздар физикасы» пәнін оқытудың 

мақсаты -  студенттерге жұлдыздардың даму жолдары  мен жұлдыздарда өтетін 
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физикалық процестер туралы, оларды сипаттайтын физиканың заңдары 

жөніндегі терең түсінік беру. 

Пәннің негізгі міндеттері: 

 студенттерді жұлдыздар құрылысы мен эволюциясын зерттеудің 

қазіргі заманғы нәтижелерімен, сондай-ақ астрофизиканың бұл саласы алдында 

тұрған мәселелермен таныстыру; 

 студенттерге жұлдыздар эволюциясының әр түрлі кезеңдерінде өтетін 

физикалық процестер туралы терең түсінік беру; 

 жұлдыздар құрылымы мен эволюциясын зерттеудің негізгі әдістері 

туралы түсінік беру; 

 әртүрлі жұлдыз физикасы жайлы ғылыми ақпаратты табу және жұмыс 

істеуді үйрену; 

 кәсіби қабылданған білімді дағдыға айналдыру. 

Жұлдыздарды әлемнің ең маңызды объектілері деп есептеуге болады, 

себебі жұлдыздар массасы Галактика затының көп бөлігін алып жатыр, олар 

ғарыштағы ең маңызды электромагниттік сәулелер энергиясын 

тасымалдаушылар болып табылады, одан басқа жұлдыз ішінде жүретін ядролық  

айналу процесстерінде әлем затының химиялық құрамы және оның уақыт 

бойынша өзгерісі жүзеге асады. Осыған байланысты жұлдыздар физикасы 

астрофизика мен астрономияда маңызды бөлімі болып табылады. 

Жұлдыздар физикасы негізгі үш бөлімнен тұрады. Бірінші - бұл 

жұлдыздар атмосферасы, оның негізгі мақсаты - бақыланған мәліметтердегі 

жұлдыздардың негізгі параметрлерін шығару. Екінші - ол жұлдыздар құрылымы 

туралы, негізгі мақсаты – жұлдыздардың құрылымын және эволюциясын 

анықтайтын физикалық процестерін түсіну, сонымен қатар олардың бақылау 

әдістерін түсіндіру болып табылады. Үшінші бөлім жұлдыздар эволюциясының 

теориясы.  

Жұлдыздар құрылымы мен эволюция теориясының өсуі ХХ-сыншы 

ғасырдың ортасына таман астрономияға түбегейлі өзгерістер алып келді, 1960 

жылдары жұлдыздардың әртүрлі массалары мен химиялық құрамы туралы 

мәліметтер шығарылды, сонымен қатар нейтрондық жұлдыздарға ұқсас 

пульсарлар да жарыққа шықты. Осыдан кейін аса жаңалардың жарқ етулері 

астрофизиканың алдыңғы қатарына шықты. Жұлдыздар эволюциясының 

бастапқы құрылымы туралы көптеген мәліметтер белгілі болды. 70-жылдары 

гелиосейсмология әдістері анықталған болатын, Күннің ішін тікелей қарауға 

мүмкіндік берді, Күн құрылымының моделін растады, негізі физика заңдарынан 

құралған және Күн атмосферасы бақыланған болатын. 90-жылдары қоңыр  

ергежейлілер болды, біртіндеп өздігінен гравитацияланатын газ шарлардың 

планеталардан жұлдыздарға дейін масса спектрлері үздіксіз екенін байқалды. 

Жұлдыздар физикасының қарқынды дамуы астрономияның басқа салаларының 

дамуына қарқынды үлес қосты.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
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Жұлдыздар физикасы пәні 

Жұлдыздардың Әлемдегі рөлі. Жұлдыздар физикасының астрономиядағы 

орны. Жұлдыздар физикасының құрылымы, Жұлдыз атмосфера физикасының, 

жұлдыздар құрылым теориясының және жұлдыздар эволюция теориясының 

негізгі мақсаттары.  

 

Жұлдыз физикалық объект ретінде 

Жұлдыздарды басқа ғарыштық объектілерден бөлетін 

айырмашылықтарының негізгі ерекшеліктері. Жұлдыздардың физикалық 

классификациясы: қалыпты жұлдыздар, ақ ергежейлілер, нейтронды 

жұлдыздар, қара құрдымдар, олардың негізгі ерекшеліктері. 

 

Жұлдыздар эволюция теориясының негізгі тоқтамдары 

Жұлдыздың бастапқы массасы – оның өмірлік жолын анықтайтын 

мінездемесі. Жұлдыздың эволюциясындағы оның химиялық құрамының, 

айналуының, магнит өрісінің маңыздылығы. Жұлдыз эволюциясының 

аксиоматика теориясының астрономиялық салдары, жұлдыздардың глобалдық 

сипаттамаларының байланысы. 

 

Ньютондық тартылыс теориясының элементтері 

Ньютондық тартылыс теориясының шектеулері. Гравитациялық өзара 

әсерлесуінің энергиясы, гравитациялық күштер, үдеу, гравитациялық өзара 

әсерлесуінің басқалардан айырмашылығы. Үдеудің векторлық өрісі, Гаусс 

теоремасы. Гравитациялық потенциал, Пуассон теңдеуі. Сфералық 

симметриялық тартылыс өрістері, жалпы және ағымдағы жұлдыздың 

массалары, Эйлер  және Лагранж координаттары.  

 

Жұлдыздар құрылымы: жалпы мәліметтер 

Ньютонның тартылыс теориясы шеңберiнде сфералық симметриялық 

жұлдыздардың iшкi құрылысы мен эволюциясы жөнiндегi есептiң қойылуы. 

Жұлдыздың гидростатикалық тепе-теңдігі. Жұлдыз үшін вириал теоремасы. 

Жұлдыздың жылулық орнықтылығы, теріс жылу сыймдылық. Жұлдыздардағы 

сәулелену қысымы. Жұлдыздардың ішкі қабаттарының жалпы сипаттамалары: 

ядро, сәулелену ауысуы қабаты, конвективті қабат.  

 

Жұлдыздардағы энергия көздерi, нуклеосинтез 

Жұлдыздардағы ядролық реакциялар: ядролық энергияны және сутегінің 

термоядролық жанудың уақытын бағалау, реакциялар жылдамдықтары, квант-

механикалық туннельдеу эффектісінің ролі, рр-циклдың реакциялары, CNO-

циклдың реакциялары. Бета-процестер. Массивті жұлдыздардағы конвективті 

ядролар, жұлдыздың эволюциясына ядролардағы конвекциясының әсер етуі.  
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Жұлдыздардағы сәулелі және конвективтік энергия тасымалдануы 

Күннің және жұлдыздардың ішкі құрылысындағы кванттық 

қозғалысының мінездемесі. Сәулелену ауысуының қабаты. Жұлдыздар 

конвекциясы, конвективті қозғалысқа газдың ионизация күйінің өзгеру 

процесінің мәні. Конвекция ұяшықтары, олардың өлшемі және конвекция 

жылдамдығы. Жұлдыздар температурасына конвективті қабатының 

қалыңдығының тәуелділігі. 

 

Жұлдыздар құрылымының теңдеулері 

ЖСТ эффектілерін ескермеу кезіндегі сфералық-симметриялық 

жұлдыздардың эволюциясы мен құрылымын сипаттайтын теңдеулердің толық 

жүйесі: гидростатикалық тепе-теңдік теңдеуі, масса теңдеуі, энергетикалық 

баланс теңдеуі, зат күйінің теңдеуі, жұлдыздардағы энергия бөліну 

жылдамдығының теңдеулері, шекті шарттары.  

 

Жұлдыздар атмосфералары 

Жұлдыздар атмосферасының құрылысы туралы толық мәліметтер. 

Үздіксіз спектр және  спектрлік сызық туралы білім. Жұлдыздардың магнит 

өрісі және генерация механизмдері. Күн фотосферасы, фотосфера 

гранулиляциясы, күн дақтары, фотосфералық факелдер және олардың пайда 

болу механизмдері. Хромосфера, оның ерекшеліктері, хромосфералық тор, 

оның пайда болу себептері. Тәж, оның жылу механизмдері, тәж құрдымдары, 

протуберанецтер. Күн белсенділігі. Хромосфералық жарқ етулер. 

 

Жұлдыздардың пайда болуы 

Гравитациялық орнықсыздық. Сығылатын бұлттың фрагменттелу шарты. 

Айналыстың сығылуға әсері. Магнит өрісінің сығылуға әсері. Протожұлдыздар: 

контракциялық фаза, адиабаттық фаза. Вольф-Райе жұлдыздары. 

 

Жұлдыздардың бас тізбектен кейінгі термоядролық реакциялар 

негізіндегі эволюциясы  

Жұлдыздардағы гидростатикалық тепе-теңдіктің бұзулуы. Энергия 

шығаратын қабаттық көздерінің пайда болуы. Жұлдыздар эволюциясындағы 

электронды газ азғындаудың ролі мен нейтрино арқылы болатын энергия 

шығындары. Қызыл гиганттың пайда болуы. Гелий жануы, әр түрлі массалы 

жұлдыздарындағы оның ерекшеліктері, гелий таусылуы, оның жанудың 

қабаттық көзінің пайда болуы. Массалы жұлдыздардағы одан ауыр 

элементтерінің жануы.  Герцшпрунг-Рессел диаграммасындағы жұлдыздардың 

эволюциялық жолы. Эволюциясының ақырғы кезеңдерiндегі жұлдыздардың зат 

шығындары. 

 

Жұлдыздар эволюциясының ақырғы кезеңдерi  
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Жұлдыздардың гравитациялық коллапсы. Ақ ергежейлілер, азғындалған 

электронды газдың қысымы, ақ ергежейлілердің шекті массалары. Аса жаңа 

жұлдыздар, олардың түрлері. Iа типті аса жаңа жұлдыздардың астрономиядағы 

ролі. Нейтронды жұлдыздар, азғындалған нейтронды газдың қысымы, 

нейтронды жұлдыздардың шекті массалары. Нейтронды жұлдыздардың 

құрылысы. Нейтронды жұлдыздардың классификациясы. Пульсарлар. ЖСТ 

элементтері: бұрмаланған кеңістік-уақыт физикасы мен ойы, гравитациялық 

қызыл ығысу. Қара құрдымдар туралы негізгі түсініктері. 

 

                   СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ   

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Жұлдыздардың глобалды сипаттамалары 

2. Жұлдыздардың массалары мен өлшемдерін анықтау әдістері 

3. Жұлдыздарға дейін қашықтықтарды анықтау әдістері 

4. Жұлдыздардың ішкі құрылымдағы заттың күйі 

5. Жұлдыз энергиясының термоядролық көздері  

6. Күн нейтриносының мәселесі 

7. Әлемдегі химиялық элементтерінің таралуы. Әлемнің химиялық 

құрамының эволюциясы 

8. Бас тізбектің жұлдыздары үшін M-L  мен M-R қатынастар 

9. Жұлдыздардың өмір сүру уақытын бағалау 

10. Жұлдыздардың айналу энергиясын анықтау 

11. Жұлдыздар орнықтылығының мәселесі  

12. Масса жоғалуының, айналу және магнит өрісінің жеке жұлдыздардың 

дамуына әсері  

13. Азғындалған газ және оның квантмеханикалық қысымы 

14. ЖСТ элементтері: уақыт баяулануы 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Жұлдыздар спектрлері 

2. Жұлдыздық атмосфера модельдері 

3. Жұлдыздардың сыртқы сипаттамалары арасындағы байланыс 

4. Жұлдыздар ішіндегі энергия тасымалдануы 

5. Сындық эдингтондық жарқырау  

6. Жұлдыздардың термоядролық реакциялар негізіндегі эволюциясы 

7. Жұлдыздық сейсмология 

8. Жұлдыздар бетінен заттың бөлінуі 

9. Жұлдыздар спектрлерін модельдеу 

10. B[e] феномені тән жұлдыздар 

11. Цефеидтер және жұлдыздардың тербелмелі орнықсыздығы 
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12. Қос жұлдыздар және оларды табу әдістері 

13. Қос жұлдыздардың сандық сипаттамаларын анықтау 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Шашыраған жұлдыздық шоғырлардың Гершпрунг-Рессел диаграммасы 

2. Шар тәрiздес жұлдыздық шоғырлардың Гершпрунг-Рессел  

диаграммасы 

3. Политропты жұлдыздар 

4. Тежеулік сәулелену 

5. Сәулеленудің еркін электрондардағы шашырауы 

6. Жылулық ағынның орнықтылығы 

7. Планеталық тұмандықтардың пайда болуы 

8. Үлкен айнымалы рентген сәулеленудің көздері ретінде тығыз қос  

айнымалы жұлдыздар 

9. Алголь парадоксы 

10. «Сценарийлер машинасы»  

11. Катаклизмалық айнымалылар  

12. Жаңа жұлдыздар. 

13. Ерекше айнымалы жұлдыздар 

14.  Жұлдыздар эволюциясының ақырғы кезеңiндегi бейстационар 

процестер 
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Авторлары: 

Наурзбаева А.Ж. -  физика-математика ғылымдарының кандидаты, қатты дене 

және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушысы 

Алимгазинова Н.Ш. - физика-математика ғылымдарының 

кандидаты, қатты дене және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушысы  

 

Пікір жазғандар 

Чечин Л.М. - физика-математика ғылымдарының докторы, В.Г. Фесенков 

атындағы астрофизикалық институтының профессоры 

Изтлеуов  Н.Т. -  физика-математика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика-техникалық факультетінің 

қатты дене және бейсызық физика кафедрасының аға оқытушысы 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Пәннің тағайындауы. «Жұлдыздар физикасы» пәні - жұлдыздардың 

физикалық табиғаты, құрылысы және дамуы туралы магистранттардың замануи 

түсініктерін қалыптастыру үшін бағытталған. 

Астрономияның соңғы он жылдықтағы болып жатқан қарқынды дамуына 

қарамастан, жұлдыздардың құрылысы мен эволюциясын зерттеу бұл ғылым 

саласының негізгі бағыттарының бірі болып қалады. Бұның негізгі себептері 

мыналар. Біріншіден, Әлем дамуының бүгінгі кезеңінде сәулелендіретін зат 

негізінен жұлдыздық күйде болады, екіншіден, Әлемдегі заттың негізгі 

эволюциясы жұлдыздар қойнауында өтеді, үшіншіден, жұлдыздарда өздерін 

толқын ұзындықтарының барлық аралығында білдіретін құбылыстардың сан 

алуан түрлері жүреді. Сөйтіп, жұлдыздардың құрылысы мен эволюциясын 

зерттеу арқылы галактикалардағы сәулелендіретін зат қандай физикалық күйде 

болады, электрмагнит сәулеленудің басым бөлігі қалай тудырылады және 

материяның ядролық деңгейдегі эволюциясы қалай өтеді деген үш өте 

маңызды, тек қана астрономиялық емес, жалпы ғылымдық мағынаға ие сұраққа 

жауап алуға болады. 

Сондықтан, квалификациясы жоғары астроном-мамандарын дайындау 

барысында жұлдыздар физикасын үйренудің маңыздылығына күмән болмайды. 

Құзыреттері (оқытудың нәтижелері) 

Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар: 

 жұлдыздар құрылысы мен эволюциясы теориясының негізгі 

ұғымдарын; 
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 жұлдыздар құрылысы мен эволюциясын зерттеудің негізгі әдістерін; 

 жұлдыздар қойнауында өтетін физикалық процестерді; 

 жұлдыздар эволюциясының негізгі заңдылықтарын; 

 жұлдыздар физикасының келешекте шешілетін мәселелерін білу ке-

рек; 

 жұлдыздар физикасы жөніндегі ғылыми мәлімет көздерімен өз 

бетімен жұмыс істей білу керек; 

 астрофизиканың осы саласындағы сұрақтарына еркін жауап беру 

керек;   

  алған білімдерін педагогикалық және зерттеу жұмыстарында қолда-

нудың дағдыларын алу керек. 

Пәнді меңгеру үшін алдын-ала оқылуы тиіс пәндер. Жұлдыздардың 

құрылысы мен эволюциясын танып білу физиканың барлық дерлік бөлімдерін 

қолдануды талап етеді. Сондықтан, бұл пәнді  жете оқып-үйрену үшін Жалпы 

физика, Жоғары математика, Жалпы астрономия, Астрофизика негіздері 

курстарын алдын-ала оқу керек. 

Жанамалас пәндер тізімі. «Астрофизиканың фотометриялық әдістері», 

«Галактиканың бейстационар объекттері». 

 

ПӘННІҢ ТАКЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Жұлдыздар физикасы пәні 

2 Жұлдыз физикалық объект ретінде 

3 Жұлдыздар эволюция теориясының негізгі тоқтамдары 

4 Жұлдыздар құрылымы: жалпы мәліметтер 

5 Жұлдыздардағы энергия көздерi, нуклеосинтез 

6 Жұлдыздардағы сәулелі және конвективтік энергия тасымалдануы 

7 Жұлдыздар құрылымының теңдеулері 

8 Жұлдыздар атмосфералары 

9 Жұлдыздардың пайда болуы 

10 Жұлдыздарының бас тізбектен кейінгі эволюциясы 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәнді оқытудың мақсаты. «Жұлдыздар физикасы» пәнін оқытудың 

мақсаты -  студенттерге жұлдыздардың даму жолдары  мен жұлдыздарда өтетін 

физикалық процестер туралы, оларды сипаттайтын физиканың заңдары 

жөніндегі терең түсінік беру. 

Пәннің негізгі міндеттері: 
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 студенттерді жұлдыздар құрылысы мен эволюциясын зерттеудің 

қазіргі заманғы нәтижелерімен, сондай-ақ астрофизиканың бұл саласы алдында 

тұрған мәселелермен таныстыру; 

 студенттерге жұлдыздар эволюциясының әр түрлі кезеңдерінде өтетін 

физикалық процестер туралы терең түсінік беру; 

 жұлдыздар құрылымы мен эволюциясын зерттеудің негізгі әдістері 

туралы түсінік беру; 

 әртүрлі жұлдыз физикасы жайлы ғылыми ақпаратты табу және жұмыс 

істеуді үйрену; 

 кәсіби қабылданған білімді дағдыға айналдыру. 

Жұлдыздарды әлемнің ең маңызды объектілері деп есептеуге болады, 

себебі жұлдыздар массасы Галактика затының көп бөлігін алып жатыр, олар 

ғарыштағы ең маңызды электромагниттік сәулелер энергиясын 

тасымалдаушылар болып табылады, одан басқа жұлдыз ішінде жүретін ядролық  

айналу процесстерінде әлем затының химиялық құрамы және оның уақыт 

бойынша өзгерісі жүзеге асады. Осыған байланысты жұлдыздар физикасы 

астрофизика мен астрономияда маңызды бөлімі болып табылады. 

Жұлдыздар физикасы негізгі үш бөлімнен тұрады. Бірінші - бұл 

жұлдыздар атмосферасы, оның негізгі мақсаты - бақыланған мәліметтердегі 

жұлдыздардың негізгі параметрлерін шығару. Екінші - ол жұлдыздар құрылымы 

туралы, негізгі мақсаты – жұлдыздардың құрылымын және эволюциясын 

анықтайтын физикалық процестерін түсіну, сонымен қатар олардың бақылау 

әдістерін түсіндіру болып табылады. Үшінші бөлім жұлдыздар эволюциясының 

теориясы.  

Жұлдыздар құрылымы мен эволюция теориясының өсуі ХХ-сыншы 

ғасырдың ортасына таман астрономияға түбегейлі өзгерістер алып келді, 1960 

жылдары жұлдыздардың әртүрлі массалары мен химиялық құрамы туралы 

мәліметтер шығарылды, сонымен қатар нейтрондық жұлдыздарға ұқсас 

пульсарлар да жарыққа шықты. Осыдан кейін аса жаңалардың жарқ етулері 

астрофизиканың алдыңғы қатарына шықты. Жұлдыздар эволюциясының 

бастапқы құрылымы туралы көптеген мәліметтер белгілі болды. 70-жылдары 

гелиосейсмология әдістері анықталған болатын, Күннің ішін тікелей қарауға 

мүмкіндік берді, Күн құрылымының моделін растады, негізі физика заңдарынан 

құралған және Күн атмосферасы бақыланған болатын. 90-жылдары қоңыр  

ергежейлілер болды, біртіндеп өздігінен гравитацияланатын газ шарлардың 

планеталардан жұлдыздарға дейін масса спектрлері үздіксіз екенін байқалды. 

Жұлдыздар физикасының қарқынды дамуы астрономияның басқа салаларының 

дамуына қарқынды үлес қосты.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Жұлдыздар физикасы пәні  
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Жұлдыздардың Әлемдегі рөлі. Жұлдыздар физикасының астрономиядағы 

орны. Жұлдыздар физикасының құрылымы, Жұлдыз атмосфера физикасының, 

жұлдыздар құрылым теориясының және жұлдыздар эволюция теориясының 

негізгі мақсаттары.  

 

Жұлдыз физикалық объект ретінде  

Жұлдыздарды басқа ғарыштық объектілерден бөлетін 

айырмашылықтарының негізгі ерекшеліктері. Жұлдыздардың физикалық 

классификациясы: қалыпты жұлдыздар, ақ ергежейлілер, нейтронды 

жұлдыздар, қара құрдымдар, олардың негізгі ерекшеліктері. 

 

Жұлдыздар эволюция теориясының негізгі тоқтамдары  

Жұлдыздың бастапқы массасы – оның өмірлік жолын анықтайтын 

мінездемесі. Жұлдыздың эволюциясындағы оның химиялық құрамының, 

айналуының, магнит өрісінің маңыздылығы. Жұлдыз эволюциясының 

аксиоматика теориясының астрономиялық салдары, жұлдыздардың глобалдық 

сипаттамаларының байланысы. 

 

Жұлдыздар құрылымы: жалпы мәліметтер  

Ньютонның тартылыс теориясы шеңберiнде сфералық симметриялық 

жұлдыздардың iшкi құрылысы мен эволюциясы жөнiндегi есептiң қойылуы. 

Жұлдыздың гидростатикалық тепе-теңдігі. Жұлдыз үшін вириал теоремасы. 

Жұлдыздың жылулық орнықтылығы, теріс жылу сыймдылық. Жұлдыздардағы 

сәулелену қысымы. Жұлдыздардың ішкі қабаттарының жалпы сипаттамалары: 

ядро, сәулелену ауысуы қабаты, конвективті қабат.  

 

Жұлдыздардағы энергия көздерi, нуклеосинтез  

Жұлдыздардағы ядролық реакциялар: ядролық энергияны және сутегінің 

термоядролық жанудың уақытын бағалау, реакциялар жылдамдықтары, квант-

механикалық туннельдеу эффектісінің ролі, рр-циклдың реакциялары, CNO-

циклдың реакциялары. Бета-процестер. Массивті жұлдыздардағы конвективті 

ядролар, жұлдыздың эволюциясына ядролардағы конвекциясының әсер етуі.  

 

Жұлдыздардағы сәулелі және конвективтік энергия тасымалдануы  

Күннің және жұлдыздардың ішкі құрылысындағы кванттық 

қозғалысының мінездемесі. Сәулелену ауысуының қабаты. Жұлдыздар 

конвекциясы, конвективті қозғалысқа газдың ионизация күйінің өзгеру 

процесінің мәні. Конвекция ұяшықтары, олардың өлшемі және конвекция 

жылдамдығы. Жұлдыздар температурасына конвективті қабатының 

қалыңдығының тәуелділігі. 

 

Жұлдыздар құрылымының теңдеулері  
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ЖСТ эффектілерін ескермеу кезіндегі сфералық-симметриялық 

жұлдыздардың эволюциясы мен құрылымын сипаттайтын теңдеулердің толық 

жүйесі: гидростатикалық тепе-теңдік теңдеуі, масса теңдеуі, энергетикалық 

баланс теңдеуі, зат күйінің теңдеуі, жұлдыздардағы энергия бөліну 

жылдамдығының теңдеулері, шекті шарттары.  

 

Жұлдыздар атмосфералары  

Жұлдыздар атмосферасының құрылысы туралы толық мәліметтер. 

Үздіксіз спектр және спектрлік сызық туралы білім. Жұлдыздардың магнит 

өрісі және генерация механизмдері. Күн фотосферасы, фотосфера 

грануляциясы, күн дақтары, фотосфералық факелдер және олардың пайда болу 

механизмдері. Хромосфера, оның ерекшеліктері, хромосфералық тор, оның 

пайда болу себептері. Тәж, оның жылу механизмдері, тәж құрдымдары, 

протуберанецтер. Күн белсенділігі. Хромосфералық жарқ етулер. 

 

Жұлдыздардың пайда болуы  

Гравитациялық орнықсыздық. Сығылатын бұлттың фрагменттелу шарты. 

Айналыстың сығылуға әсері. Магнит өрісінің сығылуға әсері. Протожұлдыздар: 

контракциялық фаза, адиабаттық фаза.  

 

Жұлдыздардың бас тізбектен кейінгі эволюциясы  

Сутегінің күйіп кетуі. Жұлдыздар эволюциясының жоғары деңгейіндегі 

бейсызық процестер. Массалы жұлдыздардағы одан ауыр элементтерінің 

жануы.  Герцшпрунг-Рессел диаграммасындағы жұлдыздардың эволюциялық 

жолы. Жұлдыздардың гравитациялық коллапсы. Ақ ергежейлілер. Аса жаңа 

жұлдыздар, олардың түрлері. Нейтронды жұлдыздар, олардың шекті массалары. 

Пульсарлар. Қара құрдымдар туралы негізгі түсініктері. 

 

                   СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ   

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Жұлдыздардың глобалды сипаттамалары 

2. Жұлдыздардың массалары мен өлшемдерін анықтау әдістері 

3. Жұлдыздарға дейін қашықтықтарды анықтау әдістері 

4. Жұлдыздардың ішкі құрылымдағы заттың күйі 

5. Жұлдыз энергиясының термоядролық көздері  

6. Күн нейтриносының мәселесі 

7. Әлемдегі химиялық элементтерінің таралуы. Әлемнің химиялық 

құрамының эволюциясы 

8. Бас тізбектің жұлдыздары үшін M-L  мен M-R қатынастар 

9. Жұлдыздардың өмір сүру уақытын бағалау 

10. Масса жоғалуының, айналу және магнит өрісінің жеке жұлдыздардың 

дамуына әсері  
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11. Азғындалған газ және оның квантмеханикалық қысымы 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Жұлдыздар спектрлері 

2. Жұлдыздық атмосфера модельдері 

3. Жұлдыздардың сыртқы сипаттамалары арасындағы байланыс 

4. Жұлдыздар ішіндегі энергия тасымалдануы 

5. Сындық эдингтондық жарқырау  

6. Жұлдыздардың термоядролық реакциялар негізіндегі эволюциясы 

7. Жұлдыздық сейсмология 

8. Жұлдыздар бетінен заттың бөлінуі 

9. Жұлдыздар спектрлерін модельдеу 

10. Цефеидтер және жұлдыздардың тербелмелі орнықсыздығы 

11. Қос жұлдыздар және оларды табу әдістері 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІЛІ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІ 

 

1. Шашыраған жұлдыздық шоғырлардың Гершпрунг-Рессел диаграммасы 

2. Шар тәрiздес жұлдыздық шоғырлардың Гершпрунг-Рессел  

диаграммасы 

3. Политропты жұлдыздар 

4. Тежеулік сәулелену 

5. Сәулеленудің еркін электрондардағы шашырауы  

6. Жылулық ағынның орнықтылығы 

7. Планеталық тұмандықтардың пайда болуы 

8. Үлкен айнымалы рентген сәулеленудің көздері ретінде тығыз қос  

айнымалы жұлдыздар 

9. Алголь парадоксы 

10. Ерекше айнымалы жұлдыздар 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины. Изучение дисциплины "Физика звезд" направ-

лено на усвоение магистрантами современных представлений о физической 

природе, строении и эволюции звезд.  

Несмотря на революционное развитие астрономии в последние десятиле-

тия, изучение строения и эволюции звезд до сих пор остается одним из основ-

ных направлений этой отрасли науки. Это связано, с тем, что, во-первых, на со-

временном этапе развития Вселенной светящееся вещество в ней находится 

преимущественно в звездном состоянии, во-вторых, происходит основная эво-

люция вещества во Вселенной  происходит в недрах звезд, и в-третьих в мире 

звезд встречается огромное разнообразие явлений, проявляющих себя на всех 

диапазонах длин волн. Поэтому, изучив строение и эволюцию звезд, можно по-

лучить ответ на три важнейших вопроса, имеющих не только астрономическое, 

но и общенаучное значение: в каких физических условиях находится большая 

часть видимого вещества в галактиках, как рождается основная часть элек-

тромагнитного излучения, активно взаимодействующего с веществом, и ка-

ким путем происходит эволюция материи на ядерном уровне.  

В связи со сказанным понятно, что роль изучения физики звезд как в под-

готовке квалифицированных специалистов-астрономов, так и в систематизации 

междисциплинарных связей образовательной программы не вызывает  сомне-

ний.  

Компетенции (результаты обучения) 

В результате изучения дисциплины магистрант должен знать: 
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 основные понятия теории строения и эволюции звезд;  

 основные методы исследования структуры и эволюции звезд; 

 физические процессы, происходящие в атмосферах и недрах звезд на 

различных глубинах и на различных этапах их эволюции;  

 основные закономерности эволюции звезд; 

 перспективы развития физики звезд. 

  уметь: 

 самостоятельно работать с различными источниками научной информа-

ции по физике звезд;  

 свободно ориентироваться в вопросах этой области астрофизики. 

иметь навыки:  

 применения полученных знаний в преподавательской и исследователь-

ской деятельности. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины. Понимание процессов рождения и смерти 

звёзд требует приложения почти всех подразделов современной физики. Поэто-

му перед изучением данной дисциплины необходимо прослушать Общий курс 

Физики, курс Высшей математики, курс Общей астрономии, Основы астрофи-

зики. 

Перечень смежных дисциплин. «Фотометрические методы астрофизи-

ки», «Нестационарные объекты Галактики». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1  Предмет физики звезд  

2  Звезда как физический объект  

3  Аксиоматика теории эволюции звезд 

4  Элементы ньютоновской теории тяготения 

5  Строение звезд: общие сведения. 

6  Источники энергии в звездах, нуклеосинтез 

7  Лучистый и конвективный перенос энергии в звездах 

8  Уравнения звездной структуры 

9  Атмосферы звезд 

10  Рождение звезд 

11  Эволюция звезд после главной последовательности на основе  

термоядерных реакций  

12  Конечные стадии эволюции звезд 

13  Двойные звезды и их эволюция   

14  Переменные звезды 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины "Физика звезд" – ознакомление маги-

странтов с современными представлениями о физической природе, строении, 

формировании и эволюции звезд. 

Задачи преподавания дисциплины:  

  ознакомить студентов с современными теоретическими и эксперимен-

тальными результатами исследования строения и эволюции звезд, а также с 

проблемами, стоящими перед этой отраслью астрофизики; 

 дать  магистрантам глубокое понимание того, какие физические процес-

сы происходят в звездах на различных этапах их жизни, а также как эти процес-

сы управляют эволюцией звезд; 

  дать представление об основных методах исследования структуры и 

эволюции звезд; 

 научить поиску различной научной информации по физике звезд и само-

стоятельной работе с  ней; 

  сформировать навыки применения полученных знаний в профессио-

нальной деятельности. 

Можно утверждать, что звезды являются одними из самых важных объек-

тов во Вселенной,  ведь в них сосредоточена большая часть массы светящегося 

вещества галактик. Они являются важнейшими поставщиками энергии элек-

тромагнитного излучения в космосе, кроме того, химический состав вещества 

Вселенной и его изменение со временем почти целиком определяются процес-

сами ядерных превращений, происходящими в недрах звезд.  Поэтому физика 

звезд до сих пор остается одним из важнейших разделов астрофизики и астро-

номии в целом. 

Физика звезд  состоит из трех основных разделов. Первый - это физика 

звездных атмосфер, основной задачей которой является извлечение из наблюда-

тельных данных сведений об основных параметрах звезд. Второй - это теория 

строения звезд, главная цель которой - понять физические процессы, определя-

ющие строение и эволюцию звезд, а также дать методы их исследования. Третий 

раздел - это теория звездной эволюции.   

Развитие теории строения и эволюции звезд к середине 20 века привело к  

коренным изменениям в астрономии, внеся огромный вклад в понимание эво-

люции и взаимосвязи основных структурных элементов Вселенной.  В 1960-е 

годы  были произведены расчеты эволюционных последовательностей звезд 

различной массы и химического состава, а также открыты пульсары, которые 

были отождествлены с нейтронными звездами. после чего исследование взрывов 

сверхновых вышло на передний край астрофизики. Было достигнуто значитель-

ное продвижение в понимании начальных стадий эволюции звезд. В 70-е годы 

также был разработан метод гелиосейсмологии, позволивший заглянуть непо-

средственно в недра Солнца, и подтвердивший с высокой модель солнечной 
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структуры, построенную на основе законов физики и наблюдения солнечной ат-

мосферы.  В 90-е годы были  бурые карлики, что привело к постепенному осо-

знанию того, что спектр масс самогравитирующих газовых шаров от планет до 

звезд непрерывен.  Бурное развитие физики звезд продолжается до сих пор, вно-

ся свой весомый вклад в развитие и других разделов астрономии.  В качестве 

доказательства этого утверждения достаточно упомянуть лишь также о роли 

сверхновых звезд типа Ia в недавнем революционном открытии ускорения рас-

ширения Вселенной и существования темной энергии. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет физики звезд 

Роль звезд во Вселенной и в расширении наших знаний о ней. Место 

физики звезд в астрономии. Структура физики звезд, основные задачи физики 

звездных атмосфер, теории строения звезд, теории звездной эволюции.  

 

Звезда как физический объект 

Основные особенности, отличающие звезды от других космических 

объектов. Физическая классификация звезд: нормальные звезды, белые карли-

ки, нейтронные звезды, черные дыры, их основные отличительные черты.  

 

Аксиоматика теории эволюции звезд 

Начальная масса, как характеристика, определяющая весь жизненный 

путь звезды. Общие сведения о роли химического состава, вращения и магнит-

ного поля звезды в ее эволюции. Астрономические следствия аксиоматики 

теории эволюции звезд, связь между глобальными характеристиками звезд.  

 

Элементы ньютоновской теории тяготения 

Границы применимости Ньютоновской теории тяготения. Энергия 

гравитационного взаимодействия, гравитационные силы,  ускорения, отличие 

гравитационного взаимодействия от других типов. Векторное поле ускорений, 

теорема Гаусса. Гравитационный потенциал, уравнение Пуассона. Сферически-

симметричные поля тяготения, полная и текущая массы звезд, эйлеровы и 

лагранжевы координаты.   

 

Строение звезд: общие сведения 

Постановка задачи о внутреннем строении и эволюции сферически сим-

метричных звезд в рамках теории тяготения Ньютона. Гидростатическое равно-

весие звезд. Теорема вириала для звезды. Тепловая устойчивость звезд, отрица-

тельная теплоемкость. Лучистое давление в звездах.  Общие характеристики 

внутренних слоев звезды: ядро, зона лучистого переноса, конвективная зона 

 

Источники энергии в звездах, нуклеосинтез 
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Ядерные реакции в звездах: оценка запаса ядерной энергии и времени 

термоядерного горения водорода, скорость реакций, роль эффекта 

квантовомеханического туннелирования, реакции pp-цикла, реакции CNO-

цикла. Бета процессы.  Конвективные ядра в массивных звездах, влияние  кон-

векции в ядрах на эволюцию звезды.  

 

Лучистый и конвективный перенос энергии в звездах 

Характер движения квантов в недрах Солнца и звезд. Зона лучистого 

переноса. Конвекция в звездах, роль изменения состояния ионизации газа в 

процессе конвективного движения, образование ячеек конвекции, их размер и 

скорость конвекции.. Зависимость толщины конвективной зоны от температуры 

звезды.    

 

Уравнения звездной структуры 

Полная система уравнений, описывающих структуру и эволюцию сфери-

чески симметричных звезд без учета эффектов ОТО: уравнение гидростатиче-

ского равновесия, уравнение массы, уравнение энергетического баланса, урав-

нение переноса энергии в диффузионном приближении, уравнение состояние 

вещества, выражения для непрозрачности и скорости выделения энергии в звез-

дах, граничные условия. 

 

Атмосферы звезд 

Общие сведения о строении звездных атмосфер. Образование непре-

рывного спектра и спектральных линий. Магнитные поля звезд, механизмы их 

генерации. Фотосфера Солнца, грануляция фотосферы, солнечные пятна, 

фотосферные факелы, механизмы их образования. Хромосфера, ее основные 

особенности, хромосферная сетка, причины ее образования.  Корона, меха-

низмы ее нагрева, корональные дыры, протуберанцы. Солнечная активность. 

Хромосферные вспышки.  

 

Рождение звезд 

Гравитационная неустойчивость. Условие фрагментации сжимающегося 

облака. Влияние вращения на сжатие. Влияние магнитного поля на сжатие. 

Протозвезды: контракционная фаза, адиабатическая фаза.  

 

Эволюция звезд после главной последовательности на основе термо-

ядерных реакций 

Нарушение гидростатического равновесия в звездах при  выгорании во-

дорода. Образование слоевого источника энерговыделения. Роль вырождения 

электронного газа и нейтринных потерь энергии в эволюции звезды. Образова-

ние красного гиганта. Горение гелия, его особенности в звездах разной массы, 

истощение гелия, образование слоевого источника его горения. Горение более  

тяжелых элементов в массивных звездах. Эволюционные треки звезд на 
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Герцшпрунга-Рессела. Потеря звездами вещества на поздних стадиях эволюции: 

непрерывная потеря массы, выброс оболочек.     

 

Конечные стадии эволюции звезд 

Гравитационный коллапс звезды. Белые карлики, давление вырожденного 

электронного газа, предельные массы белых карликов. Сверхновые звезды, их 

типы. Роль сверхновых типа Ia в астрономии. Нейтронные звезды, давление вы-

рожденного нейтронного газа, предельная масса нейтронных звезд. Строение 

нейтронных звезд, Классификация нейтронных звезд. Пульсары. Элементы 

ОТО: идея и физика искривленного пространства-времени, гравитационное 

красное смещение. Основные представления о черных дырах.    

 

Двойные звезды и их эволюция 

Классификация двойных звезд. Методы изучения двойных звезд. Обмен 

массой между компонентами двойной системы, полость Роша. Статистические 

особенности двойных систем. Происхождение двойных звезд: теории с проме-

жуточным ядром, теории с промежуточным диском, динамические теории.  

 

Переменные звезды 

Понятие переменной звезды. Клaссификaция переменных звезд, ее труд-

ности. Зaтменные переменные звезды. Эруптивные переменные звезды, причи-

ны их переменности. Пульсирующие переменные звезды, механизмы пульса-

ций. Врaщaющиеся переменные звезды. Взрывные и новоподобные перемен-

ные.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Глобальные характеристики звезд  

2. Методы определения размеров  и масс звезд  

3. Методы определения расстояний до звезд 

4. Состояние вещества в недрах звезд 

5. Термоядерные источники звездной энергии 

6. Проблема солнечного нейтрино  

7. Распространенность химических элементов во Вселенной. Эволюция 

химического состава Вселенной 

8. Соотношения M–L и M–R для звезд главной последовательности 

9. Оценка времени жизни звезд 

10. Определение энергии вращения звезд 

11. Проблема устойчивости звезд  

12. Влияние потери массы, вращения и магнитного поля на эволюцию 

одиночных звезд  

13. Вырожденный газ и его квантовомеханическое давление  

14. Элементы ОТО: замедление времени 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 

1. Спектры звезд 

2. Модели звездных атмосфер 

3. Взаимные связи между внешними характеристиками звезд 

4. Перенос энергии в звездах        

5. Критическая эддингтоновская светимость  

6. Эволюция звезд на термоядерной основе 

7. Звездная сейсмология 

8. Вынос вещества с поверхности звезд 

9. Моделирование звездных спектров 

10. Звезды с феноменом B[e] 

11. Цефеиды и колебательная неустойчивость звезд 

12. Двойные звезды и методы их обнаружения  

13. Определение количественных характеристик двойных звезд 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела для рассеянных звездных скоплений 

2. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела для шаровых звездных скоплений 

3. Политропные звезды 

4. Тормозное излучение 

5. Рассеяние излучения на свободных электронах   

6. Устойчивость теплового потока 

7. Образование планетарных туманностей  

8. Тесные двойные оптически переменные источники сильного перемен-

ного рентгеновского излучения  

9. Парадокс Алголя 

10. «Машина сценариев»  

11. Катаклизмические переменные 

12. Новые звезды  

13. Уникaльные переменные звезды 

14. Нестационарные процессы на поздних стадиях эволюции звезд 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Иванов В.В. Астрофизика звезд – С.-П., 2006. 

2. Засов А., Постнов К. Общая астрофизика. М.: Век, 2011. ISBN Из-

дательство: Век 2. ISBN 978 5 85099 188 3 

http://www.astronet.ru:8100/db/msg/1169513/node23.html
http://www.astronet.ru:8100/db/msg/1169513/node29.html


34 

 

3. Шварцшильд М. Строение и эволюция звезд - М. ,УРСС, 2009 г. 

4. Carl J.Hansen, Steven D.Kawaler, Virginia Trimble. Stellar interiors. 

Physical principles, structure, and evolution. 2nd edition, Springer-Verlag, 2004, 

ISBN: 978-1-4612-6497-2 

5. Ryan, Sean G.; Norton, Andrew J.  Stellar Evolution and Nucleosynthe-

sis. Cambridge University Press, 2010, ISBN:0521133203 

6. Бааде В. Эволюция звезд и галактик. - М., УРСС, 2002. 

7. Постнов К.А. Лекции по общей астрофизике для физиков – М., 

МГУ, 2001г. 

 

Дополнительная: 

1. Самусь Н.Н. Переменные звезды. Учебное пособие по курсу "Аст-

рономия". ГАИШ МГУ, 2000-2005. http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Samus/ 

2. George W. Collins, II. The Fundamentals of Stellar Astrophysics.  Web 

Edition, 2003. 

3. William K. Rose. Advanced Stellar Astrophysics. Cambridge University 

Press, Apr 16, 1998, ISBN: 9780521588331 

4. Кононович Э.В., Мороз  В.И. Общий курс астрономии - М. ,УРСС, 

2001.  

5. Железняков В.В. Излучение в астрофизической плазме -  М., Янус-

К, 1997. 

6. Samus N.N., Durlevich O.V., Goranskij V.P., Kazarovets E. V., Kireeva 

N.N., Pastukhova E.N., Zharova A.V., General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 

2007-2015),   VizieR On-line Data Catalog: B/gcvs 

7. Нагирнер Д.И. Элементы космологии. СПб.: СПбГУ, 2001 

8. http://astra.prao.psu.ru 

9. www.astronet.ru 

10.   http://www.sai.msu.ru 

 

 

http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Samus/
http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?cat=B%2Fgcvs&
../../../../../../../../Local%20Settings/Temp/岰%20HYPERLINK%20http:/astra.prao.psu.ru
http://www.astronet.ru/
../../../../../../../../Local%20Settings/Temp/岰%20HYPERLINK%20http:/www.sai.msu.ru
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины. Изучение дисциплины "Физика звезд" направ-

лено на усвоение магистрантами современных представлений о физической 

природе, строении и эволюции звезд.  

Несмотря на революционное развитие астрономии в последние десятиле-

тия, изучение строения и эволюции звезд до сих пор остается одним из основ-

ных направлений этой отрасли науки, можно даже сказать, что физика звезд 

лежит в основе всей астрономии. Это связано, в основном, с тем, что, во-

первых, на современном этапе развития Вселенной светящееся вещество в ней 

находится преимущественно в звездном состоянии, во-вторых, основная эво-

люция вещества во Вселенной происходила и происходит в недрах звезд, и в-

третьих в мире звезд встречается огромное разнообразие явлений, проявляю-

щих себя на всех диапазонах длин волн. Поэтому, изучив строение и эволюцию 

звезд, можно получить ответ на три важнейших вопроса, имеющих не только 

астрономическое, но и общенаучное значение: в каких физических условиях 

находится большая часть видимого вещества в галактиках, как рождается ос-

новная часть электромагнитного излучения, активно взаимодействующего с 

веществом, и каким путем происходит эволюция материи на ядерном 

уровне.  

В связи со сказанным понятно, что роль изучения физики звезд как в под-

готовке квалифицированных специалистов- астрономов, так и в систематизации 

междисциплинарных связей образовательной программы не вызывает  сомне-

ний.  
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Компетенции (результаты обучения) 

В результате изучения дисциплины магистрант должен знать:  

 основные понятия теории строения и эволюции звезд;  

 основные методы исследования структуры и эволюции звезд; 

 физические процессы, происходящие в атмосферах и недрах звезд на 

различных глубинах и на различных этапах их эволюции; 

 основные закономерности эволюции звезд;  

 перспективы развития физики звезд. 

уметь: 

 самостоятельно работать с различными источниками научной информа-

ции по физике звезд;  

 свободно ориентироваться в вопросах этой области астрофизики. 

иметь навыки: 

 применения полученных знаний в преподавательской и исследователь-

ской деятельности. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины. Понимание процессов рождения и смерти 

звёзд требует приложения почти всех подразделов современной физики. Поэто-

му перед изучением данной дисциплины необходимо прослушать общий курс 

Физики, курс Высшей математики, курс Общей астрономии, Основы астрофи-

зики. 

Перечень смежных дисциплин. «Фотометрические методы астрофизи-

ки», «Нестационарные объекты Галактики». 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1  Предмет физики звезд  

2  Звезда как физический объект  

3  Аксиоматика теории эволюции звезд 

4  Элементы ньютоновской теории тяготения 

5  Строение звезд: общие сведения. 

6  Источники энергии в звездах, нуклеосинтез 

7  Лучистый и конвективный перенос энергии в звездах 

8  Уравнения звездной структуры 

9  Атмосферы звезд 

10  Рождение звезд 

11  Эволюция звезд после главной последовательности на основе термоядер-

ных реакций  

12  Конечные стадии эволюции звезд 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины "Физика звезд" – ознакомление маги-

странтов с современными представлениями о физической природе, строении, 

формировании и эволюции звезд. 

Задачи преподавания дисциплины:  

  ознакомить студентов с современными теоретическими и эксперимен-

тальными результатами исследования строения и эволюции звезд, а также с 

проблемами, стоящими перед этой отраслью астрофизики; 

 дать  магистрантам глубокое понимание того, какие физические процес-

сы происходят в звездах на различных этапах их жизни, а также как эти процес-

сы управляют эволюцией звезд; 

  дать представление об основных методах исследования структуры и 

эволюции звезд; 

 научить поиску различной научной информации по физике звезд и само-

стоятельной работе с  ней; 

  сформировать навыки применения полученных знаний в профессио-

нальной деятельности. 

Можно утверждать, что звезды являются одними из самых важных объек-

тов во Вселенной,  ведь в них сосредоточена большая часть массы светящегося 

вещества галактик, они являются важнейшими поставщиками энергии элек-

тромагнитного излучения в космосе, кроме того, химический состав вещества 

Вселенной и его изменение со временем почти целиком определяются процес-

сами ядерных превращений, происходящими в недрах звезд.  Поэтому физика 

звезд до сих пор остается одним из важнейших разделов астрофизики и астро-

номии в целом. 

Физика звезд  состоит из трех основных разделов. Первый - это физика 

звездных атмосфер, основной задачей которой является извлечение из наблюда-

тельных данных сведений об основных параметрах звезд, Второй - это теория 

строения звезд, главная цель которой - понять физические процессы, определя-

ющие строение и эволюцию звезд, а также дать методы их исследования. Третий 

раздел - это теория звездной эволюции.   

Развитие теории строения и эволюции звезд к середине 20 века привело к  

коренным изменениям в астрономии, внеся огромный вклад в понимание эво-

люции и взаимосвязи основных структурных элементов Вселенной. В 1960-е го-

ды  были произведены расчеты эволюционных последовательностей звезд раз-

личной массы и химического состава, а также открыты пульсары, которые были 

отождествлены с нейтронными звездами. после чего исследование взрывов 

сверхновых вышло на передний край астрофизики. Было достигнуто значитель-

ное продвижение в понимании начальных стадий эволюции звезд. В 70-е годы 

также был разработан метод гелиосейсмологии, позволивший заглянуть непо-

средственно в недра Солнца, и подтвердивший с высокой модель солнечной 
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структуры, построенную на основе законов физики и наблюдения солнечной ат-

мосферы.  В 90-е годы были  бурые карлики, что привело к постепенному осо-

знанию того, что спектр масс самогравитирующих газовых шаров от планет до 

звезд непрерывен.  Бурное развитие физики звезд продолжается до сих пор, вно-

ся свой весомый вклад в развитие и других разделов астрономии.  В качестве 

доказательства этого утверждения достаточно упомянуть лишь также о роли 

сверхновых звезд типа Ia в недавнем революционном открытии ускорения рас-

ширения Вселенной и существования темной энергии. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет физики звезд 

Роль звезд во Вселенной и в расширении наших знаний о ней. Место 

физики звезд в астрономии. Структура физики звезд, основные задачи физики 

звездных атмосфер, теории строения звезд, теории звездной эволюции.  

 

Звезда как физический объект 

Основные особенности, отличающие звезды от других космических 

объектов. Физическая классификация звезд: нормальные звезды, белые карли-

ки, нейтронные звезды, черные дыры, их основные отличительные черты.  

 

Аксиоматика теории эволюции звезд 

Начальная масса, как характеристика, определяющая весь жизненный 

путь звезды. Общие сведения о роли химического состава, вращения и магнит-

ного поля звезды в ее эволюции. Астрономические следствия аксиоматики 

теории эволюции звезд, связь между глобальными характеристиками звезд.  

 

Элементы ньютоновской теории тяготения 

Границы применимости Ньютоновской теории тяготения. Энергия 

гравитационного взаимодействия, гравитационные силы,  ускорения, отличие 

гравита-ционного взаимодействия от других типов. Векторное поле ускорений, 

теорема Гаусса. Гравитационный потенциал, уравнение Пуассона. Сферически-

симметричные поля тяготения, полная и текущая массы звезд, эйлеровы и 

лагранжевы координаты.  

 

Строение звезд: общие сведения 

Постановка задачи о внутреннем строении и эволюции сферически сим-

метричных звезд в рамках теории тяготения Ньютона. Гидростатическое равно-

весие звезд. Теорема вириала для звезды. Тепловая устойчивость звезд, отрица-

тельная теплоемкость. Лучистое давление в звездах.  Общие характеристики 

внутренних слоев звезды: ядро, зона лучистого переноса, конвективная зона 

 

Источники энергии в звездах, нуклеосинтез 
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Ядерные реакции в звездах: оценка запаса ядерной энергии и времени 

термоядерного горения водорода, скорость реакций, роль эффекта 

квантовомеханического туннелирования, реакции pp-цикла, реакции CNO-

цикла. Бета процессы.  Конвективные ядра в массивных звездах, влияние  кон-

векции в ядрах на эволюцию звезды  

 

Лучистый и конвективный перенос энергии в звездах 

Характер движения квантов в недрах Солнца и звезд. Зона лучистого 

переноса. Конвекция в звездах, роль изменения состояния ионизации газа в 

процессе конвективного движения, образование ячеек конвекции, их размер и 

скорость конвекции.. Зависимость толщины конвективной зоны от температуры 

звезды.    

 

Уравнения звездной структуры 

Полная система уравнений, описывающих структуру и эволюцию сфери-

чески симметричных звезд без учета эффектов ОТО: уравнение гидростатиче-

ского равновесия, уравнение массы, уравнение энергетического баланса, урав-

нение переноса энергии в диффузионном приближении, уравнение состояние 

вещества, выражения для непрозрачности и скорости выделения энергии в звез-

дах, граничные условия. 

 

Атмосферы звезд 

Общие сведения о строении звездных атмосфер. Образование непре-

рывного спектра и спектральных линий. Магнитные поля звезд, механизмы их 

генерации. Фотосфера Солнца, грануляция фотосферы, солнечные пятна, 

фотосферные факелы, механизмы их образования. Хромосфера, ее основные 

особенности, хромосферная сетка, причины ее образования.  Корона, меха-

низмы ее нагрева, корональные дыры, протуберанцы. Хромосферные 

вспышки.  

 

Рождение звезд 

Гравитационная неустойчивость. Условие фрагментации сжимающегося обла-

ка. Влияние вращения на сжатие. Влияние магнитного поля на сжатие. Прото-

звезды: контракционная фаза, адиабатическая фаза.  

 

Эволюция звезд после главной последовательности на основе термо-

ядерных реакций 

Нарушение гидростатического равновесия в звездах при  выгорании во-

дорода. Образование слоевого источника энерговыделения. Образование крас-

ного гиганта. Горение гелия, истощение гелия. Горение более  тяжелых элемен-

тов в массивных звездах. Эволюционные треки звезд на Герцшпрунга-Рессела. 

Потеря звездами вещества на поздних стадиях эволюции 
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Конечные стадии эволюции звезд 

Гравитационный коллапрс звезды. Белые карлики, давление вырожденно-

го электронного газа, предельные массы белых карликов. Сверхновые звезды, 

их типы. Роль сверхновых типа Ia в астрономии. Нейтронные звезды, давление 

вырожденного нейтронного газа, предельная масса нейтронных звезд. Строение 

нейтронных звезд, Классификация нейтронных звезд. Пульсары. Элементы 

ОТО: идея и физика искривленного пространства-времени, гравитационное 

красное смещение. Основные представления о черных дырах.    

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Глобальные характеристики звезд  

2. Методы определения размеров  и масс звезд  

3. Методы определения расстояний до звезд 

4. Состояние вещества в недрах звезд 

5. Термоядерные источники звездной энергии 

6. Проблема солнечного нейтрино  

7. Распространенность химических элементов во Вселенной. Эволюция 

химического состава Вселенной 

8. Соотношения M–L и M–R для звезд главной последовательности 

9. Оценка времени жизни звезд 

10. Определение энергии вращения звезд 

11. Проблема устойчивости звезд  

12. Влияние потери массы, вращения и магнитного поля на эволюцию 

одиночных звезд  

13. Вырожденный газ и его квантовомеханическое давление  

14. Элементы ОТО: замедление времени 

   

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 

1. Спектры звезд 

2. Модели звездных атмосфер 

3. Взаимные связи между внешними характеристиками звезд 

4. Перенос энергии в звездах        

5. Критическая эддингтоновская светимость  

6. Эволюция звезд на термоядерной основе 

7. Звездная сейсмология 

8. Вынос вещества с поверхности звезд 

9. Моделирование звездных спектров 

10. Звезды с феноменом B[e] 

11. Цефеиды и колебательная неустойчивость звезд 

12. Двойные звезды и методы их обнаружения  
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13. Определение количественных характеристик двойных звезд 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела для рассеянных звездных 

скоплений 

2. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела для шаровых звездных скоплений 

3. Политропные звезды 

4. Тормозное излучение 

5. Рассеяние излучения на свободных электронах   

6. Устойчивость теплового потока 

7. Образование планетарных туманностей  

8. Тесные двойные оптически переменные источники сильного пере-

менного рентгеновского излучения  

9. Парадокс Алголя 

10. «Машина сценариев»  

11. Катаклизмические переменные 

12. Новые звезды  

13. Уникaльные переменные звезды 

14. Нестационарные процессы на поздних стадиях эволюции звезд 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение дисциплины. Изучение дисциплины "Физика звезд" направ-

лено на усвоение магистрантами современных представлений о физической 

природе, строении и эволюции звезд.  

Несмотря на революционное развитие астрономии в последние десятиле-

тия, изучение строения и эволюции звезд до сих пор остается одним из основ-

ных направлений этой отрасли науки, можно даже сказать, что физика звезд 

лежит в основе всей астрономии. Это связано, в основном, с тем, что, во-

первых, на современном этапе развития Вселенной светящееся вещество в ней 

находится преимущественно в звездном состоянии, во-вторых, основная эво-

люция вещества во Вселенной происходила и происходит в недрах звезд, и в-

третьих в мире звезд встречается огромное разнообразие явлений, проявляю-

щих себя на всех диапазонах длин волн. Поэтому, изучив строение и эволюцию 

звезд, можно получить ответ на три важнейших вопроса, имеющих не только 

астрономическое, но и общенаучное значение: в каких физических условиях 

находится большая часть видимого вещества в галактиках, как рождается ос-

новная часть электромагнитного излучения, активно взаимодействующего с 

веществом, и каким путем происходит эволюция материи на ядерном 

уровне.  

В связи со сказанным понятно, что роль изучения физики звезд как в под-

готовке квалифицированных специалистов-астрономов, так и в систематизации 

междисциплинарных связей образовательной программы не вызывает  сомне-

ний.  
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Компетенции (результаты обучения) 

В результате изучения дисциплины магистрант должен знать:  

 основные понятия теории строения и эволюции звезд; 

 основные методы исследования структуры и эволюции звезд; 

 физические процессы, происходящие в атмосферах и недрах звезд на 

различных глубинах и на различных этапах их эволюции; 

 основные закономерности эволюции звезд; 

 перспективы развития физики звезд. 

уметь: 

 самостоятельно работать с различными источниками научной информа-

ции по физике звезд; 

 свободно ориентироваться в вопросах этой области астрофизики. 

иметь навыки: 

 применения полученных знаний в преподавательской и исследователь-

ской деятельности. 

Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины. Понимание процессов рождения и смерти 

звёзд требует приложения почти всех подразделов современной физики. Поэто-

му перед изучением данной дисциплины необходимо прослушать общий курс 

Физики, курс Высшей математики, курс Общей астрономии, Основы астрофи-

зики. 

Перечень смежных дисциплин. «Фотометрические методы астрофизи-

ки», «Нестационарные объекты Галактики». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1  Предмет физики звезд  

2  Звезда как физический объект  

3  Аксиоматика теории эволюции звезд 

4  Строение звезд: общие сведения 

5  Источники энергии в звездах, нуклеосинтез 

6  Лучистый и конвективный перенос энергии в звездах 

7  Уравнения звездной структуры 

8  Атмосферы звезд 

9  Рождение звезд 

10  Эволюция звезд после главной последовательности  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины "Физика звезд" – ознакомление маги-
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странтов с современными представлениями о физической природе, строении, 

формировании и эволюции звезд. 

Задачи преподавания дисциплины:  

  ознакомить студентов с современными теоретическими и эксперимен-

тальными результатами исследования строения и эволюции звезд, а также с 

проблемами, стоящими перед этой отраслью астрофизики; 

 дать магистрантам глубокое понимание того, какие физические процес-

сы происходят в звездах на различных этапах их жизни, а также как эти процес-

сы управляют эволюцией звезд; 

  дать представление об основных методах исследования структуры и 

эволюции звезд; 

 научить поиску различной научной информации по физике звезд и само-

стоятельной работе с  ней; 

  сформировать навыки применения полученных знаний в профессио-

нальной деятельности. 

Можно утверждать, что звезды являются одними из самых важных объек-

тов во Вселенной,  ведь в них сосредоточена большая часть массы светящегося 

вещества галактик, они являются важнейшими поставщиками энергии элек-

тромагнитного излучения в космосе, кроме того,. химический состав вещества 

Вселенной и его изменение со временем почти целиком определяются процес-

сами ядерных превращений, происходящими в недрах звезд.  Поэтому физика 

звезд до сих пор остается одним из важнейших разделов астрофизики и астро-

номии в целом. 

Физика звезд  состоит из трех основных разделов. Первый - это физика 

звездных атмосфер, основной задачей которой является извлечение из наблюда-

тельных данных сведений об основных параметрах звезд, Второй - это теория 

строения звезд, главная цель которой - понять физические процессы, определя-

ющие строение и эволюцию звезд, а также дать методы их исследования. Третий 

раздел - это теория звездной эволюции.   

Развитие теории строения и эволюции звезд к середине 20 века привело к  

коренным изменениям в астрономии, внеся огромный вклад в понимание эво-

люции и взаимосвязи основных структурных элементов Вселенной.  В 1960-е 

годы  были произведены расчеты эволюционных последовательностей звезд 

различной массы и химического состава, а также открыты пульсары, которые 

были отождествлены с нейтронными звездами. после чего исследование взрывов 

сверхновых вышло на передний край астрофизики. Было достигнуто значитель-

ное продвижение в понимании начальных стадий эволюции звезд. В 70-е годы 

также был разработан метод гелиосейсмологии, позволивший заглянуть непо-

средственно в недра Солнца, и подтвердивший с высокой модель солнечной 

структуры, построенную на основе законов физики и наблюдения солнечной ат-

мосферы.  В 90-е годы были  бурые карлики, что привело к постепенному осо-

знанию того, что спектр масс самогравитирующих газовых шаров от планет до 

звезд непрерывен.  Бурное развитие физики звезд продолжается до сих пор, вно-
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ся свой весомый вклад в развитие и других разделов астрономии.  В качестве 

доказательства этого утверждения достаточно упомянуть лишь также о роли 

сверхновых звезд типа Ia в недавнем революционном открытии ускорения рас-

ширения Вселенной и существования темной энергии. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет физики звезд 

Роль звезд во Вселенной и в расширении наших знаний о ней. Место 

физики звезд в астрономии. Структура физики звезд, основные задачи физики 

звездных атмосфер, теории строения звезд, теории звездной эволюции.  

 

Звезда как физический объект 

Основные особенности, отличающие звезды от других космических 

объектов. Физическая классификация звезд: нормальные звезды, белые карли-

ки, нейтронные звезды, черные дыры, их основные отличительные черты.  

 

Аксиоматика теории эволюции звезд 

Начальная масса, как характеристика, определяющая весь жизненный 

путь звезды. Общие сведения о роли химического состава, вращения и магнит-

ного поля звезды в ее эволюции. Астрономические следствия аксиоматики 

теории эволюции звезд, связь между глобальными характеристиками звезд.  

 

Строение звезд: общие сведения 

Постановка задачи о внутреннем строении и эволюции сферически сим-

метричных звезд в рамках теории тяготения Ньютона. Гидростатическое равно-

весие звезд. Теорема вириала для звезды. Тепловая устойчивость звезд, отрица-

тельная теплоемкость. Лучистое давление в звездах.  Общие характеристики 

внутренних слоев звезды: ядро, зона лучистого переноса, конвективная зона. 

 

Источники энергии в звездах, нуклеосинтез 

Ядерные реакции в звездах: оценка запаса ядерной энергии и времени 

термоядерного горения водорода, скорость реакций, роль эффекта 

квантовомеханического туннелирования, реакции pp-цикла, реакции CNO-

цикла. Бета процессы.  Конвективные ядра в массивных звездах, влияние  кон-

векции в ядрах на эволюцию звезды  

 

Лучистый и конвективный перенос энергии в звездах 

Характер движения квантов в недрах Солнца и звезд. Зона лучистого 

переноса. Конвекция в звездах, роль изменения состояния ионизации газа в 

процессе конвективного движения, образование ячеек конвекции, их размер и 

скорость конвекции.. Зависимость толщины конвективной зоны от температуры 

звезды.    



47 

 

 

Уравнения звездной структуры 

Полная система уравнений, описывающих структуру и эволюцию сфери-

чески симметричных звезд без учета эффектов ОТО: уравнение гидростатиче-

ского равновесия, уравнение массы, уравнение энергетического баланса, урав-

нение переноса энергии в диффузионном приближении, уравнение состояние 

вещества, выражения для непрозрачности и скорости выделения энергии в звез-

дах, граничные условия. 

 

Атмосферы звезд 

Общие сведения о строении звездных атмосфер. Образование непре-

рывного спектра и спектральных линий. Магнитные поля звезд, механизмы их 

генерации. Фотосфера Солнца, грануляция фотосферы, солнечные пятна, 

фотосферные факелы, механизмы их образования. Хромосфера, ее основные 

особенности, хромосферная сетка, причины ее образования.  Корона, меха-

низмы ее нагрева, корональные дыры, протуберанцы. Хромосферные 

вспышки.  

 

Рождение звезд 

Гравитационная неустойчивость. Условие фрагментации сжимающегося обла-

ка. Влияние вращения на сжатие. Влияние магнитного поля на сжатие. Прото-

звезды: контракционная фаза, адиабатическая фаза.  

 

Эволюция звезд после главной последовательности 

Выгорание водорода. Нестационарные процессы на продвинутых стадиях 

эволюции звезд. Горение более  тяжелых элементов в массивных звездах. Эво-

люционные треки звезд на Герцшпрунга-Рессела.  Гравитационный коллапрс 

звезды. Белые карлики. Сверхновые звезды, их типы. Нейтронные звезды, их 

предельная масса. Пульсары. Основные представления о черных дырах.    

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Глобальные характеристики звезд  

2. Методы определения размеров  и масс звезд  

3. Методы определения расстояний до звезд 

4. Состояние вещества в недрах звезд 

5. Термоядерные источники звездной энергии 

6. Проблема солнечного нейтрино  

7. Распространенность химических элементов во Вселенной. Эволюция 

химического состава Вселенной 

8. Соотношения M–L и M–R для звезд главной последовательности 

9. Оценка времени жизни звезд 
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10. Влияние потери массы, вращения и магнитного поля на эволюцию оди-

ночных звезд  

11. Вырожденный газ и его квантовомеханическое давление  

   

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА 

 

1. Спектры звезд 

2. Модели звездных атмосфер 

3. Взаимные связи между внешними характеристиками звезд 

4. Перенос энергии в звездах        

5. Критическая эддингтоновская светимость  

6. Эволюция звезд на термоядерной основе 

7. Звездная сейсмология 

8. Вынос вещества с поверхности звезд 

9. Моделирование звездных спектров 

10. Цефеиды и колебательная неустойчивость звезд 

11. Двойные звезды и методы их обнаружения  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела для рассеянных звездных скоплений 

2. Диаграмма Герцшпрунга-Рессела для шаровых звездных скоплений 

3. Политропные звезды 

4. Тормозное излучение 

5. Рассеяние излучения на свободных электронах   

6. Устойчивость теплового потока 

7. Образование планетарных туманностей  

8. Тесные двойные оптически переменные источники сильного перемен-

ного рентгеновского излучения  

9. Парадокс Алголя 

10. Уникaльные переменные звезды 
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